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Ata n° 363/2022-CMAS. Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e 1 

dois, estiveram presentes para uma reunião ordinária do Conselho Municipal de 2 

Assistência Social, na Casa dos Conselhos situada à Rua Coronel Pires n°826, no 3 

Centro da Cidade de Irati, os seguintes participantes: Cleide Andrade, Sariane 4 

Aparecida Rugifki, Renata Buhrer, Teresa Cristina, Marla Rauth, Denis Cézar 5 

Musial, Valéria Ruppel, Andreia Carla, Cristina e Josué. Denis conduziu a reunião 6 

primeiramente apresentando a pauta: Aprovação da ata n°362, Prestação de contas 7 

do PPAS  IV, Acolhimento Institucional Segundo Semestre 2021, Plano de Ação 8 

Incentivo Emergência Socioassistencial, Prestação de contas da Residência 9 

Inclusiva e Assuntos Gerais. Em primeiro lugar fez a explanação da prestação de 10 

contas do PPAS IV do segundo semestre do ano de dois mil e vinte e dois, 11 

apresentando como o Município recebe esse valor: O Estado repassa o valor de  12 

R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), mensal e específico para acolhimento 13 

institucional de crianças e adolescentes e o governo repassa o valor de 14 

R$10.000,00 (dez mil reais) por mês, ou seja, deveria repassar esse valor, porque 15 

desde o ano de dois mil e dezessete, este,  vem repassando em média R$3.000,00 16 

( três mil reais )por mês e não justifica o porquê. O Município é que vem 17 

complementando essas necessidades. Explicou que esse recurso pode ser utilizado 18 

para compras de materiais permanentes, materiais de escritório, papelaria e 19 

alimentação. Apresentou todos os gastos desse período, e falou que a alimentação 20 

chega em média de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e tem mais os gastos com os 21 

profissionais. Contou também que no momento estão com quatorze crianças 22 

acolhidas. Em seguida, falou que o saldo anterior de julho, era no valor de R$ 23 

54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). Em dezembro receberam R$ 45.000,00 24 

(quarenta e cinco mil reais), de parcelas, esse valor é repassado por semestre. 25 

Falou que o procedimento de prestação de contas é bem detalhado, como por 26 

exemplo, quem foi o credor, qual objeto que está sendo adquirido, e se está de 27 

acordo com o plano de ação apresentado anteriormente. Explica que há alguns 28 

saldos de transferência da prefeitura, que posteriormente retorna a mesma, porém 29 

precisam justificar. Mostrou todos os rendimentos e apresentou débitos de   R$ 30 

54.994,94 por mês, e ficou um saldo ainda de R$45.088,23 (quarenta e cinco mil e 31 

oitenta e oito reais e vinte e três centavos) ficando esse, para o exercício posterior. 32 

Na sequência mostrou a distribuição de recursos que foram gastos. O valor de R$ 33 

7.672,38 (sete mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), foram 34 

gastos com capital, R$ 45.466,14 (quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e 35 

seis reais e quatorze centavos) foram gastos com custeio e R$1.856,42 (Mil, 36 

oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), foi para o RH. Falou 37 
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que todo mês, os recursos que o Município recebe do Estado vinculado à 38 

Assistência, à criança e ao idoso, é necessário apresentar os extratos e 39 

rendimentos. Se o município não apresentar esses extratos até o dia vinte de cada 40 

mês, são penalizados com suspenção dos recursos até que se regularize a 41 

situação. Falou que o Município investe na casa lar em média quinhentos mil reais 42 

por mês, considerando as despesas com cuidadoras, assistente social, psicólogos, 43 

coordenadores, educadores, motoristas e demais funcionários, mas percebem que 44 

o acolhimento familiar é sem dúvida muito eficiente. Teresa Cristina complementa 45 

que esse formato de acolhimento com famílias estruturadas emocionalmente, com 46 

a ajuda que recebem, dá muita diferença no comportamento da criança na escola e 47 

na sociedade. Em seguida Denis continua, com a prestação de contas do 48 

acolhimento a mulher em situação de violência. Falou que o valor mensal que 49 

recebem do Estado é de R$ 3.250,00 (três mil e duzentos e cinquenta reais), que 50 

são utilizados para despesas do acolhimento, alimentação e materiais para a própria 51 

equipe. Conta que são dez vagas no total, sendo uma vaga regionalizada em que o 52 

Estado paga quando tem mulheres de outro município, e nove vagas são para o 53 

Município de Irati. Na sequência mostrou que anteriormente havia um saldo no valor 54 

de R$17.289,00 (dezessete mil e duzentos e oitenta e nove reais) de parcelas 55 

recebidas, entrada no valor de R$ 41.080,00 (quarenta e um mil e oitenta reais), 56 

depositado em conta, pela prefeitura. Contando gastos e rendimentos chegou em 57 

média o valor de R$ 24.000,00, ficando um saldo de R$ 22.687,98. Utilizado R$ 58 

1.660,00 (mil e seiscentos e sessenta reais), para capital e R$ 22.462,55 (vinte e 59 

dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), para 60 

custeio. Contou que já está sendo finalizado o novo espaço de acolhimento da 61 

mulher situado no antigo endereço da Casa dos Conselhos, e convidou quem tiver 62 

interesse em conhecer, pode passar lá para visitar. Citou também que a mesma 63 

equipe técnica, atendem também a casa de passagem, o serviço de abordagem. 64 

Na sequência Denis direcionou o assunto para a prestação de contas da Residência 65 

Inclusiva. Falou que esse setor é o de maior custo para a Assistência. O Estado 66 

repassa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e o governo federal repassa 67 

o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), isso a partir do último trimestre, porque 68 

teve reajuste. Nesse semestre na prestação de contas os gastos são em proporção 69 

maior para recursos humanos e alimentação. A média de alimentação é de R$ 70 

10.000,00 (dez mil reais) por casa, e ainda há mais as despesas com aluguel, 71 

gasolina, veículos, todos inclusos nesses recursos. Todos os gastos iniciais ainda 72 

são do processo licitatório do antigo contrato. Citou também que praticamente 90% 73 

(noventa por cento), desse valor é direcionado ao pagamento dos profissionais. 74 
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Explica que os profissionais do PSS, foram contratados em novembro, e que antes 75 

da licitação eles pagavam até o dia quinze do mês. Explicou que no dia quinze de 76 

novembro esses profissionais receberam o salário de outubro, no final de novembro 77 

receberam o salário do mês corrente, e já em quinze de dezembro esses 78 

profissionais receberam a rescisão, o pagamento com novo acréscimo do salário e 79 

junto ainda o décimo terceiro salário. Todos esses gastos com profissionais 80 

chegaram num valor aproximado de R$100.000,00 (cem mil reais). Depois mostrou 81 

a distribuição dos gastos, e falou que praticamente todos os gastos são com custeio. 82 

Citou também que uma das preocupações no momento, é que o Estado não está 83 

repassando o reajuste.  Que repassam a cada três meses, e o último valor 84 

repassado foi de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), quando o correto seria 85 

o valor de R$210,000,00 (duzentos e dez mil reais) salientando que vão apresentar 86 

uma nova solicitação de reajuste, porque identificaram algumas questões que estão 87 

aumentando como por exemplo, hora extra de profissionais. Essas são as três 88 

prestações de conta a apresentar no momento. O próximo assunto a ser 89 

apresentado é o Plano de Ação de Incentivo Emergência Socioassistencial. Denis 90 

mostrou o termo de adesão, contando que esse é um incentivo que o Governo do 91 

Estado do Paraná repassa como suporte as famílias dos municípios para cofinanciar 92 

a promoção, apoio e proteção as famílias atingidas por situações de desastres 93 

naturais ou não, que se encontrem desabrigadas, em situações que não se 94 

caracterize como emergência e calamidade pública. Exemplos de situações: caráter 95 

natural: incêndios, desabamentos, deslizamentos, alagamentos e de origem 96 

humana: devidos aos processos sociais, econômicos e culturais, vivenciados pelos 97 

intensos fluxos migratórios de povos indígenas, comunidades tradicionais e 98 

refugiados. Exemplo: Se o município acolher um grande número de ucranianos 99 

poderá utilizar esse recurso. É uma deliberação com durabilidade de doze meses e 100 

o plano de ação aberto para preencher em caso de necessidade. Sendo assim, 101 

ainda precisa estar dentro do prazo de adesão. Quando o Estado for acionado 102 

repassa esses recursos ao Município que necessitar. O valor é por porte de 103 

município, que no caso de Irati é de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais). Explicou 104 

que nesse plano de ação precisa incluir o número de famílias, origens, etc., e na 105 

sequência ainda precisa ser colocado para aprovação. Falou que esse recurso é 106 

direcionado para abrigos, alojamentos, aluguel social, vulnerabilidade temporária. 107 

Em seguida a Renata falou que o Município participou do programa que foi feito 108 

através do DPCA/ SEJUF, que envolve três programas: ELO, TAMO JUNTOS e 109 

FAMÍLIAS FORTES, com o objetivo de desenvolver ações para diminuir o uso de 110 

drogas, álcool, etc. Contou que ela e a Teresa Cristina participaram de uma 111 
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capacitação promovido pela SEJUF, que teve a duração de uma semana, para 112 

aprender todos os procedimentos desses programas e trazer para o Município. Há 113 

dois meses foi conseguido o Programa FAMÍLIAS FORTES para o Município de 114 

Irati, através do Governo Federal, e serão repassados alguns materiais pelo 115 

Governo gratuitamente. Teresa Cristina complementou que esse é um Programa 116 

pronto, que não podem alterar. Que vem apostilas, jogos, cartazes e demais 117 

materiais com uma dinâmica bem diversificada. O Programa FAMÍLIAS FORTES 118 

vai ser desenvolvido em quatro CRAS e ainda não tem data definida para o início, 119 

pois estão esperando os materiais do governo federal. Para o Programa do ELO e 120 

do Programa TAMO JUNTOS, os materiais serão comprados por essa deliberação, 121 

para poderem realizar os treinamentos nas escolas. Como no município ainda é 122 

novidade esses programas, acharam mais conveniente escolher quatro escolas 123 

estaduais e quatro escolas municipais como piloto desses projetos. Essas escolas 124 

foram escolhidas por território, para que possam envolver um número maior de 125 

participantes no mesmo bairro. O Programa TAMO JUNTOS é direcionado para os 126 

adolescentes e Programa ELO é mais direcionado para crianças de oito, nove e dez 127 

anos. Citou que a Saúde e do Núcleo Regional, também estão envolvidos nesses 128 

projetos. Cada escola contemplará duas turmas do Município e duas do Estado. 129 

São elas: Escola Olaria Filipak e Pio XII, Escola Luiza Rosa e Mercedes Braga, 130 

Escola João de Matos e Escola Plínio Anciutti Pessoa e Escola João XIII com a 131 

Escola Rosalina Cordeiro de Araújo. Teresa Cristina explicou também que será um 132 

trabalho conjunto de fortalecimento de vínculos familiares, com as famílias e com 133 

alunos ao mesmo tempo, e que terá um professor e uma coordenadora em cada 134 

escola destinados para trabalhar nesses projetos. Quando os materiais chegarem 135 

poderão dar início, e falou ainda que estão confiantes quanto aos resultados. Denis 136 

perguntou se alguém teria mais alguma colocação a fazer, como ninguém se 137 

manifestou, ele agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas 138 

e cinco minutos. Sem mais nada a tratar, eu Marilene G. Taborda, lavrei esta ata 139 

que vem por mim assinada e pelo presidente do Conselho Denis Cézar Musial. 140 


