
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

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

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS (REUNIÃO ON-LINE)  20/04/2021

Aos vinte dias do mês de abril 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 e Karine Cavallin– Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento

Social, Silvia de Lourdes Haile Chagas – Secretaria Municipal de Saúde, 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 - Usuários do Serviço de Assistência Social,

Rafaela Mezzomo Contessoto, Luiz Rodrigo Dalenogari Martins e Micheli Vieira Alves –

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:  Tania  Paz  –  Instituto  Dom Bosco,  Valdir  Rodrigo  da  Rosa –  SEMADS,

Débora Magalhães Garcia – Ministério Público, Elis Regina Costa – Renascer, Daniele

Cruz – APADEVI,  Maria  Thereza Neiverth  – ABSER,  Mariana Maciel  –  Instituto  João

Paulo II, Marielly Pedroso – AAPE e Nayara Meira – Ministério Público. A srª Rosa iniciou

a reunião, seguindo a pauta: Item 01: Leitura das atas anteriores – Ata nº 02/2021: a

ata citada foi lida, e com algumas correções foi aprovada;  Item 02: Atestado ARCPF.

Este documento atesta que o Município de Guarapuava, em cumprimento ao disposto no

Art.30, da Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 12.435 de julho

de 2011 e no art. 4º do Decreto nº 8.543 de 17 de julho de 2013 possui instituído e em

funcionamento  o  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  (CMAS),  constituído

paritariamente e com mandato vigente; Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) e o

Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), criado em lei, regulamentado, constituído

como  unidade  orçamentária  com  alocação  de  recursos  próprios;  Item  03:  Ofício  nº

08/2021 – AEPAPA. Este documento vem informar que a Srª Claudia Kamilla Schupchek,

portadora do RG 13.466.454-1 e CPF 101.689.699-98 é a Assistente Social contratada

pela entidade, admitida em 22 de março de 2021, e que consequentemente passará a

representar  a  mesma  neste  conselho;  Item  04:  Ofício  nº  064/2021  –  MP  –

Recomendação  administrativa.  Este  documento  trata  sobre  as  considerações

realizadas pelo ministério público acerca do acompanhamento das reuniões do CMAS –

Guarapuava  no  ano  de  2020.  Sendo  assim,  o  ministério  público  considerou  no  seu
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relatório informativo que as reuniões foram pautadas na garantia e direitos de cidadania.

Entretanto, as discussões ficaram restritas aos recursos do fundo municipal e destinação

as entidades não-governamentais, campanhas da SEMADS e inscrições em eventos, não

abordando questões de fiscalização e proposição de políticas públicas, como também não

foram  debatidas  questões  com relação  ao  Plano  Municipal  de  Assistência  Social  de

Guarapuava  e  deliberações  das  Conferências  Municipais.  Sugeriu  que  o  Conselho

Municipal  de Assistência Social  de Guarapuava atuasse mais no âmbito das Políticas

Públicas  (fiscalização  e  proposições),  quanto  à  avaliação  e  fiscalização  do  Plano

Municipal  de  Assistência  Social  e  as  deliberações  das  Conferências  Municipais.  E

recomenda que este conselho passe a elaborar e fiscalizar políticas públicas no Município

de Guarapuava e supervisionar a aplicação do Plano Municipal de Assistência Social e as

deliberações  das  Conferências  Municipais,  dando  prioridade  a  referidos  temas  nas

reuniões ordinárias e extraordinárias; sendo deliberado que deverá ser enviado um ofício

para a gestão municipal questionando o andamento do Plano Municipal e das propostas

da  conferência.  Item  05:  Ofício  nº  003/2021  –  Dom  Bosco  –  Comunicação  de

desligamento de funcionários. Este documento vem comunicar que a Srª Marina Elvira

Rocha  Malheiros,  foi  desligada  do  quadro  de  funcionários  dessa  entidade,  sendo

substituída  pela  Tânia  Paz  –  Assistente  Social;  Item  06:  Retorno  das  Comissões:

COMISSÃO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS: * Relatório

das visitas  para  as entidades AEPAPA e AGMA:  Karine  comenta  que a  comissão

realizou a visita nas duas entidades, e foi repassado algumas orientações sobre o plano

de trabalho, especificando qual tipo de trabalho dentro da tipificação que estão sendo

executados  e  a  verificação  dos  documentos  como  segue  a  resolução  do  CMAS;  *

Denúncia de Entidade:  Pendente;* Alteração da Resolução de registro no CMAS:

Pendente;  *  Solicitação  de  Inscrição  CIEE  e  GERAR: Pendente  -  COMISSÃO  DE

FINANCIAMENTO:* Prestação de contas/FEAS – 2º semestre 2020: Valdir apresentou

a  prestação  de  contas.  Com  relação  ao  Incentivo  Benefício  Eventual  COVID  19,  as

despesas foram executadas conforme prevê o plano de ação devidamente aprovado pelo

CMAS,  no  valor  de  R$  89.948,40  conforme  informações  registradas  pela  divisão  de

planejamento  e  orçamento  da  SEMADS,  os  conselheiros  resolveram aprovar  na  sua

totalidade  a  prestação  de  contas  do  repasse  do  recurso  pontual,  Incentivo  Benefício
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Eventual COVID 19/FEAS  do período de maio/2020 a dezembro/2020.  Em relação ao

PPAS IV as despesas foram executadas conforme prevê o plano de ação devidamente

aprovado  por este conselho no valor  R$ 240.049,30 conforme informações da divisão de

planejamento e orçamento e o conselho resolveu aprovar na sua totalidade a prestação

de contas do repasse do recurso,  fundo a fundo, do Piso Paranaense de Assistência

Social – PPAS IV do período de julho/2020 a dezembro/2020, conforme Plano de Ação

devidamente aprovado por este conselho e aprovar a justificativa do motivo do saldo estar

superior  a  50%  do  recurso  em  conta,  devido  aos  trâmites  burocráticos  referente  a

elaboração dos termos de fomento e convênio.  Salientando que houve distribuição do

recurso no período desta prestação de contas, para à Unidade de Acolhimento (OSC) -

Associação Canaã de Proteção à Criança e ao Adolescente, através do termo de fomento

(lei  nº 13.019) - 04/2020/SIT nº 46223,  para Fundação Proteger através do termo de

convênio nº 01/2020/SIT nº 46623 (repasse através da lei nº  8.666/90 ainda vigente na

época) e para  o Programa Família Acolhedora  através de bolsa auxílio.  No ano de 2021

já foi aprovado por este conselho nova distribuição do recurso proveniente do saldo em

conta devidamente aprovado por esse conselho. E com relação ao Aprimora CRAS e

CREAS no valor de R$ 250.000,00, os conselheiros resolveram aprovarna sua totalidade

a prestação de contas do repasse do recurso pontual  do Incentivo Aprimora CRAS e

CREAS/FEAS do período de julho/2020 a dezembro/2020, aprovando a justificativa do

motivo do saldo estar superior a 50% do recurso em conta, devido o recurso estar em

trâmite licitatório, para aquisição de materiais de natureza de investimento, referente à

estruturação do CRAS e CREAS.* Despacho 1 – 10.355/2021 Fundação Proteger –

Relatório  de execução financeira:  A comissão não  aprovou  o  pedido  da Fundação

Proteger em participar do rateio do PPAS IV referente ao ano de 2021, baseado em tais

justificativas: não atenderam ao pedido de entrega do plano de trabalho solicitado pela

comissão. Como também não utilizaram ainda o valor de R$ 135.095,29 referente ao ano

de  2019.  E  devido  ao  aumento  do  valor  referente  a  atividade  de  administração  e

manutenção da fundação no PPA. No tocante ainda a comissão solicita justificativa no

que foi utilizado esse aumento de valor, levando para a plenária. Com relação a prestação

de  contas  do  ano  anterior  ressalta-se  o  valor  de  R$  135.000,00  para  a  Fundação

Proteger, e R$ 60.000,00 para a Associação Canaã e R$ 50.251,49 para o Programa
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Família Acolhedora. O recurso da Fundação Proteger está em processo licitatório para

aquisição dos itens. A prestação foi aprovada;  * Ofício nº 26/2021/Cáritas – Alteração

de plano de aplicação do termo de fomento 006/2020: a comissão aprova a alteração

de plano. Entretanto, solicita alteração nos encargos trabalhistas (FGTS, 13º Salário e

Férias  Proporcionais),  onde  constam  divergências;*  Ofício  nº  20/2021/SOS  –

Prorrogação  de  prazo  do  termo  de  fomento  011/2020:  a  comissão  aprovou  a

prorrogação;  *  PPAS IV – Plano de aplicação – Programa Família  Acolhedora:  foi

aprovado pela comissão. Entretanto, o plano não observou o número de famílias a serem

atendidas e também não consta a assinatura do responsável pela elaboração do plano;

devendo ser apresentando para posterior encaminhamento.* PPAS IV – Plano de ação e

aplicação  –  Canaã:  foi  aprovado  pela  comissão.  Entretanto,  foi  apontando  que  no

cronograma  de  desembolso  referente  ao  período  para  utilização  do  recurso  consta

apenas  4  meses,  sendo  necessário  a  correção  para  12  meses;  -  COMISSÃO  DE

ORGANIZAÇÃO DA XIII  CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: a

comissão vai se reunir no dia 11 de maio de 2021. - COMISSÃO DE ALTERAÇÃO DA

LEI: aprovação da alteração das Leis Municipais nº 541/1995 e 1824/2009 que dispõe

sobre a Lei que cria o Conselho Municipal  de Assistência Social,  a Conferência

Municipal  de Assistência Social,  do Fundo Municipal  de Assistência Social  e dá

outras providências: Lucinéri realizou a leitura da Lei que cria o Conselho Municipal de

Assistência Social, com as alterações que foram feitas. Foi aprovado pelos conselheiros;-

Item  07:  Pauta  Livre:  Karine  comentou  que  é  preciso  realizar  a  substituição  de

representante no COMPETI, no lugar da Marina – Assistente Social que foi desligada do

Instituto Educacional Dom Bosco, assim como seu lugar de conselheira suplente neste

conselho. Rosa realizou a leitura do convite de inauguração da AGMA, que será no dia 01

de maio as 10 hs, transmitida ao vivo pelo facebook. Jeane reforçou a informação de que

os relatórios de atividades de 2020, assim como os planos de ação de 2021 deverão ser

entregues até  o dia  30 de abril,  conforme foi  tratado na reunião anterior.  Nada mais

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

aprovada conforme lista de presença em anexo._________________________________.
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