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ATA DA 10ª REUNIÃO - ORDINÁRIA DO CMAS1

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte dois, às 13 horas e 302

minutos, reuniram-se para reunião do CMAS, primeira reunião decentralizada, os3

Conselheiros Governamentais: Rosa Aparecida Ramos Daniel – Secretaria Municipal4

de Assistência e Desenvolvimento Social, Ellis Camila Volochati - CRAS, Cris Ellen5

Zampier – CREAS, Cristiane Terezinha da Cruz e Nathaly da Silva Santana Pereira6

Martins - Fundação Proteger, Lucemara Schinemann - Secretaria Municipal de Finanças,7

Renata Lu Coutinho – Secretaria Municipal de Saúde, Thalyta Forquim Buco – Secretaria8

Municipal de Políticas para Mulheres. Conselheiros não governamentais: Nadir Morais9

Ribeiro e Rafaela Cordeiro – Usuários do Serviço de Assistência Social, Claudia Kamilla10

Schneider Schupchek,Luiz Rodrigo Dalenogari Martins, Regina de Lima, Luciane Rocha –11

Trabalhadores do Setor de Assistência Social, Dayane Dutra, Cristina Zehr, Micheli Vieira12

e Isabella Menon – Entidades e Organizações da Assistência Social. Convidados: Valdir13

Rodrigo da Rosa – Semads, Marina da Cruz – AGMA, Carla Dayane de Lima – AGMA,14

Lucineri Vandresen Schuaigert - Cáritas Socialis, Marina Malheiros e José Eduardo15

Padilha Silva – Albergue Noturno Frederico, Débora Magalhães R. Garcia – Ministerio16

Público, Isabella Cristina Pitella Pinto e Nilton Luiz Zaroski – CRAS I, Marilene Rodrigues,17

Antonina Razhoviak - Ozanan, Daniele de Fatima Sostisso – SOS, Maria Thereza18

Neiverth – ABSER, Daluz Aparecida Vaz- Terezinha Schneider - usuários - Márcio19

Anderson Miqueta – Fundação Proteger; – Albergue Noturno Suellen – Cras II A reunião20

foi conduzida pela Presidente Claudia Kamilla que iniciou, seguindo a pauta: Item 01:21

Palavra da Presidente - Claudia fala sobre a função do conselho da municipal da22

assistência social, e da honra dos conselheiros em fazer a primeira reunião23

descentralizada na AGMA, agradece a participação de todos. Breve apresentação dos24

participantes. Item 02 – Apresentação da Associação Mundo Azul; Rosangela presidente25

da AGMA, agradece a presença de todos e se sente honrada com a casa cheia, A26

Associação Guarapuavana Mundo Azul (AGMA) existe graças à persistência e aos27

sonhos de pais e familiares pela busca de um espaço de referência que possa atender as28

famílias e seus filhos(as) com diagnóstico TEA – Transtorno do Espectro Autista ou29

Autismo. Ela foi fundada em setembro de 2013 e desde então vem desenvolvendo ações30

em prol da luta pelos Direitos dos Autistas e suas famílias, estamos e com o sonhado31

parque sensorial em construção, atualmente a instituição atende 250 famílias, o foco do32
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trabalho é de informar os famílias sobre o que o autismo, Dayane fala sobre a importância33

do diagnóstico precoce, muito casos a família perde tempo de tratamento quando o34

diagnóstico é tardio, a secretaria de assistência social auxilia a AGMA na luta para que35

haja profissionais da área de saúde devidamente capacitados para o tratamento. Item 03:36

Palavra da Vice-Presidente: Agradece a presença de todos e explica que Conselho37

Municipal de Assistência Social (CMAS) é o órgão que reúne representantes do governo e38

da sociedade civil para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços39

socioassistenciais, os conselhos estão vinculados ao órgão gestor da assistência, que40

prover infraestrutura garantindo recursos materiais, humanos e financeiros. Item 04:41

Eleição da 2ª secretaria: Dayane Dutra fala da demanda no trabalho por isso solicitou42

para ser substituída, Jeane pergunta aos presentes se tem alguém que pode ficar como43

2ª secretaria, entre os presentes não teve interessados, Jeane fala que está finalizando44

essa gestão e pede para a mesma ficar no cargo, Dayane concorda em permanecer no45

cargo. Item 05: Oficio Circular 018/2022 CEAS/PR Convite para a Reunião Online com46

Fóruns da Sociedade Civil: Jeane fala da importância da participação de todos fóruns,47

vamos lembrando no grupo só entra pelo link. Item 06: Memorando nª 6520/202248

Cessão de Uso de Bem Móvel Público: Cedência do carro do Caritas para a Agma,49

conselho aprova a cedência do carro, Rosangela explica que a AGMA vai receber uma50

minivan. Item 07: Oficio nº 28/GRP - solicitação de parceria no fornecimento de vale-51

transporte; Carla, assistente social do Mesa Brasil, explica que o programa atende52

instituição do município e região faz ações educativas, em parceria com o SENAC estão53

oferecendo dez cursos de profissionalização técnica voltados para o mercado de trabalho54

e famílias atendidas, a maior dificuldade dos participantes é de locomoção os cursos são55

oferecidos dentro do SENAC devido infraestrutura, solicitada a secretaria de a Assistência56

os vales transporte sendo que são 180 vagas. Jeane e Rosa solicitam um levantamento57

do número exato dos vales transportes, Zaroski fala que tendo em vista que os cursos já58

estão programados então seria possível a secretaria disponibilizar o saldo disponível, o59

qual foi adquirido com o recurso do IGD. Rosa fala sobre a justificativa para aquisição,60

que não foi prevista essa demanda, mas que a gestão pode fazer um levantamento de61

quantas unidade tem. Marcio Miqueta fala que essa demanda precisa ser programada,62

para a secretaria poder sanar. Fica acordado para Carla apresentar um levantamento de63

quantos vales serão necessários e apresentar na próxima reunião. Item 08: A64
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deliberação 30/CEAS/SEJUF, orienta a execução do recurso incentivo de emergência65

socioassistenciais, altera ART. 3 da deliberação 012/CEAS, que os municípios poderão66

realizar a execução do recurso em parceria intersetorial com a secretaria de habitação,67

podendo descentralizar o recurso, desde que aprovado pelo CMAS.68

Item 09: SIGTV/MC Aprovação Emenda Parlamentar SOS; Valdir explica que a emenda é69

do Deputado Hugo Leal Melo da Silva no valor de R$ 50.000,00 fica aprovado pelo70

conselho a emenda para o S.O.S, para custeio, assim que o valor entrar na conta será71

informado, precisa fazer resolução.72

Item 10: Retorno das comissões - Comissão de Financiamento (Lucemara, Rosa, Neto,73

Jessika e Dayane): não se reuniu. Comissão de Análise de Documentos e Visitas74

Institucionais (Micheli, Rodrigo, Cristina Zehr, Cristina Guerra, Daniele, Isabella, Chris75

Ellen e Renata): Visitas agendadas CRAS III e CRAS IV- dia 19/07/2022 Cristina Zehr,76

Rodrigo, Cristiane, Cris Ellen e Renata. Oficio nº 22/2022 Caritas Socialis – Solicitar para77

a entidade quais são os grupos que serão assessoradas este ano, quais são as78

lideranças comunitárias e sua localização. Convidar técnica da entidade para explicar79

pessoalmente na reunião o funcionamento do assessoramento. Resolução da Inscrição80

das Entidades – Feita Resolução até o parágrafo do artigo 4º. Definido que as reuniões81

desta comissão acontecerão toda terceira terça feira do mês, as 8h30min. Comissão82

Especial de Analise dos Planos de Trabalho das Entidades: prazo estabelecido ate83

dia 27 de junho de 2022 para a entrega dos planos de trabalhos das entidades com as84

devidas correções, a comissão vai se reunir no dia 28 de junho para analisar os planos.85

Comissão de Controle Social do Programa Auxílio Brasil (Elenita, Nathaly, Luciele,86

Luciane, Regina e Lúcia):Visitas Denuncias:G.A.M. Usuária é servidora pública,87

cadastrada com renda zerada. Será enviada para Administração e orientado a atualizar88

cadastro. S.S “Esta recebendo, mas não necessita ” Benefício esta bloqueado, orientada89

para atualizar cadastro; M.S. Renda zerada, porém não confere, orientada para atualizar90

cadastro;C.R.S. Renda zerada, porém não confere. Orientada para atualizar cadastro; S.91

C. Denuncia não confere família se encontra em situação de vulnerabilidade social e92

emocional; J.C.L. Denuncia improcedente; A.A.C. Sugestão de bloqueio porque não foi93

localizada; E.M.S. Sugestão de bloqueio porque não foi localizada; S.M.I. Sugestão de94

bloqueio porque não foi localizada; Óbitos por COVID: Deliberação do Estado –95

fornecimento de cesta básica para crianças e adolescentes órfãos e ou impactados: Rosa96
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explica que é uma cesta básica bem completa composta por trinta itens, precisa ter97

cadastro único recursos no valos de R$ 150.000,00. Elaboração do Plano Intersetorial:98

Foi elaborado o Plano e levantado algumas demandas: computadores para secretaria de99

saúde e secretaria de educação; capacitação para operadores das secretarias citadas,100

confecção de banners por UBS, sobre atualização de cadastro; Dia da Cidadania;101

oficializar secretarias que são os representantes na Rede Local; locação de carro para102

busca ativa; fazer decreto das comissões; Passar pelos conselhos da Saúde, Assistência103

e Educação. Comissão de Avaliação e Acompanhamento da execução das104

Propostas do Plano Municipal de Assistência Social (Renata, Elenita, Lucia Rosa,105

Valdir, Elenita, Lucinéri, Kamilla) – foi enviado ofício, aguardando resposta. Comissão106

para avaliação e acompanhamento da execução das Propostas das Conferências107

Municipais dos anos de 2019 e 2021 (Rafaela Cordeiro, Regina de Lima, Valdir, Ellis,108

Isabela) – vai se reunião dia 23 de junho de 2022. Item 11 – Pauta Permanente:Plano109

Municipal de Assistência Social – Estamos dentro do prazo. Capacitação par Entidades110

referentes à Lei 13019/2014 – aguardando parecer do jurídico. Monitoramento de111

execução das metas do Programa ACESSUAS Trabalho-instituto passando por112

mudanças de gestão, precisa mandar novo projeto aguardando protocolo do mesmo,113

após reunião de apresentação. Item 12: Pauta Livre-Lucineri aponta sobre as dificuldades114

no serviço de convivência na linguagem dos refugiados e emigrantes, precisam de aulas115

da língua portuguesa. Maria Tereza informa que a unicentro está fornecendo aulas para116

os refugiados, Lucimara vai verificar com sua irmã que é uma das professoras e traz117

maiores informações. Nada mais havendo a tratar, eu Cristiane Terezinha da Cruz118

encerro essa ata que após lida será aprovada conforme lista de presença em anexo.119
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