
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

Lei Municipal nº 541/95, de 22 de dezembro de 1995.

ATA  DA  15ª  REUNIÃO  - EXTRAORDINÁRIA  DO  CMAS  (REUNIÃO  HÍBRIDA)  -

10/12/2021

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil  e vinte  um, às 08 horas e  30 minutos,

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

Daniel  –  Secretaria  Municipal  de  Assistência  e  Desenvolvimento  Social,  Renata  Lu  Coutinho

Nogatz – Secretaria Municipal de Saúde; Cristiane Terezinha da Cruz - Fundação Proteger, Cristina

Guerra – Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Lucemara Schinemann e Josiane Rabelo -

Secretaria Municipal de Finanças. Conselheiros não governamentais: Claudia Kamilla Scheneider

Schupchek, Luiz Rodrigo Dalenogari; Dayane Dutra, Cristina Zehr - Entidades e Organizações da

Assistência  Social.  Convidados: Valdir  Rodrigo da Rosa – Semads,  Marielly  Pedroso – AAPE;

Giseli  Ribeiro – estagiária do Albergue Noturno Frederico Ozanan; Waldemar Brustolin Neto –

ACPAC;  Fernanda  Melo  -  AEPAPA  e  Tatielli  Aparecida  Silva  –  Secretaria  Executiva  dos

Conselhos. A reunião foi conduzida pela Presidente Claudia Kamilla que iniciou, seguindo a pauta:

Item 01: Ofício 102/2021 CEAS/PR – Alteração da Execução do Recurso de Emenda Parlamentar

Federal  referente  à  Resolução  Ad  Referendum  nº  012/2019  Acolhimento  para  Mulheres  em

Situação de Violência. A convite da Presidente a pauta foi explanada pelo Senhor Valdir Rodrigo da

Rosa – Semads, o qual informou que no dia 08/12/2021 a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho

–SEJUF repassou para a  SEMADS  a  deliberação Estadual  alterando os itens  que envolvem o

pedido da Secretaria da Mulher (abrigo) meses atrás apresentada a este conselho. Valdir destaca que

a emenda em questão tem o valor de 01 milhão,  distribuídos entre os municípios que possuam

abrigos para mulheres em situação de violência, porém devido à dificuldade encontrada por alguns

municípios para executar o recurso e por se tratar de emenda do ano de 2019, o Estado fez uma

nova deliberação, na qual apresenta sugestão dos itens a serem adquiridos. Na oportunidade os itens

foram  divididos  em  três  listas  onde  contemplam  desde  aquisição  de  veículo  automotivo  a

equipamentos e eletroeletrônicos. Em conversa com a Laura da Secretaria da Mulher, Valdir diz que

a escolha foi pela lista 01 que contempla: Um veículo SUV; uma geladeira; um fogão industrial e

dois  notebooks.  Valdir  destaca  que  na  resolução  anterior  quem  iria  licitar  os  itens  escolhido

anteriormente seria o município, mas devido à inflação, o Estado que irá fazer este trâmite e fará a

entrega dos itens.  Valdir  lembra que o serviço prestado pelo abrigo é  tipificado na Assistência

Social, por isso o trabalho será em parceria para o repasse dos recursos enviado via emendas, no

caso deste recurso em específico com a alteração desta resolução, o município não receberá em

dinheiro e sim em produtos. Na sequência Valdir fez a leitura da declaração (documento modelo,

enviado pelo Estado) a qual deverá ser redigida, aprovada e assinada por este conselho. Após a
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leitura a mesma foi aprovada por unanimidade a qual será encaminhada junto com o ofício assinado

pelo  prefeito.  Item  02: Ofício  nº  40/2021  AEPAPA  –  Acesso  a  valores  inerentes  à  Emenda

Parlamentar, a entidade solicita a inclusão do ofício 40/2021 na pauta da reunião que acontecerá dia

14/12/2021.  Na oportunidade a entidade envia em anexo deste o Plano de Trabalho de 2022 e o

Plano de aplicação da Emenda parlamentar nº 202130410002, programação nº 410940120210002,

aprovado repasse pelo CMAS sob resolução nº 18/2021, para que haja os trâmites legais para que a

Entidade  acesse  os  valores  do  recurso  por  intermédio  da  Secretaria.  Valdir  relembra  que  esta

emenda tem o valor de 225 mil, já passou pelo conselho e será feito a partilha entre três entidades

(APAE, APADEVI e AEPAPA), este recurso veio em outubro, onde ele e a Rosa já fizeram a

solicitação para abertura de orçamento, necessitando agora seguir para os trâmites legais como, por

exemplo, câmara dos vereadores, pelas comissões, etc. Valdir destaca que sendo emenda de custeio

a secretaria pode repassar a entidade o recurso em 90 dias, seguindo os trâmites da lei 13019. Neste

sentido foi solicitada prorrogação de prazo de mais 90 dias para que seja efetivado o processo e

realizado o repasse para as Entidades. A palavra foi concedida a Fernanda Mello, representante da

AEPAPA a qual diz que a Entidade está ciente dos trâmites legais e disponibiliza os documentos

para análise. Na oportunidade pergunta quando será feito a análise. Rosa diz que vai depender de

datas para que a comissão de financiamento possa se reunir, porém acredita que não será possível

antes do dia 14/12. Rosa sugere analisar no início de janeiro. Valdir fará contato com as outras duas

instituições solicitando que também encaminhem seus documentos para sejam analisados na mesma

reunião da comissão até a primeira quinzena de janeiro. Fernanda diz que fará uma justificativa que

o recurso será destinado para pagamento de RH, pois na documentação que enviou até o momento

não havia local para esta justificativa. Fernanda pergunta se tem possibilidade de se fazer presente

da reunião da comissão, para possíveis esclarecimentos e Rosa diz pode participar sim, mas sugere

o  encaminhamento  da  justificativa,  pois  passará  para  outras  comissões.  Sem  mais,  Fernanda

agradece  a  participação  e  pede  licença  para  se  retirar.  03:     Pauta  livre:   Ofício nº  010/2021

Fundação Proteger – Solicitação de dilação de prazo para prestação de contas convênio 001/2020 –

na oportunidade a Proteger solicita aditivo de noventa dias para a finalização do recebimento das

mercadorias já licitadas e na sequência realizar a prestação de conta. A Justificava apresentada é

devido à migração do sistema a qual atrasou alguns processos licitatórios e por se tratar de pregão

eletrônico houve empresas de outros Estados que ainda não enviaram as mercadorias e o período de

recesso de fim de ano. Salientam que os 90 dias se faz necessário uma vez que no início do ano a

Fundação depende da abertura do orçamento para a realização do empenho para a devolução do

saldo, justificando assim a necessidade de um prazo maior para a execução completa. A conselheira

Rosa pergunta para a representante da fundação se falta muitos para execução do recurso, Cristiane
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Terezinha, diz que não, que são itens de higiene e limpeza.  Cristiane Terezinha acredita que não

será necessário os 90 dias, porém é em forma de precaução. Diante do exposto a justificativa foi

aceita pelo conselho. Nada mais havendo a tratar, eu, Dayane Dutra encerro essa ata que após lida

será aprovada conforme lista de presença em anexo.
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