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Ata n°362/2022. Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, 1 

às nove horas e dezesseis minutos, estiveram reunidos de modo on-line pela 2 

Plataforma Meet, para uma reunião do Conselho Municipal de Assistência Social de 3 

Irati, as seguintes pessoas: Denis Cézar Musial, Cristina Malinowski, Cleide 4 

Aparecida da Cruz de Andrade, Marlla Crystine Amarante Rauch. Representando o 5 

NEDDIJ a advogada Andressa Campos. Representando a Comunidade Bethânia a 6 

Andreia Carla. Participação de representante da Cidade da Criança. Registra-se a 7 

presença das servidoras Valéria Ruppel Jatzek e Marilene G. Taborda. O presidente 8 

do Conselho, Denis Cezar Musial cumprimentou a todos; em seguida, apresentou 9 

a pauta da reunião: Aprovação da ata n° 361/2022, reunião descentralizada, 10 

recursos e residências inclusivas e demandas do INSS. Em relação a ata n° 361, 11 

ele perguntou se alguém queria fazer alguma alteração. Como ninguém se 12 

manifestou deu por aprovada a mesma. Falou que o Conselho Estadual de 13 

Assistência Social, irá realizar uma reunião descentralizada com todos os 14 

Conselhos Municipais da Assistência Social. Esta reunião acontecerá no município 15 

de Umuarama no dia sete e oito de abril. Denis relatou também que para o Conselho 16 

de Irati foi reservado uma vaga governamental já definido pelo CEAS. Deixou claro 17 

que não é obrigatório a presença, porém quem tiver interesse poderá participar. 18 

Citou que encaminhará através do grupo de Watts mais informações a respeito 19 

desse assunto, já adiantando que será tratado a respeito de espaço de 20 

fortalecimento. Em relação ao recurso da residência inclusiva salientou, que esse é 21 

um encaminhamento que pretendem fazer pelo Conselho da Assistência, porque já 22 

estão recebendo esse recurso com reajuste, porém, não estão repassando o valor 23 

total conforme acertado. Denis informou que recebem o valor estimado em R$ 24 

50,000,00 (cinquenta mil reais), por mês do Estado, e do Governo Federal teria que 25 

ser repassado a quantia de 20,000,00 (vinte mil reais), por mês, ou seja, teria que 26 

ser repassado o total de R$ 70,000,00 (setenta mil reais) mensal, porém estão 27 

recebendo somente R$50.000,00 (cinquenta mil reais), deixando claro que esse não 28 

é o valor integral. Devido a isso, sugere encaminhar um ofício ao Conselho 29 

Estadual, colocando essa situação e, com possibilidade de o Estado assumir todo 30 

o financiamento do serviço, pois o mesmo, é um serviço estadual, já que o Federal 31 

não está assumindo esse serviço. Perguntou também se alguém tem mais alguma 32 

consideração a fazer relacionado a esse assunto, citando que as meninas da 33 

residência não puderam participar, mas que conversaram anteriormente, e nesse 34 

momento foi sugerido esse encaminhamento. Em relação às demandas do INSS, 35 

falou que será citado na próxima reunião, complementando que a Fernanda que é 36 

a diretora da Proteção Social Básica, apresentará as demandas do INSS, que estão 37 
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chegando até o CRAS, citando também que há a necessidade de ser dialogado com 38 

o INSS a respeito desses encaminhamentos, porque o mesmo, estão se negando 39 

a fazer os agendamentos ou atendimentos para a população. Com esse retorno 40 

presencial o INSS acaba encaminhando todos para os CRAS, ficando um volume 41 

muito alto em relação as demandas. Salientou que a proposta, é que a Fernanda 42 

apresente um relatório na próxima reunião para que possam se organizarem junto 43 

ao INSS. Perguntou se alguém tinha mais alguma dúvida, como ninguém se 44 

manifestou, finalizou a reunião às nove horas e vinte e quatro minutos, agradecendo 45 

a presença de todos. Sem mais nada a tratar eu Marilene G. Taborda lavrei essa 46 

ata e assino juntamente com Denis Cézar Musial. 47 


