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02/05/20222

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois, às 08 horas e 30 minutos, reuniram-se3

para reunião do CMAS, os Conselheiros Governamentais - Presencial: Rosa Aparecida Ramos4

Daniel – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; Luciele Henrique – Centro de5

Referência em Assistência Social (CRAS); Cris Ellen Zampier – Centro de Referência Especializada em6

Assistência Social (CREAS); Jessika Poli dos Santos – Serviço de Convivência e Fortalecimento de7

Vínculos (SCFV); Nathaly da Silva Santana Pereira Martins - Fundação Proteger, Cristina Guerra –8

Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Online: Lucimara Schinemann - Secretaria Municipal de9

Finanças; Renata Lu Coutinho Nogatz– Secretaria Municipal de Saúde; Thalyta Forquim Buco e Aline10

Remes Camargo – Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres. Conselheiros não11

governamentais: Claudia Kamilla Schneider Schupchek, Luiz Rodrigo Dalenogari, – Trabalhadores do12

Setor de Assistência Social; Dayane Dutra, Daniele da Cruz, Cristina Zehr, Isabellla Menon - Entidades13

e Organizações da Assistência Social. Convidados: Lucineri Vandresen S. – Cáritas Socialis; Jeane14

Ramos Silvério Garcia – Secretaria Executiva dos Conselhos; Débora Magalhães R. Garcia – Ministério15

Público; Waldemar Brustolin Neto - ACPC. A reunião foi conduzida pela Presidente Claudia Kamilla16

que iniciou, seguindo a pauta: Item 01: Leitura das Atas nº 04/2022 e nº 05/2022, foi feira a leitura17

apenas da 05/2022, após correções, foi aprovada. Item 02: Recurso a ser utilizado no dia 18 de maio –18

item explanado pela conselheira Jéssika, representante do Serviço de Convivência e Fortalecimento de19

Vínculos (SCFV), a conselheira apresenta a programação para o dia 18 de maio e enfoca que ações20

estarão sendo dirigidas dentro de cada território (CRAS), buscando assim atingir o maior público21

possível. Mas com uma ação conjunta com as entidades e demais seguimentos do município, a proposta22

é a apresentação de um teatro, onde será necessário a utilização de recurso livre e vinculado. Através de23

cotação a secretaria teve contato com o grupo de teatro Cia da Arte, empresa de Ponta Grossa/PR, a24

qual dirige a peça “Entre o Sol e a Lua” que trabalha de forma lúdica a temática proposta do dia 18 de25

maio. A peça é totalmente voltada para o público infantil, sua dramaturgia contém efeitos sonoros26

especiais, música, etc. A empresa apresentou capacidade técnica (contendo 01 roteirista, 03 atores, 0127

técnico de som) assim como, figurino, cenário. A proposta feita pela empresa contempla 06 sessões de28

45 minutos. O valor total é de 18 mil reais, mais por se tratar de datas concentradas em uma mesma29

semana, a empresa consegue reduzir o valor em 50% ficando um valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais),30

incluso translado e hospedagem da equipe. Jéssika diz que o valor ficou acessível para o município e31

que o custeio será rateado entre recurso livre e vinculado do FMAS. Rosa diz que esta proposta será32

encaminhada para uma análise técnica para que a contratação se dê por inexigibilidade, por se tratar da33
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única empresa que oferta a temática pretendida pelo município. A proposta de apresentação é com34

sessões todos os dias, entre os dias 16 a 19 de maio no Teatro Municipal de Guarapuava contemplando35

crianças e adolescentes que fazem parte das entidades, dos SCFV, CREAS, Fundação Proteger. No dia36

20 a apresentação será na Colônia Vitória, no Centro Cultural, visto a grande quantidade de crianças e37

adolescentes naquele território. Jéssika diz que a escolha do teatro ocorreu na lógica que a arte agrega38

muito e desperta sentimentos, o que pode deixar a criança e o adolescente confortável, sendo uma39

oportunidade para o início de um diálogo e o relato de alguma situação de risco. Foi destacado que a40

empresa tem reconhecimento nacional. Outra proposta apresentada é o material gráfico que será41

distribuído nas escolas, nas UBS’s, buscando maior visibilidade (cartaz e banner). A arte está aos42

cuidados da SECOM e assim que aprovado será disponibilizado para visualização e compartilhamento.43

Faz parte também da programação a criação de uma “mascotinha” que se chamará Aurora a qual irá44

movimentar as redes sociais e grupos de WhatsApp, levando informação de forma lúdica sobre o tema.45

E por último foi apresentado os materiais que irão compor um Kit (marcador de página com o logo da46

campanha, bloco de anotações, um adesivo, um Ted para lápis) onde serão entregues para os47

profissionais que estarão à frente das ações e para as crianças e adolescentes que comparecerem nas48

atividades e no teatro. A conselheira Daniele pergunta se tem uma relação das Escola que irão participar.49

Jéssika diz que os CRAS que estão responsáveis pela mobilização, fazendo o convite. Destaca que o50

Teatro é amplo, comporta mais de 300 pessoas podendo assim atingir um número bem significativo.51

Com relação ao custeio das despesas das artes que girará no limite de R$. 6.000,00 (seis mil reais), Rosa52

diz que é necessário uma resolução deste conselho, para que possa ser custeado através do recurso do53

Serviço de Convivência, Bloco da Proteção Social Básica. Diante do exposto e sem nenhuma54

consideração por parte dos presentes esta pauta foi encerrada. Item 03:Ofício circular -55

11/2022/CEAS/PR – Controle Social ao Programa Auxílio Brasil (PAB), principalmente nos56

processos de retomada das ações de administração de benefícios do PAB, Revisão e Averiguação57

Cadastral e Focalização do PAB. Jeane diz que este ofício já foi postado no grupo e será encaminhado58

para a comissão de controle social para que fiquem atentos e façam o estudo e o acompanhamento59

sobre a matéria deste ofício. Item 04: Ofício nº 17/2022 ADFG – Alteração do Plano de Aplicação do60

Termo de Fomento 01/2022. A presidente fez a leitura do teor do ofício e Jeane diz que se trata de61

uma solicitação de alteração de Plano de trabalho da ADFG, a qual já foi avaliada pela Comissão de62

financiamento, onde foi necessário a entidade fazer algumas correções no ofício, a qual já foi realizada e63

aprovada. Item 05: Ofício nº 10/2022 Instituto de Ação Social Renascer – Aditivo do Termo de64

Fomento 001/2022, a presidente fez a leitura do referido ofício. A solicitação também passou pela65

análise e avaliação da comissão de financiamento a qual aprovou a solicitação e encaminha para66
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deliberação deste conselho. As solicitações das duas entidades foram aprovadas pelos67

conselheiros(as).Waldemar Brustolin Neto, diz que neste caso cabe uma ressalva onde a instituição só68

solicitou aditivo de prazo onde a comissão entendeu que não haverá nenhuma troca de valor de rubrica.69

Item 06: Aprovação do Regimento Interno. Foi iniciada a leitura do referido onde foram feitas algumas70

correções de ordem ortográfica, concordância, na redação. Devido ao adiantado da hora e a71

necessidade de abordar mais itens na pauta livre, os conselheiros optaram por agendar uma nova data72

para dar seguimento na leitura a partir do artigo 23. A nova data será definida após a reunião ordinária73

deste conselho. Item 07: Pauta Livre: Jéssika informa que o CRAS IV mudou de endereço para a Rua74

Afonso Pena, 53 – Tancredo Neves. No momento a unidade está sem telefone devido a troca de75

operadora. Jeane aborda a necessidade deste conselho definir a data para entrega da documentação para76

a manutenção das inscrições das entidades e sugere que esta discussão seja colocada em pauta na77

próxima reunião. Ficou também acordado pela plenária que não haverá mais reunião de forma hibrida,78

salvo em caso de força maior com determinação de decretos. Nada mais havendo a tratar, eu, Dayane79

Dutra encerro essa ata que após lida será aprovada conforme lista de presença em80

anexo._____________________________.81


