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ATA DA 3ª REUNIÃO - ORDINÁRIA DO CMAS (REUNIÃO HÍBRIDA) –

15/03/2022

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte dois, 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; Luciele

Henrique  e  Elis  Camila  Volochatti  –  CRAS;  Jessika  Poli  dos  Santos  –  Serviço  de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); Cristiane Terezinha da Cruz e Nathaly

da  Silva  Santana  Pereira  Martins  -  Fundação  Proteger;  Cristina  Guerra  –  Secretaria

Municipal  de  Educação  e  Cultura;  Thalyta  Forquim  Buco  –  Secretaria  Municipal  de

Políticas para Mulheres.  Conselheiros não governamentais: Rafaela Cordeiro – Usuária

do Serviço de Assistência Social;  Claudia Kamilla Schneider Schupchek, Luiz  Rodrigo

Dalenogari Martins, Regina de Lima e Luciane Rocha  – Trabalhadores do SUAS;  Dayane

Dutra - AGMA, Daniele da Cruz - ACPAC, Cristina Zehr – ABSER,  e Micheli Vieira

Alves  –  Instituto  Renascer  –  Entidades.  Convidados:  Marcia  Cristina  Faria  Nagase  –

APAE, Helena Franscisca Alves – ABSER, Mariana M. Batista – Instituto Dom Bosco II,

Silvaney Isabel Oliveira - Fundação Proteger,  Joao Lucas dos Santos – APADEVI, Itacir

Vezzaro  e  Itamar  Pizzatto  –  Secretaria  Municipal  de  Agricultura;  Isabela  Menon  –

CANAÃ,  Ariosandro  Vidal  –  CIEE/PR,  Waldemar  Brustolin  Neto  –  ACPAC;  Valdir

Rodrigo Rosa- SEMADS; Tatielli  Aparecida da Silva e Jeane Ramos Silvério Garcia –

Secretaria Executiva dos Conselhos, Arieta Margarida – Gerar, Débora Magalhães Ribeiro

Garcia  –  MP,  Lucineri  Vandressen  –  Cáritas  Socialis.   A  reunião  foi  conduzida  pela

Presidente Claudia Kamilla.  Item 01: Leitura da Ata nº 002/2022, a qual foi aprovada.

Item 02: Projeto Hortas Comunitária Urbanas; Itacir, Secretário de Agricultura apresenta

projeto  da  horta  comunitária,  para  a  qual  vai  utilizar  terrenos  baldios  da  união  ou

particulares localizados em áreas urbanas do município, realizado por meio de entidades

civis organizadas, associações de moradores de bairros ou entidade similares, através da lei

municipal  2922/2019,  tem  como  objetivo  incentivar  a  agricultura  social,  desenvolver

hábitos  alimentares  saudáveis,   produzir  alimentos  para  famílias  em  situação  de

vulnerabilidade social tendo como possibilidade vender o excedente, criar renda,  o projeto

vai  capacitar  os  participantes,  neste  primeiro  momento  a  Secretaria  fornece  orientação
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técnica,  ferramentas,  correção  do  solo,  sementes,  caixa  d’agua  e  quando  necessário  a

secretaria  consegue disponibilizar  um micro trator.  O projeto  será coordenado pelo Sr.

Itacir  que  busca  parcerias  com  as  universidades  de  Guarapuava,  Itamar  convida  as

instituições presentes para abraçar a causa e se unir neste projeto, ressalta que a lei que

regulamenta é 2922/2019.  Item 03:  Residência Inclusiva; Dra, Silvaney explana sobre o

projeto de implantação da residência inclusiva,  é um serviço  necessário, a atual gestão se

comprometeu  com o MP com um termo de ajuste,  onde a Fundação PROTEGER fica

responsável pelo serviço, visando que a instituição tem recursos humanos efetivos e espaço

físico para prestar tal serviço, a princípio  a Fundação vai acolher oito usuários que estão

fora do município de Guarapuava.  A partir de julho/2022, entra como projeto futuro a

modalidade de acolhimento em  republica que é mais uma demanda que o município busca

sanar, no termo ficou acordado que o serviço será prestado somente para os munícipes.

Item 04: Aprovação Indicação Emendas para APAE e APADEVI SIGTV; Valdir informa

que  a  indicação  vem especifica  para  as  instituições  de  média  complexidade,  o  Fundo

Nacional prevê o uso do montante para pagamento de funcionários, tais orientações foram

enviadas por e-mail recebido em dezembro de 2021 pela equipe técnica do Fundo Nacional

de Assistência Social. Fica aprovada as emendas: APAE – R$ 50.000,00 Senador Flavio

Arns, APADEVI – R$ 150.000,00 Senador Álvaro Dias. Valdir informa que quando for

repassado  o  recurso  referente  às  emendas  será  necessário  a  elaboração  de  plano  de

trabalho, conforme as diretrizes do Conselho, e da Portaria 580/2021/MC. Item 05: Ofício

nº 28/2022 Incineração CAD ÚNICO 2016 - fica acordado que será feita resolução para

liberação  de  incineração  dos  formulários  junto  ao  patrimônio  do  município.  Item 06:

Ofício nº 030/2021 MPPR-059.22000194-1 Recomendação Administrativa nº 001/2022-

foi formada uma comissão para avaliação e acompanhamento da execução das Propostas

das Conferências Municipais de Assistência Social  dos anos de 2019 e 2021 – Rafaela

Cordeiro, Regina de Lima, Elis Camila, Isabela Menon e Valdir Rosa.  Item 07: Fórum

eleição para representantes dos usuários e trabalhadores do SUAS - Jeane solicita para o

CRAS 3 organizar os usuários, pois tem duas vagas abertas, ficando definida comissão

para  organizar  o  fórum  composta  por  Lucineri,  Cibele,  Luciane,  Cristiane.  Item  08:

Substituição  de  indicação  para  o  Plano  Municipal  de  Segurança  Alimentar  - Claudia

Kamilla  Schneider.  Item  09:  Retorno  das  comissões:  COMISSÃO  DE
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FINANCIAMENTO (Josiane,  Lucemara,  Rosa,  Neto  e  Dayane),  reuniões  estão

acontecendo de uma a duas vezes na semana para definições da resolução 006/2019, as

instituições apresentaram o plano de trabalho com os novos quantitativos, foi dividido o

saldo para três meses respeitando as quantidades solicitadas pelas instituições, na próxima

quinta  terá  reunião,    posteriormente  a  comissão  vai  trabalhar  os  itens  de  material  de

limpeza e expediente.  COMISSÃO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS E VISITAS

INSTITUCIONAIS (Micheli, Rodrigo, Cristina Zehr, Cristina Guerra, e Renata): Cristina

Zehr informa que a comissão vai se dividir para visitar as unidades. Solicitação de Registro

definitivo da AGMA: Aprovado; Regimento Interno (reuniões em 23/02, 10/03 e 22/03):

Realizada análise das alterações do Regimento Interno do CMAS em conformidade com a

lei Nº 3222/2021, sendo finalizado até o art. 13, parágrafo único; Cronograma de visitas

institucionais: SOS dia 01/04/2022, às 13h30min. Demais visitas serão mantidas em pauta

para agendamento; Resolução de inscrição entidades: a ser discutido e alterado – próxima

pauta  da  comissão,  até  abril  aprovar.  COMISSÃO  DO  CONTROLE  SOCIAL  DO

PROGRAMA  BOLSA  FAMÍLIA (Elenita,  Nathaly,  Regina  e  Lúcia)  –  Reunião

agendada para 31 de março de 2022.  Item 09: Pauta Permanente -  Plano Municipal de

Assistência  Social:  Jeane  vai  rever  comissão  e  agendar  uma  reunião  para  maio.

Capacitação para entidades referente à Lei 13019/2014 – capacitação está na etapa de

orçamento.   Monitoramento  de  execução  das  metas  do  Programa  ACESSUAS

Trabalho:  Será agendada reunião com o Instituto Dom Bosco. Item 10 Pauta Livre:

Oficio 29/2022 – Associação Canaã indica Isabella Menon como representante. Recursos

PPAS 4:  recurso especifico para acolhimento, saldo disponível em conta será destinado

para o Programa Família Acolhedora e Associação Canaã. Rosa solicita uma Declaração de

Cumprimento do Objeto de um convênio do Ministério da Cidadania de 2015 destinado

para  APAE,  no  qual  foi  repassado materiais  adquiridos  através  de  processo  licitatório

realizado pela SEMADS, conforme Plano de aplicação,  informa ainda que alguns itens de

gêneros  alimentícios  e  material  de  limpeza  não  foram  adquiridos,  devido  os  valores

defasados dos itens, pois houve aumento dos preços dos itens previstos no Plano. Assim,

foi  enviado  um  oficio  para  o  Ministério  da  Cidadania  solicitando  autorização  para

adequações dos valores no referido plano, e informando que o município vai entrar com

uma  participação  no  valor  de  R$  8.000,00,  para  complementação.   Os  conselheiros
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aprovaram as justificativas expostas e a Declaração solicitada. Nada mais havendo a tratar,

eu Cristiane Terezinha da Cruz encerro esta ata que após lida será aprovada conforme lista

de presença em anexo. ______________


