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ATA DA 07ª REUNIÃO - EXTRAORDINÁRIA DO CMAS (REUNIÃO HÍBRIDA) -

18/05/2022

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil  e vinte  dois,  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; Luciele Henrique – Centro

de  Referência  em  Assistência  Social  (CRAS);  Cibeli  Aparecida  Tozzi  Pereira–  Serviço  de

Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV);  Nathaly da Silva Santana Pereira Martins -

Fundação Proteger; Lucemara Schinemann - Secretaria Municipal de Finanças; Thalyta Forquim

Buco  -  Secretaria  Municipal  de  Políticas  para  Mulheres.  Conselheiros  não  governamentais:

Dayane Dutra, Daniele da Cruz, Micheli Vieira Alves - Entidades e Organizações da Assistência

Social; Luciane Rocha – Trabalhadores do Setor de Assistência Social; Convidados: Jeane Ramos

Silvério Garcia – Secretaria Executiva dos Conselhos; Débora Magalhães R. Garcia – Ministério

Público; Waldemar Brustolin Neto – ACPAC e Valdir Rodrigo Rosa – Secretaria Municipal de

Assistência  e  Desenvolvimento  Social.  A  reunião  foi  conduzida  pela  vice-presidente  Rosa

Aparecida Ramos Daniel, que iniciou, seguindo a pauta:  Item 01: Apresentação da Deliberação

012/2022/CEAS/PR – Incentivo de Emergência  Socioassistencial.  Este  item foi  conduzido pelo

senhor Valdir Rosa, técnico responsável pela divisão de Gestão do SUAS e após  orientações da

Secretaria de Estado da Justiça,  Família e Trabalho – SEJUF/PR informou que o objetivo desta

deliberação é  de cofinanciar a promoção, apoio e proteção às famílias e indivíduos atingidos por

situações  de desastres  naturais  ou não, que se encontrem desabrigados,  em que a  situação não

caracterize o reconhecimento municipal de emergência. Em suma o recurso é destinado a concessão

de benefício eventual aluguel social, podendo atender até 30 famílias. Foi pontuado claramente aos

presentes  que  para  o  município  ter  acesso  a  este  recurso  será  necessário  a  adesão  ao  referido

incentivo após aprovação e emissão de resolução por parte desde conselho, bem como a alteração

da lei de benefícios eventuais, porque este tipo de benefício está ligado ao Fundo da Habitação e

não da Assistência Social, onde será conversado com a secretária de assistência Elenita sobre este

ponto e posteriormente retornará para deliberação e aprovação deste conselho. Valdir destaca que o

valor total é de 110 mil reais, podendo atender 30 famílias, com aluguel no valor de seiscentos reais

por família. Para que o município tenha acesso a este valor é necessário o preenchimento e o envio

de formulários com os dados das famílias atendidas. Valdir destaca que em nosso município tem

algumas igrejas que estão atendendo famílias refugiadas da Ucrânia e do  Afeganistão, mas nada

impede  o  atendimento  a  outros  povos.  Para  que  as  famílias  tenham acesso  a  este  beneficio  é
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necessária a avaliação técnica especializada por parte de CRAS e estejam recentemente alojados em

abrigos temporários. Este recurso é vedado para atendimento ao público em situação de rua. Jeane

destaca  a  importância  de  se  ter  o  cuidado  de  ainda  não  divulgar  este  beneficio  levando  em

consideração que o processo é moroso até o acesso de fato,  o que pode gerar expectativas  e a

criação de demandas antes da hora. Em caso de dúvidas futuras Valdir diz que a Antonia da SEJUF

está informada também desta deliberação e poderá esclarecer as dúvidas. Após estas considerações

e não havendo manifestação contrária por parte dos conselheiros a adesão foi aprovada.  Item 02:

Alteração  do  Sistema  SIGTV  de  duas  programações:  410940120220007  e  4109401202208.  –

Emenda Parlamentar de recurso Federal que está em processo de tramitação no valor de cento de

treze mil reais. Devido a um equívoco no sistema é necessário fazer retificação e dar ciência a este

conselho que será alterada a programação deste recurso. Nesta programação foi aprovada a compra

de cinco computadores desktop, dois Notebooks e três smartphone, para cada, porém o Ministério

da  Cidadania  informou  que  é  um KIT  SUAS  disponibilizado  e  que  nesse  consta  apenas  dois

smartphone,   sendo necessário somente essa alteração,  informou também que todas as cotações

foram feitas com materiais  de ótima procedência, para atender demandas do CRAS II e IV. Na

sequência a presidente da reunião passou a palavra para quem quisesse fazer uso, e não havendo

manifestações a alteração no sistema foi aprovada. Também não houve manifestação para pauta

livre, onde a reunião foi encerrada às nove horas e vinte minutos, eu, Dayane Dutra encerro essa ata

que após lida será aprovada conforme lista de presença em anexo._________________________.
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