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ATA DA 01ª REUNIÃO - EXTRAORDINÁRIA DO CMAS (REUNIÃO HÍBRIDA)1

Aos três dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte dois, às 13 horas e 30 minutos,2

reuniram-se para reunião do CMAS, os Conselheiros Governamentais: Rosa Aparecida Ramos3

Daniel – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; Nathaly da Silva Santana4

Pereira Martins - Fundação Proteger, Cristina Guerra – Secretaria Municipal de Educação e Cultura,5

Lucemara Schinemann - Secretaria Municipal de Finanças. Conselheiros não governamentais:6

Claudia Kamilla Scheneider Schupchek; Dayane Dutra e Micheli Vieira Alves- Entidades e7

Organizações da Assistência Social. Convidados: Neumar Fabricio Folador e Ana Luiza Dos8

Santos do Albergue Noturno Frederico Ozanan; Waldemar Brustolin Neto – ACPAC; Isbela Menon9

– CANAÃ, Karine Cavalin- SEMADS/PSE; Maria Tereza Neiverth – ABSER/Projeção; Tatielli10

Aparecida Silva – Secretaria Executiva dos Conselhos. Ouvintes: Márcio Anderson Miqueta e11

Thays Andreghetto – discente do curso de Serviço Social da Unicentro. A reunião foi conduzida12

pela Presidente Claudia Kamilla que iniciou, seguindo a pauta: Item 01: Leitura da Ata nº10/2021,13

a qual já havia sido lida em reunião anterior, porém precisou ser reformulada e acrescentada14

algumas informações que ficaram pendentes conforme apontamento dos conselheiros. Após a15

leitura foi aprovada. Na sequência leitura das atas nº 15,16 e 17/2021 todas aprovadas sem16

pontuações. Item 02: Ofício nº 03/2022 – Associação dos Deficientes Físicos de Guarapuava -17

ADFG, informa a nova diretoria para o Biênio 2022-2024, tem como presidente o Senhor Herisson18

Lucas Lapczak e o Senhor João Pereira de Souza Ribeiro como vice. Item 03: Plano de19

Acolhimento PCD, item abordado pela coordenadora da Proteção Social Especial, Karine Cavalin a20

qual relembrou aos presentes que no ano de 2019 o CMAS aprovou o Plano Geral o qual explicava21

como iria ser feito o monitoramento e acompanhamento das Pessoas com Deficiência acolhidas em22

Residência Inclusivas em outros municípios, Karine também relembra que em o nosso município23

ainda não possui está modalidade de serviço e quando surge demanda torna-se necessário contratar24

o serviço em outros municípios. Após o acolhimento, profissionais da Secretaria são designadas25

para realizar as visitas de monitoramento. No período de pandemia foi preciso adaptar este26

monitoramento através da emissão de relatórios e visitas onlines, onde a última aconteceu no final27

de 2021. No momento já tem a possibilidade de retorno das visitas presenciais, sendo limitada a28

entrada de apenas uma pessoa e as visitas ocorrem trimestralmente. Na ocasião a coordenadora29

apresentou um Plano Individual de Acolhimento, o qual se trata de um senhor de 53 anos, com30

limitações físicas, faz uso de cadeira de rodas e necessita de auxílio para executar as atividades da31

vida diária. Devido a estas particularidades o local indicado para o acolhimento é o Pequeno32
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Cotolengo, instituição a qual o município já tem um contrato em vigência devido ao acolhimento de33

outra pessoa. Karine fez a leitura de Estudo de Caso realizado pelas Equipes de referência quem34

vem acompanhando o caso, sendo o CREAS, o Melhor em Casa, etc., explicando o motivo pelo35

qual ocorre a necessidade do acolhimento, tendo como principais justificativas ausência de36

cuidadores/familiares com laço sanguíneos e a expressa vontade por parte do usuário em sair do37

ambiente em que se encontra onde não há vínculos afetivos positivos. Diante do exposto o plano foi38

aprovado e segue para emissão da resolução. Na oportunidade Karina informa que o município já39

está em processo de implantação da residência inclusiva em nosso município. Este processo40

ocorrerá junto com a Fundação Proteger, iniciando pela alteração do Estatuto Social que rege a41

instituição com a proposta de reordenar os serviços, prevendo e incluindo está modalidade de42

atendimento que hoje atende exclusivamente criança e adolescente com ou sem deficiência. A43

proposta é expandir o serviço para acolhimento de pessoas adultas com deficiência. A meta da44

gestão é que até o meio deste ano o serviço seja implantado, com ressalva que o serviço contemple45

apenas a demanda de Guarapuava, visto que o município já possui 08 pessoas a serem contempladas46

por este serviço. Karine diz que a Fundação Proteger já possui estrutura física e humana para47

realizar está modalidade de serviço o que facilita todo o processo. Item 04: Definição da nova48

composição do Conselho: a pauta abordada por Tatielli Aparecida Silva da Secretaria Executiva dos49

Conselhos a qual relembrou aos presentes que houve alteração na Lei que cria o Conselho50

Municipal de Assistência Social, a Conferência Municipal de Assistência Social, o Fundo51

Municipal de Assistência Social e dá outras providências. Com isso este conselho passa ser regido52

pela Lei 3222/2021 publicada em diário oficial em 10 de dezembro de 2021. Com isso tomarão53

posse os seguimentos que estavam na condição de reserva sendo eles: das entidades e organizações54

da Assistência Social tendo como titular a ADFG e como suplente o CANAÃ, das vagas dos55

representantes de usuários tomarão posse: Sueli Gonçalves e Rafaela Cordeiro. Na oportunidade56

Tatiele expõem sobre a necessidade de substituição de dois representantes, sendo um do seguimento57

dos trabalhadores e outro dos usuários. Observa que a secretaria executiva ainda não recebeu58

documentação oficial sobre a desistência da vaga que corresponde aos usuários do SUAS que seria59

a senhora Jucelene Fernandes Ribeiro, porém já houve a manifestação de interesse por parte a60

mesma em não seguir mais como conselheira. Com relação à vaga dos trabalhadores a pessoa61

indicada para assumir a vaga não trabalha mais na secretaria onde será necessária uma nova62

indicação. Com isso Tatiele acredita que será necessária a realização de um Fórum, para realizar63

estas substituições conforme indicação da lei. No entanto sugere que o nome das duas64
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representações sejam mantidas até a chegada de documentos que oficializem a desistência e/ou65

trocas. Tatielli lembra que é necessário a emissão de um decreto com a composição do conselho66

conforme a nova lei, critério este para que seja emitido o ARCPF, documento que atesta e67

comprova o efetivo e regular funcionamento do Conselho, do Plano e do Fundo Municipal da68

Assistência Social, sendo este um critério condicionante ao repasse estadual previsto na legislação.69

Karine diz que no decreto não precisa constar o nome das pessoas que irão ocupar as vagas, apenas70

o nome dos órgãos e seguimentos que são representados no conselho. Diz que em conversa com o71

departamento jurídico foi sinalizado que não há necessidade dos nomes, mas sim dos segmentos.72

Como encaminhamento desta pauta será seguido a sugestão feita pela senhora Karina e73

posteriormente a realização do fórum conforme indica a lei. Item 05: Inscrição definitiva da74

AGMA, item adiado para ser discutido na próxima reunião a pedido pela própria entidade. Item 06:75

Retorno das Comissões: COMISSÃO DE FINANCIAMENTO: Aprovação dos Planos de76

Trabalho das Entidades referente à Emenda Parlamentar nº 202130410002 Programação nº77

410940120210002 – Aprovada pelo CMAS – Resolução nº 18/2021: AEPAPA, APAE, APADEVI,78

Aprovação do Aditivo de Valor do Albergue. A conselheira Dayane diz que a comissão se reuniu79

para leitura e análise dos planos de trabalhos das referidas instituições, também contaram com o80

apoio do órgão gestor (Elenita e Valdir) para esclarecimentos de dúvidas que surgiram no decorrer81

do processo. As observações realizadas pela comissão foram encaminhadas as instituições a quais82

fizeram as devidas correções e alterações. Com relação ao uso do recurso a AEPAPA utilizará para83

folha de pagamento, APAE também destina boa parte do recurso para folha de pagamento e um84

percentual para custeio de material de consumo. APADEVI, destina todo o recurso para o custeio85

de materiais de consumo. Dayane destaca que a comissão é favorável com o objetivo que cada86

instituição apresentou, aprovando os planos de trabalho com ressalvas necessitando ainda de87

correções básicas de estrutura de plano, sem ressalvas ao objeto proposto para a parceria do recurso.88

Com relação o Albergue Noturno, o conselheiro Waldemar Brustolin Neto informou aos presentes89

que a solicitação é um aditivo de valor no Plano de Trabalho do ano de 2021. Neto diz que está90

solicitação é permitida com um percentual de até 30% do valor original. A justificativa está pautada91

para a contratação de uma cuidadora do gênero feminino para trabalho noturno, um ajudante geral e92

dois vigias. Até certo período a vigilância ocorria com vigias cedidos pela prefeitura, porém está93

parceira precisou ser encerrada por questões legais. Durante o processo de análise do pedido a94

comissão solicitou que a entidade fizesse algumas alterações no plano de trabalho, assim como95

enviasse algumas explicações, as quais foram realizadas prontamente pela instituição. A decisão da96
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comissão foi por aprovação da solicitação, porém pontuou algumas ressalvas: foi observado uma97

divergência salarial entre o auxiliar administrativo II e o gerente da instituição. Observou-se que98

ambos executam a mesma carga horária, porém por observância trabalhista e pela própria proteção99

da entidade Neto diz que o gerente não pode ganhar menos que o auxiliar administrativo, mesmo100

que este auxiliar já tenha mais tempo de serviço prestado a instituição. Neto diz que está questão101

pode gerar dúvidas levando a possíveis questionamentos, ou seja, seriam questões legais trabalhistas.102

Diante deste fato Neto destaca a necessidade do conselho se aproximar mais da realidade das103

estruturas institucionais. Outro pronto que também teve ressalva é com relação ao número de vagas104

ofertadas pela casa para atendimento das demandas específicas do município. Onde o conselho105

sugere a possibilidade de estabelecer um número de vagas específicas para atender o município,106

visto que há uma parceria de repasse de recursos e a relatos que quando houveram algumas107

negativas para o município com relação as vagas. Na oportunidade estas questões foram108

comentadas pelo próprio presidente da instituição que se fazia presente na reunião. Neumar Fabrício109

Folador, no uso da palavra diz que recentemente acolheu a reclamação de um usuário no sentido110

que o Albergue estaria recebendo pessoas de Guarapuava deixando de atender pessoas com origens111

de outros municípios e por se tratar de uma casa de passagem o mesmo iria até o Ministério Público112

relatar este fato. Com isso, e diante da sugestão da comissão, Neumar diz que terá que verificar as113

questões legais e verificar como poderão ser definidas estas vagas, buscando o próprio resguardo da114

instituição. Ainda segundo o Presidente, há um projeto com outros municípios para o repasse de115

verbas para atender a demanda externa, porém ainda não houve nenhum repasse. Com relação ao116

controle do número de pessoas que não são atendidas, bem como quais são suas origens e a117

justificativa do motivo pelo qual não foi atendido, Neumar destaca que os casos do município que118

deixaram de ser atendidos na maioria das vezes está relacionado a questões de vícios ou histórico de119

alguma ocorrência grave causada pela própria pessoa nas dependências da casa em algum momento120

da sua passagem. Outro ponto apontado é que em alguns casos é realizada a negativa da vaga com121

objetivo da pessoa assistida não criar uma dependência ao serviço, onde a equipe desenvolve122

estratégias buscando com que a pessoa volte para sua casa, retomando os vínculos familiares.123

Porém destaca que se haver algum respaldo por parte da própria Assistência ou juridicamente com124

relação a quantidade de vagas que o Albergue deve disponibilizar para o município, acredita que125

por parte da instituição não haverá problema algum. Neto concorda que se trata de uma análise126

jurídica o que de fato estaria resguardando e protegendo a instituição. Rosa destaca que no Censo127

SUAS consta a disponibilidade de 70 vagas, Neumar diz que essa é a capacidade total, porém não128
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tem funcionários suficientes para atender um maior número, mesmo assim acabam atendendo um129

número maior que a capacidade, com uma média de 40 pessoas atendidas diariamente. O período130

máximo para a permanência da pessoa no albergue é de três meses, mas depende muito da análise131

realizada pela Assistente Social e Psicólogo da instituição. Mais uma vez Neumar frisa que todos os132

casos que são negados muitas vezes estão relacionado a vícios, pois dentro da instituição não é133

permitida a permanência da pessoa sob efeito de álcool ou droga. Rosa questiona se estas questões134

são documentadas através de pareceres e/ou relatórios. Neumar diz que sim, onde cada um tem uma135

ficha. Rosa pergunta com relação à procura da vaga por pessoas de outros municípios quais seriam136

os motivos para a solicitação da vaga. Neumar diz que a instituição possui um levantamento onde137

foi apontado a busca por emprego, quebra de vínculos familiares, tentativa de retorno ou ida para138

outro estado, município. Na sequência a palavra foi passada para a Assistente Social da instituição139

(Ana Luiza Santos) a qual complementou que as vagas que foram negadas para moradores de140

Guarapuava apresentam justificativas para a negativa. Ana diz que quando o usuário chega para o141

acolhimento na instituição e feito primeiramente um contato com a rede (CREAS, Saúde, etc.) e142

caso não seja possível o retorno familiar ai que ocorre o acolhimento. Os casos que tem143

envolvimento com álcool ou drogadição é feito a tentativa de encaminhar para residências144

terapêuticas como Amor em Resgate, Amor e Atitude para que primeiro essa pessoa possa fazer o145

tratamento e depois acessar o serviço ofertado pelo Albergue. Ana complementa que a grande146

demanda do pessoal de fora é o recomeço de vida e a busca de uma oportunidade de trabalho, outra147

por questões de vínculos familiares ou tratamento de saúde. Neto agradece as explicações e diz que148

o plano foi aprovado por estar condizente, sugere uma conversa com o órgão gestor do município149

buscando um equilíbrio entre o que o município necessita e a contra partida do próprio albergue.150

Neto pede que as ressalvas colocadas sejam observadas pela instituição trazendo resposta para com151

relação aos. Ana diz concorda com a importância desta reunião, pois no final de ano entre os meses152

de dezembro e janeiro receberam muitas ligações do CREAS, e seguiram com as negativas de não153

haver vaga disponível de início sendo necessário aguardar até o final do dia. Ressalta que a equipe154

sempre dá um jeito de acolher, mas o número de solicitações por vagas é muito grande, sendo assim155

acredita que se for possível alinhar o número de vagas para atender o município através do156

encaminhamento da rede ficaria melhor. Fazendo um levantamento foi observado que a maioria é157

de fora e questões relacionadas ao acesso de passagens estava bem complicado. Por fim Neto158

destaca que no plano de trabalho não consta a carga horária para os novos contratados e sugere que159

estes dados sejam acrescentados no plano. Neto passa a palavra para quem queria fazer mais algum160
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questionamento aproveitando a presença do presidente e da Ana. Márcio contribui para verificar as161

pontuações que a Tipificação Nacional dos Serviços do SUAS traz com relação a casa de passagem.162

Neto diz que por ser aprovação de termo de aditivo a comissão nem foi atrás de questões mais163

profundas, pois já foi aprovado o plano anteriormente, na oportunidade foi focado apenas nestas164

questões que já foram pontuadas, por isso destaca a necessidade de apenas verificar a questão legal165

se é possível estabelecer um número de vagas para atender o município. Neumar diz que a166

instituição vai em busca de informações se existe algum respaldo legal ou orientação em lei sobre167

está questão. A conselheira Michele diz que de fato quem vai trazer estes esclarecimentos é a168

Tipificação onde o município e a entidade entrariam em acordo para o alinhamento das vagas. Item169

07: Pauta Livre: Rosa solicita que a Comissão que está organizando a capacitação da lei 13.019170

volte a se reunir o mais rápido possível para dar andamento nos trabalhos alinhando as questões que171

ficaram pendentes na última reunião. Na oportunidade ficou marcado reunião para o dia 09 de172

fevereiro as 08h30min da manhã na secretaria. Na sequência Micheli pergunta para os demais173

conselheiros se alguém tem conhecimento de como que está em nível municipal a adesão do174

município com relação ao decreto nº 10.852/2021 que regulamenta o programa Auxílio Brasil,175

Micheli destaca que tem competência do CMAS sobre este decreto, este decreto é o que substitui o176

programa Bolsa Família, onde tem um papel bem grande do conselho em fiscalizar. Destaca que o177

município tem seis meses para a adesão desse decreto, ou seja, até oito de maio, tendo em vista a178

questões da realidade os usuários, Michele sugere a emergencialidade de ver esta questão sugere a179

criação de um comitê ou algo do tipo chamando as secretarias de educação, assistência e saúde para180

verificar como está a situação dentro do município. Rosa diz que este assunto será repassado para a181

comissão que já está composta para assuntos relacionados ao Bolsa Família como pauta urgente.182

Michele sugere que esse assunto fique como pauta permanente para não cair no esquecimento. Na183

sequência foi informado que a próxima reunião deste conselho ficou agenda para o dia 15 de184

fevereiro às 13h30min. Nada mais havendo a tratar, eu, Dayane Dutra encerro essa ata que após lida185

será aprovada conforme lista de presença em anexo.186


