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ATA DA 15ª REUNIÃO - ORDINÁRIA DO CMAS (REUNIÃO ORDINÁRIA) – 1 

20/09/2022 2 

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte dois, às 13 horas e 30 minutos, 3 

reuniram-se para reunião do CMAS, os Conselheiros Governamentais: Rosa Aparecida 4 

Ramos Daniel – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; Luciele 5 

Henrique – CRAS; Cristiane Aparecida Dalposso e Cris Ellen Zampier - CREAS; Jessika Poli 6 

dos Santos – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); Nathaly da Silva 7 

Santana Pereira Martins - Fundação Proteger; Lucemara Schinemann - Secretaria Municipal de 8 

Finanças. Conselheiros não governamentais: Sandra Maria do Rosário - Usuária do Serviço 9 

de Assistência Social; Claudia Kamilla Schneider Schupchek, Regina de Lima e Luciane Rocha  10 

– Trabalhadores do Setor de Assistência Social; Daniele da Cruz (ACPAC), Cristina Zehr 11 

(ABSER) e  Isabella Menon (CANAÃ) – Entidades e Organizações de Assistência Social; 12 

Convidados: Jeane Ramos Silvério Garcia – Secretária Executiva; Waldemar Brustolin Neto - 13 

ACPAC; Luciano Werner  – Secretaria de Agricultura; Lucineri Vandressen Schuaigert - 14 

Cáritas; Valdir Rodrigo Rosa – SEMADS; Maria Thereza Neiverth – ABSER/Projeção; 15 

Débora Magalhães R. Garcia – Ministério Público; Maria Fernanda Mandu – CRAS II; Eloisa 16 

R. T. Pereira – Estagiária/SEMADS; Marcio A. Miqueta – Fundação Proteger; Tania Pacheco 17 

– Instituto Dom Bosco; Dionéia Edlyng Maciel – CRAM; Hilde K. Marcondes – SEMADS; 18 

Marina E. Rocha Malheiros – Albergue Frederico Ozaman.  A reunião foi conduzida pela 19 

Presidente Claudia Kamilla Schneider Schupchek que iniciou seguindo a Pauta. Item 01: 20 

Leitura da Ata nº 011/2022 de 01/07/2022, a qual foi aprovada. Item 02: Feira Solidária. O 21 

senhor Luciano Werner da Secretaria de Agricultura, Coordenador do Projeto Feira Solidária 22 

falou sobre o Projeto que é um convênio entre as Secretarias de Agricultura, Meio Ambiente e 23 

Assistência e Desenvolvimento Social, a Secretaria compra os produtos para a Feira, para 24 

ajudar os pequenos produtores da agricultura familiar de Guarapuava e faz a distribuição dos 25 

alimentos em 10 bairros e 03 distritos da cidade, sendo que os alimentos são trocados por 26 

material reciclável. A cada 5 kg de reciclável recebe 01 kg de alimento. O convenio também é 27 

feito junto com a CARMUG (Central das Associações dos Produtores Rurais de Guarapuava) 28 

que faz a distribuição dos alimentos produzidos pelos pequenos agricultores. O projeto está 29 

vencendo em setembro, e precisa ser renovado, o mesmo já foi aprovado nos demais 30 

Conselhos (Agricultura e Meio Ambiente) e necessita da aprovação pelo Conselho de 31 
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Assistência, sendo o novo valor para cada Secretaria de R$ 330.000,00. O senhor Luciano leu 32 

um resumo dos quantitativos atingidos pelo projeto até agosto/2022 e respondeu aos 33 

questionamentos dos Conselheiros. Lucineri que também participa do Conselho de Segurança 34 

Alimentar disse que esse recurso para o próximo ano provavelmente será gerido pelo Fundo 35 

de Segurança Alimentar. Marcio falou sobre a necessidade de um pré-cadastro das pessoas que 36 

participam do projeto que realmente precisam de ajuda, e sugeriu ao Conselho que seja trazido 37 

esse debate junto aos outros Conselhos para fazer esse controle das famílias atendidas. Lucieli 38 

disse que o projeto já é destinado a famílias que recebem o Auxílio Brasil e que poderia ser 39 

analisada a folha resumo com os dados das famílias. Marcio questionou sobre para onde vão 40 

os materiais recicláveis, Luciano disse que vai para Associação dos Catadores, onde o valor é 41 

dividido entre todos os catadores, além da cesta de alimentos a pessoa também recebe o 42 

recurso da venda do reciclável. Marcio sugeriu que a pessoa da Secretaria de Assistência que 43 

faz o Controle venha até o Conselho apresentar quais os procedimentos que são feitos quando 44 

a pessoa não tem cadastro. Na seqüência o Conselho aprovou o novo valor para a Feira 45 

Solidária. Foi pedido para ser apresentada a análise do Retorno da COMISSÃO DE 46 

ANÁLISE DE DOCUMENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS (Micheli, Rodrigo, 47 

Cristina Zehr, Cristina Guerra, Daniele, Isabella, Chris Elen e Renata) primeiramente, pois as 48 

integrantes precisavam sair mais cedo para uma audiência. Cris fez um resumo das visitas 49 

realizadas: na AGMA, no Albergue Noturno, no Vidas por Vidas, na APADEVI, no Instituto 50 

Dom Bosco, nos CRAS I, II III e IV, no CREAS, na equipe Volante do Guairacá, e na 51 

Fundação Proteger. Já entregaram alguns relatórios, outros estão em andamento e aguardam 52 

alguns requerimentos feitos em nível de Gestão e de Entidades.  Valdir salientou que está 53 

sendo atualizado o Cadastro Nacional das Entidades durante as visitas. Jeane pediu que antes 54 

da saída da Comissão fosse feita a Eleição da Nova Diretoria do Conselho conforme Item 07. 55 

Item 03: Leitura do Ofício n.º 045/2022 da AEPAPA. Pedido de readequação de valor de 56 

Emenda Parlamentar de R$55.000,00 como teve mudança no quadro de funcionários, o 57 

recurso será utilizado para o pagamento da Assistente Social e Psicóloga, a alteração do plano 58 

de trabalho será enviada para a análise da Comissão de Financiamento. Item 04: Leitura do 59 

Memorando n.º 27.519/2022 SSPM – Indicação de representantes da Secretaria de Políticas 60 

Públicas para mulheres no CMAS sendo Titular: Dioneia Edlyng Maciel e Suplente: Thalyta 61 

Forquim Buco. Item 05: Leitura do Oficio n.º 251/2022 da Fundação Proteger – Solicitação 62 
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de alteração dos representantes da Fundação no CMAS, sendo Titular: Marcio Anderson 63 

Miqueta e Suplente: Nathaly da Silva Santana Pereira Martins. Item 06: Leitura das Notas 64 

aprovadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Nota de apoio a Semana Nacional 65 

das Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla instituída pela Lei n. 13585/2017 nos dias 66 

21 a 28 de agosto de cada ano. Item 07: Eleição da Nova Diretoria do Conselho. Claudia 67 

Kamilla agradeceu o aprendizado que teve durante o tempo que foi Presidente do Conselho. 68 

Foram eleitos: Presidente Luciele Henrique – Representante dos CRAS; Vice-Presidente: 69 

Claudia Kamilla Schneider Schupchek; 1º Secretária: Regina de Lima; 2º Secretário: Marcio 70 

Anderson Miqueta.  Item 08: Oficío da AEPAPA que estava repetido na pauta. Item 09: 71 

Agendamento de Reunião Descentralizada. Jeane lembrou que foi feita uma reunião 72 

descentraliza da AGMA e ficou de ser feita mais uma reunião ainda esse ano. Após algumas 73 

sugestões, ficou confirmada para a terceira terça-feira de outubro/2022 no Instituto Canaã ou 74 

na ABSER, aguardando resposta das entidades. Item 09: Retorno das comissões: 75 

COMISSÃO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS E VISITAS INSTITUCIONAIS já 76 

apresentada, pois as integrantes precisavam sair mais cedo para uma audiência. COMISSÃO 77 

DE FINANCIAMENTO (Josiane, Lucemara, Rosa, Neto e Dayane) apresentou resumo da 78 

reunião que foi realizada na data de 19/09/2022 na SEMADS. Rosa explicou que a comissão 79 

se reuniu para fazer a análise dos planos de trabalho das entidades que irão receber recurso 80 

proveniente de emenda parlamentar referente às Programações que estão registradas no 81 

sistema SIGTV. Cada entidade irá receber R$ 50.000,00 e só poderão utilizar o recurso que 82 

será descentralizado através de Subvenção Social, pela lei nº 13019/2014 com despesas de 83 

custeio. ABSER - Programação SIGTV nº 410940120220005, JOÃO PAULO II – nº 84 

410940120220003, CANAÃ Programação SIGTV nº 410940120220006 e ADFG - 85 

Programação SIGTV nº 410940120220004. Rosa informa que foi aberto o Orçamento da 86 

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e que as Entidades que enviaram o Plano 87 

deverão rever os mesmos, pois foram solicitados alguns ajustes. Segundo Valdir, foi solicitado 88 

prorrogação de prazo para o repasse às Entidades, que está no aguardo de resposta do FNAS. 89 

Foi explicado pela gestão que teve outro recebimento de emenda porém a mesma estava 90 

vinculada a política municipal de saúde, afim de ajustar  orçamento e atender ao interesse 91 

público foi suplementado valor livre do município para o FMAS, no valor de R$200.000,00 92 

sendo R$50.000,00 para as entidade: APAE,  AEPAPA e R$100.000,00 para a APADEVI. 93 
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Tendo já aprovação da Câmara Municipal de vereadores foi repassado para o Fundo da 94 

Assistência, e foi aprovado pelos conselheiros, sendo que foi feito Suplementação no 95 

Orçamento da Assistência Social. As entidades já apresentaram os planos de trabalho, porém 96 

também precisam de ajustes. A outra pauta apresentada pela Comissão foi a análise do Plano 97 

de Trabalho FMAS - recurso próprio do SOS, a entidade reapresentou o plano, mas ainda 98 

encontra em desacordo com o modelo do plano do CMAS da Resolução 029/2022, no dia 99 

01/07 foi solicitado correções, as quais não foram atendidas e então foram solicitadas 100 

novamente e a comissão se colocou a disposição a ajudar a preencher os requisitos do plano. 101 

Jeane solicitou que fossem aprovados os planos com a ressalva de que as entidades façam as 102 

correções indicadas devido ao prazo. A comissão ressaltou que os ajustes são meramente 103 

administrativos como falta da informação de conta-corrente e natureza da despesa e 104 

detalhamento das despesas. Marcio solicitou que fosse explicado novamente sobre a questão 105 

da Emenda da área da Saúde e Lucineri questionou se existe algum documento oficial que 106 

assegure a questão jurídica para as Entidades, pois futuramente poderão ter que responder 107 

sobre o recurso. Foi respondido que o recurso foi repassado corretamente para as entidades 108 

elencadas na emenda. Rosa disse que tem o projeto de lei aprovado pela Câmara transferindo 109 

o valor e tem os documentos da própria emenda parlamentar repassando o valor para cada 110 

entidade, os quais poderão ser apresentados na próxima reunião. Teve também uma Pauta 111 

livre, trazida pela Jéssica à comissão sobre o Aditivo de Contrato de Oficinas n. 125/2019 para 112 

crianças e adolescentes, sendo de 25% do valor do Contrato, sendo justificado pelo aumento 113 

da demanda dos grupos de idosos, e abertura no Volante I Guará de novos grupos de crianças 114 

e adolescentes. O qual foi aprovado pela comissão e solicita aprovação do Conselho. Maria 115 

Thereza da ABSER sugeriu aumentar o numero de atendimentos a crianças e adolescentes nos 116 

Serviços de Convivência. Débora comentou que as Comissões de Avaliação do Plano e das 117 

Propostas de Conferência estão paradas há um tempo e que o Ministério Público já enviou 118 

ofício no inicio do ano solicitando os relatórios de atividades das Comissões e também 119 

solicitou a Publicisação das Atas das resoluções para esse ano. O site já existe, é uma Aba 120 

Conselhos que já consta no site da Prefeitura, segundo a Jeane, mas está priorizando o 121 

CMDPI e o COMDICA porque eles têm Banco de Projetos e será finalizado em breve. 122 

COMISSÃO DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 123 

(Elenita, Nathaly, Regina e Lúcia). Reuniram-se ontem 19/09/2022. Jeane explicou sobre a 124 
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pauta de fazer sensibilização com os usuários sobre dados incorretos informados no Cadastro 125 

Único, foi sugerido pela comissão que seja elaborada pela Secretaria de Comunicação uma 126 

Cartilha informativa sobre o Auxílio Brasil e para divulgar diretamente para o usuário e  127 

também na mídia local, principalmente nas Rádios, pois o pessoal ouve bastante rádio. 128 

Também falou que foram realizadas diversas visitas para verificar as denúncias. De acordo 129 

com ela foi verificado que 13 denúncias são improcedentes; 02 denúncias procedentes, mas 130 

não estão recebendo o auxílio; 02 denúncias procedentes, mas atualizaram o cadastro e já 131 

regularizaram a situação; 02 falecidos; 07 denúncias procedentes, sendo inclusive uma do 132 

INSS e outra da SEJUF, das quais foi sugerido o bloqueio do pagamento do Auxílio Brasil até 133 

que seja regularizado o cadastro, com as informações corretas. Segue os NIS – 134 

1606991741400; NIS – 20384799501; NIS – 16373211313; NIS – 20376464598; NIS – 135 

23666240980; NIS – 2037231629200; NIS – 23793302462. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 136 

E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS PROPOSTAS DO PLANO 137 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Renata, Cibeli Cristiane Dalposso, Cristiane 138 

Mehreth, Lucia Rosa, Valdir, Elenita, Lucinéri, Isabel, Luciele e Kamilla) – Não houve reunião 139 

dessa Comissão. Débora salientou que o Ministério Público irá cobrar os Relatórios das 140 

Reuniões dessa Comissão. COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 141 

DA EXECUÇÃO DAS PROPOSTAS DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DOS 142 

ANOS DE 2019 E 2021 (Rafaela Cordeiro, Regina de Lima, Valdir, Ellis, Isabela) – Não 143 

houve reunião dessa comissão. Débora salientou que o Ministério irá cobrar os Relatórios das 144 

Reuniões dessa Comissão. COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO 145 

(Waldemar, Rosa, Dayane, Cristina Zehr, Rodrigo, Lucinéri) - Não houve reunião dessa 146 

comissão. Waldemar falou sobre a formação da Comissão Permanente de Capacitação, que 147 

aguardam a formação dessa comissão para dar prosseguimento aos trabalhos da Comissão. 148 

Solicitou que seja enviado ofício do Conselho a Gestão para a formação da Comissão 149 

Permanente. Jeane lembrou que existem outras Capacitações como a Capacitação de 150 

Formação Continuada, vai refazer a pauta para incluir as demais capacitações. COMISSÃO 151 

DE ALTERAÇÃO DA LEI DO SUAS; Foi realizado reunião dessa Comissão. Jeane disse 152 

que a Comissão sugeriu alterar o nome da Secretaria para Secretaria de Assistência Social, 153 

alterar o Organograma e transformar as divisões em departamento, também falou da inclusão 154 

das Pastas de Direitos Humanos. COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS FÓRUNS DA 155 
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SOCIEDADE CIVIL; Jeane explicou que teve reunião na data de 19/09. E foi deliberado 156 

encaminhar ofício para o profissional Charles Bayer para relato de vivência em reunião 157 

agendada para o dia 17/10. E também ficou decidido que não será realizado evento de 158 

lançamento do Fórum em Novembro, foi alterado para Março/2023. Será cancelada a Palestra 159 

da Denise Colin. Item 11: Pauta Permanente: Monitoramento de execução das metas do 160 

Programa ACESSUAS Trabalho. Valdir disse que as oficinas continuam sendo executadas 161 

pelo Instituto Dom Bosco em várias datas e locais. Marina disse que serão marcadas para 162 

novembro novas oficinas no Morro Alto e Boqueirão e está sendo articulado para atender aos 163 

Distritos, em outubro a agenda está sendo programada para que as Entidades também sejam 164 

atendidas. Marina ira trazer na próxima reunião um Balanço das Oficinas que foram realizadas 165 

e disse que está sendo muito válida a realização das Oficinas. Item 12: Pauta Livre: Rosa 166 

avisou que deu certo a licitação de manutenção de Imóveis próprios, no valor total de 167 

R$645.000,00, de Recurso Livre e  serão contemplados o CRAS Unidade II -  extensão no 168 

Residencial 2000 no valor de R$136.238,00, o CRAS Unidade II -  Morro Alto R$164.479,00, 169 

CRAS Unidade IV – Equipe volante II de Entre Rios R$174.051,00, CRAS Unidade I - 170 

Equipe Volante do Guará R$170.525,00, falou também que será necessário abrir no 171 

orçamento uma parte desse valor e o restante ficará para 2023 e que a empresa tem capacidade 172 

para fazer todas as obras ao mesmo tempo. Na mesma licitação também entrará a reforma do 173 

telhado do Centro de Convivência da extensão do CRAS 4, o projeto está sendo finalizado, 174 

não tem o valor ainda. Waldemar falou sobre a campanha do Outubro Rosa da ACPAC com a 175 

Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres cujo cronograma deverá abranger todas as 176 

atividades de Guarapuava de maneira ordenada e falou da importância de todas as entidades 177 

participarem. Nada mais havendo a tratar, eu Lucemara Schinemann encerro esta ata que após 178 

lida será aprovada e assinada pelos presentes._____________________________________  179 

_________________________________________________________________________180 

_________________________________________________________________________181 

_________________________________________________________________________182 

_________________________________________________________________________183 
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