
ATA DA 8ª REUNIÃO -ORDINÁRIA DO CMAS –24/05/2022

Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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 – Centro de Referência em Assistência Social (CRAS); Cris

Elen Zampier – Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS);

Jéssika  Poli  dos  Santos  –  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos

(SCFV);  Cristiane Terezinha  da Cruz e Nathaly da Silva Santana Pereira  Martins  –

Fundação Proteger; Lucemara Schinemann – Secretaria Municipal de Finanças; Cristina

Guerra  –  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  Cultura.  Conselheiros  não

governamentais: Luiz Rodrigo Dalenogari, Lucia Antunes Camargo e Regina de Lima

– Trabalhadores  do Setor de Assistência  Social;  Luciane Rocha  – Trabalhadores do

Setor de Assistência Social; Dayane Dutra, Daniele da Cuz, Micheli Vieira e Isabella

Menon -  Entidades e Organizações da Assistência Social; Convidados: Valdir Rodrigo

da Rosa – Semads; Jeane Ramos Silvério Garcia – Secretaria Executiva dos Conselhos;

Carina  Silva  – Instituto  Assistencial  Dom Bosco;  Lucineri  V.  Schuaigert  –  Caritas

Sociais;  Marina  Elvira  Rocha  Malheiros  –  Albergue;  Waldemar  Brustolin  Neto  –

ACPAC; Cristiane Soerensen – APAE. A reunião foi conduzida por Jeane (Secretária

Executiva),  devido à ausência da Presidente. Após as boas vindas, Jeane conduziu a

reunião seguindo a pauta:  Item 01: Leitura das Atas nº 04/2022, 06/2022 e 07/2022,

todas aprovadas. Item 02: Eleição da segunda secretária:  Devido questões pessoais

Dayane Dutra até então segunda secretária solicita saída do cargo, sendo necessária uma

nova  eleição  ou  indicação,  no  então  segundo  Jeane,  só  podem  assumir  o  cargo

conselheiros titulares representantes de organizações não governamentais. As possíveis

candidatas que estavam presente, não aceitaram, sendo necessário adiar esta pauta para

próxima  reunião  ordinária.  Item 03:  Manutenção  da inscrição  das  entidades:  foi

aprovado a prorrogação do prazo de manutenção da inscrição das entidades, serviços,

programas e projetos no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS ficando

acordado que as  entidades  devem entregar  o  Plano de Ação 2022 e o Relatório  de

Atividades 2021, na Secretaria Executiva dos Conselhos até as 17h do dia 31 de outubro

de 2022.  Item 04: XXII Encontro Nacional CONGEMAS – 08 a 10 de Junho de

2022 será realizado, em Foz do Iguaçu/PR, com objetivo de fomentar  e estimular o

aprimoramento e o fortalecimento da gestão municipal do Sistema Único de Assistência



Social - SUAS, por meio da mobilização, articulação, orientação e apoio técnico às/aos

gestoras/es, trabalhadoras/es e conselheiras/os municipais de Assistência Social. Jeane

informa que a Elenita não poderá participar do evento e que Valdir irá representar o

órgão gestor. Não há limites de vagas, ficando a critério deste conselho a deliberação de

quantos  conselheiros  poderão  participar  do  evento.  Na  oportunidade  mostraram

interesse em participar as conselheiras: Cristiane Terezinha da Cruz e Nathaly da Silva

Santana Pereira Martins, Daniele da Cruz, Dayane Dutra, Cristina Guerra e Cris Elen.

Item 05: Ofício nº 11/2022 – Alteração de responsabilidade Técnica e de quadro de

funcionários referente à função de Assistente Social: O Albergue Noturno Frederico

Ozanam informa alteração de responsabilidade técnica que antes era em cargo de Ana

Luiza dos Santos (Assistente Social),  passa a ser de responsabilidade de Yan Patrick

Padilha (Psicólogo). Na oportunidade informam que a função de Assistente Social será

desempenhada pela profissional Marina Elvira Malheiros.  Item 06: Ofício nº 15/2022

do  Albergue,  solicitando  alteração  de  informações  cadastradas  nos  bancos  de

dados.  A Instituição diz que em conversa com o Técnico Valdir Rodrigo da Rosa –

Semads,  profissional responsável pelo CADSUAS e CNEAS, foram informados que

consta no banco de dados que a capacidade para atendimento é de 70 leitos, entretanto a

realidade de estrutura conta com 30 leitos de ala masculina, 30 feminina e 03 leitos na

área externa totalizando assim 63 vagas para acolhimento ou pernoites,  existindo 03

reservados para o plantão do CREAS e mais  08 vagas destinadas  para pernoites  de

procura  espontânea.  Jeane  acredita  que  este  item  está  relacionado  após  alguns

questionamentos  trazidos  pelo  próprio  conselho  com  relação  às  vagas  ofertadas.  A

conselheira Dayane diz que  no sistema no CADSUAS está registrada a oferta de 70

vagas.  A conselheira  Cris  Elen,  representante  do  CREAS ressalta  que  as  vagas  do

plantão são da SEMADS e não do CREAS.  Item 07: Ofício nº 17/2022 da Rede de

Proteção à Criança e Adolescente – PCA. Um ofício enviado pela Rede aponta que

têm percebido a ausência do representante deste conselho nas reuniões que acontecem

em todas as últimas sextas-feiras do mês às treze horas e trinta minutos. Jeane diz que as

conselheiras Lucia e Cristiane Cruz são as duas conselheiras eleitas para representação,

porém de fato não estão comparecendo. Na oportunidade Jeane pergunta se as mesmas,

conseguirão continuar representando este conselho ou se será necessária a substituição.

Lucia  diz  que  a  partir  deste  mês  a  coordenadora  vai  conseguir  liberá-la  para  a

participação. Sendo assim Jeane reforça que a reunião é na 4ª sexta-feira do mês e a

importância da participação.  Item 08:  Agendamento de Reunião Descentralizada e



Ampliada:  Jeane diz que esta pauta foi incluída como sugestão trazida do encontro

realizado em Umuarama/PR, que tem por caráter realizar as reuniões deste conselho nas

dependências das Entidades ou CRAS, convidando todas as pessoas que fazem parte

daquele  território  ou  público  alvo  da  entidade  para  participar.  Jeane  sugere  que  a

próxima  reunião  ordinária  que  será  realizada  no  dia  21/06  seja  realizada  em  uma

entidade. O conselheiro Luiz Rodrigo sugere começar pelas entidades novas, como por

exemplo, a AGMA, sugestão acatada. Item 09: Retorno das Comissões: Comissão de

Financiamento:  (Lucemara,  Rosa,  Neto,  Dayane  e  Jessika):  Jeane  diz  que  esta

comissão se reuniu no decorrer do mês e traz para este conselho duas resoluções para

serem  aprovadas,  as  quais  foram  encaminhadas  anteriormente  via  whatsApp,  para

conhecimento dos conselheiros. Neto representante da ACPAC e membro da comissão

apresenta um resumo das memórias das reuniões realizadas por esta comissão e diz que

uma das resoluções é referente ao repasse de recurso do Fundo Nacional que vem para

os blocos. Neto diz que a entrega do recurso em forma de gêneros alimentícios, material

de limpeza e expediente estava previsto para 2019, porém com a vinda da pandemia,

este processo foi paralisado, sendo retomado apenas neste ano. A comissão junto com a

gestão fez um trabalho de redistribuição dos recursos já licitados devida a inclusão de

novas  instituições,  sendo necessário  fazer  uma resolução para  a  revogação  de  duas

resoluções anteriores (nº 06/2019 e nº 02/2021). Esta nova resolução segue o mesmo

conteúdo previsto na nº 06/2019, porém com alteração de datas, com prazo de doze

meses.  Destaca-se que o repasse dos gêneros alimentícios  já está sendo entregue às

entidades. Rosa diz que a licitação dos materiais de limpeza também já deu certo, onde

posteriormente  esta  comissão  precisará  se  reunir  para  a  divisão  dos  produtos  assim

como foi feito com os alimentos. Outro ponto trazido pela comissão está relacionado

aos critérios de partilha do confinanciamento municipal alocado no FMAS. Waldemar

Neto diz que 15 instituições farão parte desta partilha sendo dividida da seguinte forma:

Entidades  que prestam Serviço de Proteção Social  Básica receberão:  R$. 37.675,00;

Proteção Social Básica mais Média Complexidade  R$. 42.628,00; Proteção Social Alta

complexidade R$. 47.628,00. Neto ressalta que não existe nenhuma entidade inscrita só

como Proteção Social Especial (Média Complexidade), sendo assim foi até retirado da

resolução. Neto enfatiza sobre a importância da capacitação da Lei 13.019/2014 a qual

já  vem sendo planejada,  acredita  que um dos resultados da capacitação auxiliará  na

criação destes critérios. Neto diz que os critérios utilizados até então apontam que a

cada ano o recurso viria com um aumento de 5% o que de fato ocorreu. Com relação a



resolução a mesma foi redigida sem definição de data, apenas sugestão, visto que tem

entidades que estão com planos a serem encerrados, outras pediram prorrogação. Neto

pede sugestão das entidades presentes, pensando na agilidade de se fazer o Plano e a

entrega para a análise para que no máximo na próxima reunião já estejam aprovados.

Lucineri diz que a sugestão foi a entrega no dia 31/05 uma vez que o plano é de serviço

continuado,  não  sendo  exigido  muita  alteração.  Com  isso,  seria  possível  que  os

conselheiros governamentais fizessem as análises antes da próxima reunião do dia 21 de

junho. Lucineri complementa que foi decidido que neste momento faz a entrega apenas

do plano de trabalho e após aprovação será enviada via protocolo toda a documentação

solicitada para a realização do termo e por se tratar de recursos para as entidades o

conselho adotou que apenas os conselheiros governamentais  que farão a análise  dos

planos, buscando assim uma maior legitimidade. Após ampla discussão sobre possíveis

datas, ficou decidido que a entrega dos planos deverá ser até o 10/06 às 17 horas e no

dia  14/06  às  13h30min  os  conselheiros  governamentais  se  reunirão  para  a  devida

análise. Lucineri aproveita ainda para dizer que os critérios de partilha que estão sendo

seguidos  foram  criados  a  partir  do  ano  de  2012,  como  naquela  época  não  existia

regulamentação, as entidades se dirigiam  até o gabinete do prefeito e solicitavam o

repasse de recursos onde na época apenas 04 entidades eram atendidas não havendo

uma dinâmica de acompanhamento por parte do conselho. No entanto essa dinâmica de

partilha  abriu  a  oportunidade  para  que  o  recurso  do  Fundo  Nacional  também  ser

utilizado e após um estudo da legislação do Governo Federal onde legitima como base

para critérios de partilha dados estatísticos, como por exemplo, o cofinanciamento do

serviço de alta complexidade conforme os dados estatísticos com base no que existe

oficialmente em cada município. Em Guarapuava ainda não existe um diagnóstico com

base nestes dados. Sendo assim no início o pensamento era em utilizar o número de

atendimentos realizados por cada instituição, porém não iria ficar um critério sem ter

subjetividade, pois não vai atender a demanda que a instituição tem, nem daria conta de

dar resposta, então à forma encontrada através de estudos e apoio técnico do Escritório

Regional/SEJUF foi seguir os níveis de complexidade, ou seja, trabalhar o recurso que

tem disponível no orçamento com base na quantidade de instituições que atendem em

cada nível de proteção, sendo seguida uma lógica de percentual repassando um valor um

pouco menor para entidades de Proteção Social Básica, onde se subentende, olhando

para  o  SUAS,  onde  teoricamente  este  nível  de  proteção  “gasta  menos”,  e  vai

aumentando  conforme  o  nível  de  complexidade.  Mesmo  sendo  ainda  um  pouco



subjetivo,  foi  a  forma  encontrada  para  se  seguir  critérios  técnicos  a  partir  destas

análises. Lucinere concorda que sem dúvidas a partir da oficina que está prevista na

capacitação acredita que este quesito esteja previsto para ser discutido e aprimorado.

Finaliza considerando que já foi feito todo um trabalho para que este orçamento que era

reduzido fosse sendo aumentado gradativamente, através do contato com o presidente

da Câmara, emissão de ofícios, onde a cada ano busca-se conseguir a ampliação deste

recurso, visto que dentro da responsabilidade de cofinanciamento. Ressalta que se fosse

para as entidades sobreviver deste recurso seria difícil ultrapassar dois meses dentro da

instituição, mas mesmo sendo pouco, faz muita diferença para as entidades que vivem

dia a dia os desafios de gerir uma boa administração. Lucineri diz que já foi tentado

aumentar este recurso para 900 mil, porém não se obteve sucesso, sabe-se que não são

só as entidades que precisam desses cofinanciamentos os serviços também necessitam, é

compreensível  toda esta complexidade da política,  mas a busca é acertar e construir

critérios  que  passem  a  dar  respostas  às  necessidades  sendo  possível  multiplicar  e

transformar a vida dos atendidos. Neto ressalta que os critérios que foram mencionados

por Lucineri estavam devidamente registrados através de planilhas, assim como material

de apresentação de tudo que foi elaborado, assim como o fluxo, o que indica que foi

seguido um passo a passo. Onde só na divisão que é lançado os 5% e feito a tentativa de

acerto  e  erro para arredondar  os valores,  aí  que será a  tentativa  de fazer  algo mais

específico para que os próximos conselheiros possam ter uma modelo para ser seguido e

fazer os cálculos matemáticos. Lucineri diz que a porcentagem de um ano para outro

pode ocorrer alteração caso a entrada de novas instituições, como foi o caso deste ano

onde houve a entrada da AGMA. Rosa diz que o aumento de 5% no valor total está

previsto todo ano no PPA. No entanto Lucinere ressalta que dependendo do número de

entidades  habilitadas  a participar  da partilha,  a realidade às vezes não acompanha o

orçamento. Na sequência Neto perguntou se alguém teria alguma dúvida, não havendo

manifestação, seguiu-se para a aprovação das resoluções. Jeane relembra as entidades

que tem um plano de trabalho a ser seguido e sugere que ele seja respeitado, visto que

houve  mudanças,  tendo  esse  cuidado  para  que  não  venha  errado  sendo  necessário

retorno para correção. Lucinere chama a atenção sobre a declaração (modelo 01) a qual

se refere sobre a responsabilidade de forma solidária por parte dos dirigentes. A mesma

precisa ser registrada em cartório e de forma individualizada, ou seja, cada membro da

diretoria precisa ter a sua.  Comissão de Planejamento e Capacitação: Luiz Rodrigo,

Rosa, Neto, Dayane, Cristina, Lucinéri e Thalyta. Reunião realizada no dia 12/05/2022



onde foi  sugerida a  data  de 15 a  18 de agosto para a  realização da capacitação.  A

Comissão  enviou  um  documento  aos  cuidados  da  procuradoria  levantando  a

possibilidade  da  contratação  da empresa  ser  por  inexigibilidade,  facilitando  assim a

escolha da empresa principalmente prezando a qualidade. Na oportunidade também foi

feita  a  revisão  do  termo  de  referência  e  justificativa.  A  empresa  Idealize  ficou  de

reenviar um orçamento, porque os orçamentos saltaram de dez em dez mil reais sendo

uma diferença muito significativa, onde ficou da empresa reavaliar se irá enviar outra

proposta ou manter. Neto trás uma observação sobre a empresa Idealize destacando que

a  mesma  tem  entendimento  sobre  os  editais  para  captação  de  recursos  através  do

Imposto  de  Renda e  outros  editais  como,  por  exemplo,  os  projetos  do  Banco Itaú,

indicando assim que a profissional responsável pela aplicação do conteúdo está atenta e

qualificada  para  atender  as  necessidades  pleiteadas  nas  oficinas  proposta  pela

capacitação. Comissão de Análise de Documentos e Visitas Institucionais: (Micheli,

Rodrigo, Cristina Zehr, Cristina Guerra, Daniele e Renata). Daniele diz que o regimento

foi finalizado, sua construção seguiu normativas da SEJUF, seguindo também a nova lei

do município, onde segue para leitura e aprovação deste conselho. Esta comissão ainda

precisa fazer a resolução para a inscrição das entidades no conselho. Jeane pontua a

necessidade da comissão construir está resolução o mais rápido possível visto que as

entidades de aprendizagem buscam constantemente a inscrição neste conselho. Jeane

sugeriu  a  data  de   03/06  no  período  da  tarde  reunião  extraordinária  para  leitura  e

aprovação  do  regimento  interno,  e  assim  que  possível  a  comissão  se  reúna  para  a

construção  da  resolução.  Comissão  do  Controle  Social  do  Programa  de

Transferência de Renda: (Elenita,Nathaly, Luciele e Lúcia) a reunião vai acontecer no

dia  30/05  tendo  como  pauta:  Decreto  que  regulamenta  o  Programa  Auxílio

Brasil.Comissão de Avaliação e Acompanhamento da execução das Propostas do

Plano  Municipal  de  Assistência  Social:  (Renata,  Rosa,  Valdir,  Elenita,  Cibeli,

Lucinéri,  Kamilla),  reunião  realizada  no  dia  09/05/2022  e  teve  os  seguintes

encaminhamentos: inclusão de colunas no plano para escrever as análises da comissão e

os impactos esperados. Esta comissão decidiu que a cada dois meses se reunirão para

dar sequência nos trabalhos, próxima prevista para o dia 08/07. Será criado de um gmail

para  que  os  documentos  sejam  salvos  no  drive  permitindo  o  acesso  de  todos  da

comissão, bem como da rede podendo assim auxiliar no monitoramento e acréscimo

através de sugestões. Valdir ficou responsável pela atualização do orçamento. Comissão

para avaliação e  acompanhamento da execução das Propostas  das Conferência



Municipais dos anos de 2019 e 2021: (Rafaela Cordeiro, Regina Lima, Valdir, Elis,

Isabela): Reunião realizada no dia 11/05/2022, sendo avaliada novamente as propostas

da  conferência  de  2019,  sendo  incluído  no  relatório  uma  coluna  para  avaliação  e

monitoramento.  A comissão  trás  algumas  questões  para  deliberação  deste  conselho.

Envio de oficio para a gestão solicitando a viabilização sobre a implantação do serviço

do Centro POP no município. Lucinere recorda que no ano de 2014/2015 veio para o

município fazer a adesão para a implantação do serviço, porém na época a gestão fez a

opção pela não adesão. No entanto o conselho sugeriu deixar em aberto a solicitação

enviando um ofício para o Ministério para possibilidades de análise futura evitando o

fechamento  do envio de recurso do Governo Federal.  Lucineri  sugere o resgate  dos

documentos e se a gestão considerar que é viável a implantação solicitar recursos do

Governo Federal. Outro ponto é sobre a implantação da vigilância socioassistencial com

equipe específica e formalização do fluxo da Rede Intersetorial, para isso a comissão

também sugeriu envio de ofício para a gestão solicitando a contratação de pelo menos

mais um profissional para a composição da equipe para que na sequência seja feita a

formalização  deste  fluxo.  Outro  ofício  é  sobre  a  implantação  de  equipamentos  da

Políticas  de  Assistência  Social  de  acordo  com as  normativas  técnicas  atendendo  as

demandas territoriais em seu limite máximo de famílias referenciadas. Como sugestão é

o envio de ofício solicitando informações de como está o andamento para a implantação

de novos equipamentos (CRAS no bairro Residencial  2000 e no Distrito de  Entre Rios)

e CREAS. Solicitar ao setor financeiro e controladoria a criação de cartilha com uma

linguagem acessível e realizar capacitação para gestores e equipe executora de serviços

públicos privados para que a execução dos recursos sejam dentro das normativas legais

e alcance para o público atendido. Sobre esta questão Jeane sugere que seja repassada a

ideia para a Comissão de Financiamento com a proposta de discussão em conjunto com

a  Comissão  de  capacitação,  que  juntas  avaliem  e  discutam  sobre  a  viabilidade  da

elaboração da cartilha.  Entretanto  para Lucineri  por se tratar  de uma linguagem de

cunho contábil esta proposta é para que os gestores financeiros do município elaborem e

não o conselho. Esta questão está pautada na lei  13019/2014, sendo uma função do

município  traduzir  trazendo  elementos  práticos,  em  um  material  explicativo  com

orientações  práticas  e  com linguagem acessível  para  quem não  é  da  área  contábil.

Lucineri levanta a possibilidade da contratação de uma assessoria visto que a demanda

de trabalho da contabilidade do município é grande onde por vezes seria difícil designar

mais  este  serviço.  Por  fim ficou decidido  que  esta  pauta  será encaminhada  para  as



comissões de financiamento e capacitação para encaminhamentos futuros. A comissão

também trás para este conselho a possibilidade do envio de ofício questionando a gestão

sobre a viabilidade da criação de departamento específico para priorizar os processos

licitatórios  da  Assistência  Social.  Rosa diz  que neste  momento  a  realidade  é  outra,

pontua que com a criação do sistema online o propiciou um trabalho mais ágil e prático.

Por fim, esta Comissão apresenta a necessidade e a importância da divulgação das ações

realizadas pelos conselhos de direitos nos diversos canais de comunicação, através da

publicização das atas das reuniões, cronograma das reuniões, resolução, prestação de

contas, etc. Para isso sugere-se que o estagiário da SECOM, seja disponibilizado uma

vez na semana para auxiliar na organização destas publicizações. Todas as pontuações

trazidas por esta comissão foram aprovadas pela plenária sugerindo ainda que os ofícios

que  serão  enviados  contestem  datas  limites  para  as  respostas.  Comissão  de

Organização dos Fóruns da Sociedade Civil:  (Valdir, Jéssika, Rosangela,  Lucineri,

Kamilla,  Micheli,  Antonia,  Sandra,  Débora,  Jeane),  Reunião  realizada  no  dia

22/05/2022,  com  os  seguintes  encaminhamentos:  Organização  de  um  único  Fórum

inicialmente  envolvendo  os  três  segmentos  (trabalhadores,  usuários  e  entidades),

sugestão do nome FOMOAS; sugestão  de palestrantes  Denise Colim;  Rosângela  do

Escritório  Regional  de Maringá e  Denis  da Gestão de Irati.  A data  sugerida  para a

semana  de  15  a  19  de  agosto,  tendo  a  Faculdade  Campo Real  ou  Unicentro  como

sugestão  de  local  para  ser  realizado.  Para  articular  a  organização  do  evento  serão

adicionadas  as  coordenadoras  dos  equipamentos   CREAS  e  CRAS  no  grupo  do

Whatsapp,  e  buscará  manter  um  diálogo  com  o  NUCRESS  e  CRP,  pensando  na

sensibilização e mobilização nos meses de junho e julho. Item 10: Pauta Permanente:

Monitoramento de execução das metas do Programa ACESSUAS Trabalho - reunião foi

realizada  no  dia  02/05/2022  com  as  seguintes  pontuações:  O  primeiro  passo  é

apresentação de um novo plano de trabalho do Instituto Dom Bosco, a articulação com

as coordenadoras  dos  CRAS e um aditivo  de prazo  caso não for  ser  executado até

dezembro deste ano. Valdir lembra que o saldo é de R$. 231.495,00, onde já foram

executados  R$.  150.000,00  sendo  interrompido  pela  pandemia.  Houve  também  a

mudança da faixa etária de 14 a 59 para 14 aos 64 anos. Por se tratar de um programa

ele é pontual, não sendo um recurso continuado. Os CRAS são os principais parceiros

para a execução do programa na realização dos encaminhamentos e a indicação dos

usuários  dos grupos (PAIF e SCFV). Carina representante do Instituto, diz que já está

familiarizada  com  o  programa,  mesmo  sendo  interrompido  devido  ao  contexto  de



pandemia,  e  a  intenção é  finalizar  ainda este  ano desenvolvendo as  oficinas  com a

contração de uma equipe específica e própria para a execução.  Item 11:  Pauta Livre:

Valdir expõe sobre a partilha de recurso (custeio) no valor de 500 mil da emenda do

Senador Álvaro Dias que estava destinado para Unidade de Acolhimento da Secretaria

de  Políticas  Públicas  para  Mulheres,  este  recurso  foi  remanejado  através  do  ofício

recebido  do  Fundo  Nacional,  central  de  convênios,  atendendo  demandas  CRAS  e

CREAS  sendo  partilhado  da  seguinte  forma:  R$.  300.000,00  para  o  CREAS,  R$.

100.000,00 para o CRAS I e R$. 100.000,00 para o CRAS IV. Valdir também destaca

que juntamente com Maria Cristiane (técnica do órgão gestor) estão realizando as visitas

do CNEAS através de agendamento com as entidades. Nada mais havendo a tratar, eu

Dayane Dutra segunda secretária encerro essa ata que após lida será aprovada conforme

lista de presença em anexo.


