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ATA DA 5ª REUNIÃO - ORDINÁRIA DO CMAS (REUNIÃO HÍBRIDA) –
19/04/2022

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte dois, às 13 horas e 30 minutos,

reuniram-se para reunião do CMAS, os Conselheiros Governamentais: Rosa Aparecida
Ramos Daniel – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; Luciele

Henrique – CRAS; Jessika Poli dos Santos – Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos (SCFV); Lucemara Schinemann – Secretaria Municipal de Finanças; Renata Lu

Coutinho Nogatz – Secretaria Municipal de Saúde; Janaína Aparecida Domingues da Silva –

Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Thalyta Forquim Buco – Secretaria Municipal de

Políticas para Mulheres. Conselheiros não governamentais: Sandra Maria do Rosário e
suelly Gonçalves – Usuárias do Serviço de Assistência Social; Claudia Kamilla Schneider

Schupchek e Luiz Rodrigo Dalenogari Martins – Trabalhadores do SUAS; Daniele da Cruz

(ACPAC), Cristina Zehr (ABSER) e Isabella Menon (Associação Canaã) – Entidades e

Organizações da Assistência Social. Convidados: Cristiane Soerensen – APAE; Maria Thereza

Neiverth – ABSER, Roseane Bárbara Porfírio – CREAS; Lucineri Vandressen Schuaigert –

Cáritas Socialis; Valdir Rodrigo da Rosa – SEMADS; Waldemar Brustolin Neto – ACPAC;

Débora Magalhães Ribeiro Garcia – MP; Patricia Fernanda Nogueira dos Santos e Rosângela

Bujokas de Siqueira – Unicentro; Jucimara Garcia e Fernanda Schwab – Conselho da

Comunidade; Tânia Pacheco Paz – Instituto Assistencial Dom Bosco; Daniele Sostisso – SOS;

e Jeane Ramos Silvério Garcia – Secretaria Executiva dos Conselhos. A reunião foi

conduzida pela Presidente Claudia Kamilla., que após dar boas vindas as presentes, seguiu

com a pauta: Item 01: Leitura da Ata nº 003/2022, a qual foi aprovada após algumas
correções. Item 02: Plano SIF/SEJUF/PPAS4/2022; Valdir realiza a apresentação do Plano

de Ação referente ao cofinanciamento fundo a fundo, do Piso Paranaense de Assistência

Social IV – PPAS IV/SEJUF/SIFF do ano de 2022 .........Item 03: Prestação de Contas
PPAS4 2º Semestre 2021/SEJUF; Valdir apresenta a prestação de contas do repasse do

recurso continuado, Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV, do período de

julho/2021 a dezembro/2021.Nesse momento Isabela da Associação Canaã questiona sobre o

recurso PAC do governo federal, afirmando que só receberam o que foi previsto para 2018 e

receberam agora e o restante vão receber? Rosa informa que todas as entidades estão no

mesmo patamar, que a comissão está analisando as fontes de recursos e os serviços que as
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entidades executam para acertar essa distribuição, que já iniciou a distribuição para as

entidades nesse mês, que houve problemas com o processo licitatório, defasagem de preços,

itens desertos, sendo necessário abertura de novos processos licitatórios e por isso houve

atraso. Item 04: Apresentação: Frente de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar – a Prof.
Rosangela e a Patricia, Assistente Social da Unicentro apresentam esse novo projeto da

Universidade, contam que esse projeto de extensão nasceu da experiência do Núcleo Maria da

Penha, onde o Departamento de Serviço Social atuou por um tempo e percebeu que existe um

grande defasagem com relação a prevenção das situações de violência, iniciou em

fevereiro/2022, é financiado pelo Programa Universidade sem Fronteiras, além de estudos

sobre a violência doméstica, realizam também oficinas com os usuários sobre a violência

doméstica, papéis sociais, papel da mulher, onde procurar ajuda, e também com os

profissionais das entidades e pretende-se trabalhar com os homens no segundo semestre.

Colocam-se a disposição dos equipamentos e das entidades para estarem realizando essas

oficinas. Item 05: Relatório Evento CEAS Umuarama. Jeane e Kamilla relatam que

participaram da Reunião ampliada do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, nos

dias 07 e 08 de abril de 2022, em Umuarama – PR e trouxe para o município de Guarapuava

informações importantes sobre o contexto atual da política de Assistência Social e o Controle

Social, participaram do evento a Secretaria Executiva dos Conselhos - Jeane Ramos Silvério

Garcia, a Presidente do CMAS - Claudia Kamilla Schneider Schupchek, e o usuário Ademir

José dos Santos. Relatam que as palestras foram muito proveitosas que enfatizaram bastante o

papel do controle social, no Programa Auxílio Brasil, no reordenamento de programas,

serviços e benefícios frente a pandemia, devido a sobrecarga dos equipamentos que estão

exercendo funções que não são da política da Assistência Social e sim da seguridade social ou

da saúde, mas que os técnicos acabam absorvendo, para atender o usuário. Outro tema que foi

enfatizado foi relacionado a PEC 383/2017 a qual vincula 1% do orçamento da receita líquida

para a Assistência Social, evidenciando que a predisposição para aprovação dos deputados,

sendo então necessário grande articulação com os deputados do estado para sua aprovação.

Concluindo, as participantes destacam algumas ações que podem ser encaminhadas pelo

CMAS – Guarapuava: 1. Organização dos fóruns da sociedade civil (Usuários, Trabalhadores e

entidades) em conjunto com a gestão – a sugestão foi aprovada pela plenária, sendo

deliberado a formação da seguinte comissão: Prof. Rosângela e Patrícia da Unicentro, Antonia
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da SEJUF, Débora do MP, Valdir e Jessica da SEMADS, Kamilla , Lucinéri e Micheli das

entidades e Sandra dos Usuários. 2. Inclusão de crianças e adolescentes na Conferência de

Assistência Social como usuários – Lucinéri relembra que anteriormente foi sugerido esta

inclusão e que na época foi orientado que não poderia acontecer, sendo assim, foi deliberado

pela discussão dessa possibilidade novamente por ocasião da organização da próxima

conferência. 3. Solicitar para a gestão informações sobre composição das equipes nos

equipamentos e as condições de trabalho, foi deliberado pelo envio de um ofício para a

SEMADS, perguntando sobre a composição atual das equipes e sobre as demandas de

trabalho. 4. Elaborar do Plano de capacitação continuada – foi definido que essa pauta deve

entrar na pauta da mesma comissão que já está trabalhando com a capacitação dos planos de

trabalho; 5. Articular com os deputados da região, a aprovação da PEC 383/2017 – foi

definido que será enviado um ofício para os deputados e senadores da região solicitando o

voto favorável para a PEC e posteriormente para os senadores. Sugeriu-se também que seja

articulado com os vereadores do município para que articulem com seus partidos. 6. Participar

da capacitação sobre o Programa Auxílio Brasil, no dia 26 e 27/04/2022 no Teatro, em

Guarapuava – foi convidado os conselheiros para a participação do evento, que é de extrema

importância, uma vez que cabe ao conselho o controle social sobre o PAC. Item 06: Retorno
das comissões – Comissão de financiamento (Josiane, Lucemara, Rosa, Neto e Dayane):

Resolução nº 006/2019 – Reunião 17/03/2022 – foi sugerido revogar essa Resolução devido a

entrada de novos serviços e entidades; Recurso PPAS 4 – Foi aprovado a utilização do

Recurso PPAS IV – Piso Paranaense de Assistência Social, do ano de 2021, no valor de

R$ 231.123,58 (duzentos e trinta e um mil, cento e vinte e três reais e cinqüenta e oito

centavos) dividido em porcentagem segundo o número de atendimento de cada serviço, para:

Associação Canaã de Proteção à Criança e ao Adolescente – 40% - 92.449,43 (noventa e dois

mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos). Programa Família

Acolhedora – 60% - 138.674,15 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e

quinze centavos). Comissão de Análise de Documentos e Visitas Institucionais (Micheli,

Rodrigo, Cristina Zehr, Cristina Guerra, Daniele e Renata): Regimento Interno (reunião em

22/03) está praticamente finalizado, mas depende de uma reunião específica para essa

aprovação, por ser longo, sendo agendada reunião extraordinária para o dia 02 de maio de

2022 às 8h30min para esta aprovação. Visitas institucionais: SOS dia 01/04 – Cristina e Jessica
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relatam sobre a visita em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

no SOS, relatam que quanto a estrutura física, condições de higiene, alimentação não há o que

ser questionado, o que realmente falta é a convivência comunitária, o CMDPI vai fazer um

relatório mais completo da visita e posteriormente repassa para apreciação deste conselho.

Resolução de inscrição entidades: ainda falta ser finalizado, e se possível poderá também ser

aprovado na reunião do dia 02 de maio. Comissão do Controle Social do Programa Bolsa

Familia (Elenita, Nathaly, Luciele, Luciane e Lúcia)- não houve reunião (agendar para ver

sobre o Decreto que regulamenta o Programa Auxílio Brasil), foi definido que deverá ser

agendado após a capacitação que terá nos dia 26 e 27 de abril. Comissão de Avaliação e

Acompanhamento da execução das Propostas do Plano Municipal de Assistência Social

(Renata, Rosa, Valdir, Elenita, Lucinéri, Kamilla)- foi agendado reunião para o dia 09 de maio

de 2022 às 8h30min; Comissão para avaliação e acompanhamento da execução das Propostas

das Conferências Municipais dos anos de 2019 e 2021 (Rafaela Cordeiro, Regina de Lima,

Valdir, Ellis, Isabela) – foi agendado reunião para o dia 11 de maio de 2022 às 8h30min. Item
07: Pauta Permanente. Capacitação para entidades referente à Lei 13019/2014

Reunião 17/03, a comissão informa que ainda está faltando orçamentos, por isso não foi

possível dar sequência. Monitoramento de execução das metas do Programa ACESSUAS

Trabalho. Valdir informa que está agendado reunião com a equipe de monitoramento e com a

entidade no dia 26 de abril de 2022 às 14h. Item 08: Pauta livre

Nada mais havendo a tratar, eu Cristiane Terezinha da Cruz encerro esta ata que após lida será

aprovada conforme lista de presença em anexo. ______________


