
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

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

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS - 23/03/2021

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, 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,

Cristina Guerra – Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Marielli Rossoni Rodrigues

–  Fundação  Proteger  e  Jermani  Batista  Caldas  –  Secretaria  Municipal  de  Finanças.

Conselheiros  não  governamentais:  Ademir  José  dos  Santos  e  Jaqueline  Ferreira

Fuhrnann – Usuários do Serviço de Assistência Social, Luiz Rodrigo Dalenogari Martins,

Micheli  Vieira  Alves  e  Marina  Elvira  Rocha  Malheiros  –  Trabalhadores  do  Setor  de

Assistência Social, Cristina Zehr, Tiene Milca de Almeida Duarte e Camila Elisabeth Bauer

-  Entidades  e  Organizações  da  Assistência  Social.  Os  convidados:  Maria  Thereza

Neiverth  –  ABSER,  Nayara  Meira  –  Ministério  Público,  Lucineri  Vandresen  –  Cáritas

Socialis,  Elis  Regina  Costa  –  Estagiária,  Margarida  de  Carvalho  –  Gerar,  Ana  Paula

Pereira  (Fundação  Proteger),  Mariely  Pedroso  –  Vidas  por  Vidas,   Isabela  Menon

(Estagiária  do  Renascer),  Jeane  Ramos  Silvério  Garcia  –  Secretaria  Executiva  dos

Conselhos, Danieli Cruz (Apadevi) e Marcio Anderson Miquetta – Fundação Proteger. A

Srª Rosa iniciou a reunião, seguindo a pauta: Item 01: Leitura das atas anteriores – Ata

nº 01/2021:  A ata acima sofreu algumas correções e foi  aprovada;  Item 02:Ofício nº

05/2021 – AEPAPA – Mudança no quadro de pessoal:  este documento vem informar

que a Srª  Etiene Rabel  Corso – Assistente  Social,  não faz mais parte  do  quadro  de

funcionários da AEPAPA, e que consequentemente deixará de representar a entidade

neste conselho. Neste documento também traz a informação de que o edital de processo

para seleção de nova contratação já foi lançado, pedindo que o mesmo seja divulgado;

Item  03:  Ofício  nº  07/2021  –  AEPAPA  –  Mudança  de  endereço:  este  documento

informa sobre a mudança de endereço da entidade, que a partir do  dia 15 de março de

2021 estará com a sede na Rua Edson Nobre de Lacerda nº 260, esquina com Rua Frei

Caneca no Bairro Alto da XV; Item 04: Resolução CNAS/MC nº 30, de 12 de março de

2021 – Convocação de Conferência: este documento estabelece normas gerais para a

realização  das  conferências  de  assistência  social  em  âmbito  nacional,  estadual,  do

Distrito  Federal  e  municipal.  Rosa realizou a  leitura  do documento  que trata  sobre  a

realização da conferencia municipal, cujo tema é “Assistência Social: Direito do povo e

Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir
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proteção social”, que deverá ocorrer entre a data de 3 de maio à 31 de agosto de 2021,

conforme art 5º-Resolução CNAS. Jeane comentou que é preciso criar uma comissão,

sendo integrada por 6 governamentais e 6 não governamentais (de cada segmento) para

efetivar  a  representatividade.  Sendo  assim,  os  governamentais  são  a  Rosa,  Marieli,

Cristina Guerra. E os não governamentais são Jaqueline, Luiz Rodrigo. Jeane questionou

se as entidades concordam que a Lucineri esteja na comissão, pela sua experiência no

assunto. E por unanimidade a proposta foi aceita;  Item 05: Memorando 9.007/2021 –

Indicação de Representante no COMPETI: foi repassado que necessita de alguém para

representar o conselho no COMPETI – Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação

do  Trabalho  Infantil.  Jeane  sugeriu  que  seja  alguém  que  trabalhe  com  serviços  de

convivência. Sendo assim, Marina Elvira Rocha Malheiros foi a indicada para realizar a

representatividade;  Item  06:  Ofício  nº  12  –  SOS  –  Posse  de  nova  diretoria:  este

documento informa que a entidade está com nova diretoria, para o período de 11 (onze)

de março de 2021 a 11 (onze) de outubro de 2022, sendo o Sr. Ilzon Pereira Rehbein –

Presidente  e  a  Srª  Orilene  Teresa  Pauletto  Bender  –  Vice-Presidente;  Item  07:

Renovação do registro das entidades: Jeane comentou sobre a entrega do relatório de

atividades de 2020 e o plano de ação de 2021, que segundo a resolução do CMAS a data

prevista é no dia 30 de abril, e que no ano interior o prazo foi prorrogado em função da

pandemia.  Questionou aos conselheiros se  a  entrega desses documentos permanece

nesta data ou que seja prorrogada, e a resposta foi que todos apreciaram a data inicial

(dia 30). Micheli colocou algumas observações quanto a elaboração do plano de ação,

que no mesmo deverá constar de que modo as atividades serão desenvolvidas durante e

pós  pandemia  nas  entidades;  Item  08:  Ofício  nº  06/2021  –  ADFG  –  Mudança  de

Atendimento com o novo decreto municipal:  Rodrigo comentou que em função dos

aumentos de casos do covid-19, os atendimentos e visitas estarão suspensas enquanto

durar o novo decreto, salvo para os casos de extrema urgência, uma vez que a entidade

executa o serviço de proteção social básica no domicílio e que grande parte dos usuários

pertencem  ao  grupo  de  risco.Item  09:Retorno  das  Comissões:  -  COMISSÃO  DE

ANÁLISE DE DOCUMENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS * Solicitação de Inscrição

CIEE e  Gerar:  Foi  solicitado informações da execução dos serviços  neste  momento,

juntamente com a listagem dos nomes com NIS, print da tela das lives, assim como o

relatório  de  atividades  2020  e  plano  de  ação  2021;  *  Alteração  na  inscrição  das
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entidades, serviços e programas no CMAS:Encaminhar a resolução anterior para a

comissão;* Ofício nº 78/2020/CEAS – resposta – inscrição da AEPAPA: Foi decidido

nesta reunião que será realizada uma visita, para averiguar de como está sendo realizado

o  serviço  no  período  de  pandemia,  como  também  solicitar  o  PDU  (Plano  de

Desenvolvimento do Usuário);* Ofício nº 05/2021/AGMA – solicitação de inscrição: Foi

apresentado o PDU, assim como os demais instrumentais (ficha de cadastro, lista com os

nomes dos usuários atendidos no domicilio). Passar a orientação para fazer solicitação de

inscrição no COMDICA. Michele entende que o melhor serviço a ser executado seria o de

Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimentos  de  Vínculos.  Jaqueline  explica  que  ano

passado tinha grupos, e que em função da pandemia começaram a executar o serviço no

domicílio. Ficou decidido nesta reunião em realizar visita institucional;  - COMISSÃO DE

FINANCIAMENTO - Reunião 19/03/2021* Ofício nº 008/2021/Renascer – Alteração de

Plano de Aplicação: O parecer foi favorável, houve diminuição nos gastos com pessoal e

aumento para custeio. Foi consultado o Setor de Contabilidade (Jermani), e o mesmo

informou que é possível realizar essa alteração; * Ofício nº 175/Proteger – Solicitação

de  Inclusão  da  Fundação  Proteger  no  recurso  do  PPAS  IV:  Fundação  solicita  a

inclusão no rateio do recurso PPAS IV, porém a comissão mantém seu posicionamento,

uma vez que o orçamento da fundação é em torno de milhões, dividido por 13 (devido ao

décimo  terceiro  e  férias)  pelo  número  de  crianças,  sendo  que  cada  uma  custa  R$

36.199,00. Na plenária a fundação explica que seus gastos com RH continua o mesmo, e

solicita inclusão no rateio de 2021. Os conselheiros decidem em manter a resolução com

relação ao saldo em conta, dividindo apenas entre o Programa Família Acolhedora e a

Associação Canaã, e solicita os planos de trabalho dos três serviços para a comissão

avaliar o rateio de 2021.*Ofício nº 0011/2021 – Recursos para AAPE – 2021: A entidade

solicita  R$  121.251,62  para  custear  as  despesas,  principalmente  com  a  folha  de

pagamento, porém a comissão decidiu manter apenas o valor que já havia sido definido

através da Resolução nº 03/2021 de R$ 40.316,85 e sugeriu a possibilidade de atender o

restante com a gestão junto a Secretaria de Finanças; *  Elaboração da Resolução de

apresentação  para  a  gestão  das  pactuações,  critérios  de  partilha  que  serão

utilizados para utilização dos recursos do FMAS. Foi realizada a leitura da Resolução

do ano interior e as correções necessárias, definido a entrega dos planos e os demais

documentos (Certidões Negativas e Declarações) para 07 de maio de 2021. A data foi
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aprovada em plenária.* Relatório de gestão da SEMADS 2020/2021:  Rosa realizou a

apresentação  do  relatório  de  gestão  da  SEMADS,  para  fins  de  conhecimento  dos

conselheiros, que segue em anexo. *SUPERAVIT de 2020:  Superavit é a sobra na conta

corrente, para reprogramação. Rosa realizou a leitura integral do documento, que segue

em anexo,  fonte  por  fonte,  previsão para  2021 e sendo aprovado pela  comissão,  foi

apresentado na reunião ordinária e para leitura prévia dos conselheiros, sendo aprovado

nessa reunião;  * Aditivo Pequeno Cotolengo do Termo de Fomento nº 37/2019:  O

parecer foi favorável, solicitado a prorrogação até o dia 07 de julho de 2021, por conta de

não terem conseguido gastar o recurso dentro do exercício; - Item 16: Pauta Livre: Rosa

comentou que está realizando junto a gestão o PPA (Plano Plurianual), e traz o convite

para 01 conselheiro governamental e 01 não governamental para reunir-se com o objetivo

de rever as atividades e tudo que está sendo previsto. Sendo assim foram indicados o

Jermani (Secretaria de Finanças) e o Rodrigo (Trabalhadores do Setor de Assistência

Social).  Lucineri  sugeriu  que  seja  montada  uma  comissão  neste  conselho  para  dar

continuidade na alteração da lei, pois o governo federal através de uma portaria poderá

solicitar documentação dos municípios para dar continuidade ao repasse de recursos. A

Rosa, Marieli, Cristina Zehr e a Marina se prontificaram a auxiliar nessa comissão. Nada

mais havendo a tratar, eu, Luiz Rodrigo Dalenogari Martins, encerro essa ata que segue

assinada por mim e aprovada conforme lista de presença em anexo. _________________
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