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ATA 313 3 

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezenove, às quatorze horas, realizou-se 4 

reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, em sua sede 5 

na Rua Joaquim Nabuco nº 59, sob a convocação de sua Presidente Sandra Regina Wichert 6 

Cisco. Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros titulares governamentais: Sandra 7 

Regina Cisco (Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG); Ligia 8 

Cristina Souza França (Secretaria Municipal de Esportes); Leni Aparecida Viana da Rocha, 9 

(Secretaria Municipal de Educação); Maira Martins de Hollebem (Secretaria Municipal de 10 

Cidadania e Segurança Pública). Os conselheiros titulares não governamentais: João 11 

Eliseu Montes (Entidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade); Ines Chuy Lopes 12 

(Entidades de Proteção Social Especial de Média Complexidade); Reni Aparecida Eidam, 13 

Regina Rosa Pedrozo Rosa e Camila Vanessa Sviech (Trabalhadores da Área); Cristiane 14 

Aparecida Maier  (Entidades de Proteção Social Básica); Antonio Elizeu Martins e Paulo 15 

Sainclair Heusi (Usuários da Política de Assistência Social). Os conselheiros governamentais 16 

no exercício da titularidade: Taisa de Cassia Gomes (FASPG). Conselheiros 17 

Governamentais Suplentes: Lucília do Rocio Lopes de Andrade (FASPG). A secretária 18 

executiva Carla Buhrer Salles Rosa. Justificaram  a ausência as conselheiras: Tatiane Alves, 19 

Thais do Prado Dias Verillo e Karina Teresinha Muehlbauer. Estiveram presentes: Assistente 20 

Social Priscila Pinheiro (Casa do Piá);  André Correa (estagiário do Ministério Público do PR/2º 21 

URATE); Assistente Social Tatyana Denise Belo (FASPG) e Bianca Ferreira Melo (Acap Geny 22 

Ribas). A reunião contou com a seguinte pauta: 1- apreciação e aprovação da pauta; 2- 23 

aprovação da ata 312; 3- informes; 4- escolha dos coordenadores das Comissões Temáticas, 24 

conforme art.12 § 5º  do Regimento Interno/2019; 5- apreciação do parecer da Comissão de 25 

Monitoramento e Avaliação de Projetos sobre os relatórios de metas do Plano Municipal de 26 

Assistência Social 2018-2021-Proteção Social Básica e Especial; informes sobre o Centro 27 

Esportivo para PCDs; informes sobre o monitoramento dos Termos de Colaboração 28 

FASPG/Rede Socioassistencial não governamental, conforme art.60 do MROSC. 6- apreciação 29 

do parecer da Comissão de Documentação e Inscrição de Entidades sobre o modelo de 30 

Formulário de Manutenção de Inscrições CMAS/2019 e cancelamento da inscrição do Centro 31 

de Promoção Humana Arnaldo Janssen; 7- apreciação do parecer da Comissão de 32 

Acompanhamento do SUAS e de Acompanhamento do FMAS sobre os projetos para utilização 33 

do saldo de recursos (reprogramação) do Departamento de Proteção Social Básica, Especial e 34 

Departamento de Gestão do SUAS; prestações de contas do segundo semestre de 2018 dos 35 

recursos estaduais dos seguintes pisos: PPAS II - Piso Paranaense de Assistência Social/ 36 

Centro POP, PPAS IV - Piso Paranaense de Assistência Social/Acolhimento para Crianças  37 

Adolescentes e Jovens até 21 anos,  PPAS V - Piso Paranaense de Assistência Social/ Serviço 38 

de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias; Residência Inclusiva Municipal; Serviço 39 

de Abordagem Social para Pessoas em Situação de Rua; Serviço de Acolhimento Institucional 40 

para Pessoas em Situação de Rua. A presidente Sandra Cisco iniciou a reunião às 14:20, em 41 

segunda chamada com quórum de 40%, conforme estabelece o art. 21 do Regimento Interno.  42 

A presidente solicitou ao conselheiro Pastor João Montes uma oração para início dos trabalhos.  43 

A pauta foi colocada em discussão e conforme art.21, §1º do Regimento Interno/2019 não foi 44 

permitida alteração da mesma, somente acatada a sugestão de deixar o item quatro - escolha 45 

dos coordenadores das Comissões Temáticas para o final, tendo em vista o atraso justificado 46 
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das conselheiras Regina Rosa, Camila Sviech e Leni Ap. da Rocha. A Ata nº 312  foi aprovada. 47 

Informes: Comunicado o recebimento do ofício nº 24/2019 da Associação de Promoção à 48 

Menina-APAM encaminhando o relatório de atividades do exercício de 2018. Solicitação do 49 

Ministério Público de informações sobre o alinhamento com a política de assistência social e 50 

convênios em vigor das seguintes entidades: Instituto dos Filhos e Filhas do Coração Imaculado 51 

de Maria, Creche Frei Fabiano Zanatta, Centro de Educação Infantil Lar Feliz, Associação 52 

Assistencial Espírita Messe de Amor, Vila Vicentina, Instituto Educacional Duque de Caxias, 53 

Associação Pontagrossense de Assistência à Criança com Deficiência -APACD, Associação de 54 

Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, Núcleo Promocional Pequeno Anjo e Associação de 55 

Promoção à Menina-APAM. Esta solicitação tem como objetivo auxiliar a decisão quanto ao 56 

repasse de verba da Justiça do Trabalho. Será informado por este Conselho que as quatro 57 

primeiras entidades acima elencadas não estão inscritas no CMAS, portanto não fazem parte 58 

da rede socioassistencial da política de assistência social. As demais estão todas alinhadas 59 

com a política de assistência social, inscritas no CMAS e possuem termo de colaboração 60 

vigente, será encaminhado relatório da Divisão de Monitoramento (Depto de Gestão do SUAS) 61 

com o serviço executado, número de metas, valor mensal, total de atendimentos e a 62 

porcentagem de cumprimento de metas. Informado sobre a programação da Semana Azul 2019 63 

– Semana de Conscientização do Autismo, promovida pela APROAUT. Como último informe 64 

foi comunicado o recebimento do ofício nº 35/2019 da Associação Pontagrossense de 65 

Assistência à Criança com Deficiência/APACD sobre a interrupção do serviço de transporte à 66 

53 usuários, devido às exigências de adequação de horário realizadas pela Secretaria de 67 

Estado de Educação e impossibilidade da Prefeitura de assumir este serviço.  Na continuidade 68 

da pauta, a presidente solicitou a apresentação do parecer da Comissão de Monitoramento e 69 

Avaliação de Projetos sobre os relatórios de metas do Plano Municipal de Assistência Social 70 

2018-2021 Proteção Social Básica e Especial. A Comissão analisou os relatórios apresentados 71 

pelos Departamentos elencando as diretrizes e prioridades do Plano e a situação atual do 72 

cumprimento das metas. Proteção Social Especial: 1- Criação de fluxos entre Abrigos, 73 

CREAS, Conselhos Tutelares, Vara da Infância e Entidades de Acolhimento: não alcançado, o 74 

Departamento está em processo de reordenamento dos serviços de acolhimento; 2 – 75 

atendimento universal, respeitando o princípio da equidade nas Residências Inclusivas: não 76 

alcançado. 3- Atingir 70% de cadastro das ações estratégicas de PETI: não atingido, em 77 

meados de 2018  foi iniciado o processo de licitação para terceirização de equipe para 78 

diagnóstico do Trabalho Infantil no município; 4- Criar Centro Dia para Pessoa Idosa: desde 79 

fevereiro de 2018 o município firmou Termo de Colaboração com Entidade Socioassistencial 80 

para o atendimento de 30 metas. Para o Centro Dia Municipal existe a necessidade de criação 81 

do cargo de cuidador; 5- disponibilizar equipe e recursos para o reordenamento do serviço  de 82 

acolhimento institucional: foram realizadas reuniões com os serviços, em 2019 será realizado 83 

chamamento público para qualificar os serviços  existentes com a condição da finalização do 84 

reordenamento; 6- realizar em 100% dos CREAS o acompanhamento das famílias com 85 

presença de violação de direitos: em abril de 2019 haverá a primeira reunião conjunta entre as 86 

equipes de CREAS e CAPS para  referenciamento das famílias usuárias dos serviços, em 87 

decorrência do uso de substâncias psicoativas; 7- valorização dos trabalhadores que atuam na 88 

gestão e na execução dos serviços: em março de 2019 teve início as reuniões entre as  equipes 89 

técnicas de CRAS e CREAS, já aconteceram as reuniões entre as equipes técnicas das 90 

Instituições de Longa Permanência de Idosos e CREAS e será programada reunião com os 91 

serviços de acolhimento. Proteção Social  Básica: 1- aprimoramento da gestão  do CadÚnico 92 

e Programa Bolsa Família: foi apresentado que a inserção dos beneficiários do BPC no 93 
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CadÚnico   chegou a 75% em 2018, com um índice de atualização cadastral de 0,79%, sendo  94 

considerado acima da média nacional; 2- aprimoramento do acompanhamento das famílias em 95 

condicionalidades:  existe dificuldades devido ao número de servidores reduzido  nas equipes, 96 

para 2019 há a previsão de concurso público para preenchimento das vagas existentes; 3-  97 

Implementação da busca ativa: foram adquiridos novos veículos para o serviço; 4- 98 

aprimoramento da gestão e da oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família/  99 

PAIF: em 2018 foram  contratados mais servidores e adquiridos veículos, elementos de vital 100 

importância para o aprimoramento da gestão deste serviço; 5- aprimoramento do BPC na 101 

Escola: início da execução em 2019; 6- aprimoramento do Programa Acessuas Trabalho: para 102 

2019 há a previsão de contratação de estagiários e de empresa para implementar as ações do 103 

Acessuas Trabalho, em 2018 foram executados cursos de qualificação profissional em parceria 104 

com Entidades. Para 2019 foi prevista parceria com o Programa Selo Social para 105 

implementação do Programa  Adolescente Aprendiz (art. 429 CLT); 7- Atingir 10% taxa de 106 

acompanhamento do PAIF das famílias  beneficiárias do BPC: foram contratados mais 107 

servidores para compor as equipes, previsão de concurso para 2019; 8- atingir 10% de 108 

acompanhamento do PAIF das famílias beneficiárias do PBC (aproximadamente 500 famílias): 109 

meta não atingida, necessidade de implementação das equipes; 9- atingir 50% taxa de 110 

acompanhamento de famílias em suspensão do PBF por descumprimento de 111 

condicionalidades: está ocorrendo hoje 30% da taxa e as dificuldades são as mesmas em 112 

relação as equipes; 10- garantir intérpretes de LIBRAS nos serviços: não atingido; 11-  113 

referenciar 100% da população do CadÚnico com ½ salário mínimo nos CRAS: meta de difícil 114 

mensuração, mas acredita-se que esta meta tenha sido atingida. Após encerrado este item foi 115 

apresentada a discussão ocorrida na Comissão sobre o Centro Dia para PCDs. Como 116 

anteriormente apresentado pelo Departamento de Proteção Especial  a implantação do Centro 117 

Dia como iniciativa da FASPG  depende primeiramente da criação do cargo de cuidador. 118 

Atualmente vem sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas o Centro 119 

Esportivo para PCD, já discutido anteriormente neste Conselho. Ficou decidido reiterar o ofício 120 

n° 33/2018 – Protocolo 2630223/2018 que solicita o Plano de Atendimento do Centro Esportivo 121 

para PCDs, definindo atribuições, objetivos, financiamento, descrição da equipe técnica, de 122 

apoio e o relatório de atividades. Foi comentado que os serviços executados pela política de 123 

assistência Social estão submetidos à Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais,  124 

então, neste caso, deverá ser realizado um Projeto e/ou Programa para ser aprovado pelo 125 

CMAS. Na sequência, foram repassados os informes sobre o monitoramento dos Termos de 126 

Colaboração FASPG/Rede Socioassistencial não governamental, conforme art. 60 do MROSC. 127 

A Comissão fará a próxima reunião dia 03 de abril para elaboração do Instrumento de 128 

Monitoramento.  A conselheira Inês  colocou sobre a importância da apresentação ao CMAS 129 

do relatório de monitoramento da rede socioassistencial elaborado pelo Escritório Regional da 130 

SEDS, o mesmo foi apresentado para a Órgão Gestor e Entidades, sem a presença do CMAS. 131 

Decidido que o relatório será solicitado ao Escritório Regional. Encerrado o parecer desta 132 

Comissão, foi solicitado à Conselheira Lucília a apresentação do parecer da Comissão de 133 

Documentação e Inscrição de Entidades sobre o modelo de Formulário de Manutenção de 134 

Inscrições CMAS 2019. A Comissão discutiu o modelo de formulário a ser preenchido pelas 135 

Entidades e Serviços Socioassistenciais e entregues até 30 de abril de 2019, tendo em vista a 136 

manutenção das inscrições no CMAS. Ficou definida a documentação que deverá acompanhar 137 

o relatório e o plano de ação: cópia da ata de eleição da atual diretoria e Estatuto Social, em 138 

caso de alteração; neste ano será solicitado a cópia da inscrição da Entidade no Cadastro 139 

Nacional de Entidades  de Assistência Social -CNEAS, uma vez que este documento é 140 
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obrigatório. A documentação deverá ser assinada pelo presidente e pelo responsável técnico 141 

da Entidade, Serviço, Programa ou Projeto Socioassistencial. A Comissão definiu que será 142 

realizado contato com as oito entidades e serviços inscritos no CMAS que não possuem termo 143 

de colaboração, e, portanto, não têm os serviços monitorados. A presidente Sandra comentou 144 

que estas entidades e serviços também fazem parte da rede socioassistencial e devem ser 145 

monitoradas, cabendo ao Conselho esta tarefa. Colocado em aprovação o Formulário e a 146 

documentação para Manutenção de Inscrições CMAS 2019, conforme 147 

Resolução/CMAS/Nº06/2019. O conselheiro Paulo Heusi questionou que a pauta não  indica 148 

“aprovação de parecer”, contém somente o termo “apreciação”, por este motivo absteve-se do 149 

voto, os conselheiros presentes(Sandra Cisco; Ligia França; Maira de Hollebem; João Montes  150 

Reni Eidam, Cristiane Maier; Antonio Martins e Taisa Gomes)  votaram a favor da aprovação 151 

da Resolução Nº06/2019. Na continuidade da apresentação do parecer da Comissão, a 152 

conselheira Lucília apresentou a indicação de cancelamento da inscrição de serviço 153 

socioassistencial no CMAS  do Centro de Promoção Humana Arnaldo Janssen, tendo em vista 154 

que encerrou o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, passando a desenvolver 155 

somente ações na área da Educação. Colocado em aprovação conforme 156 

Resolução/CMAS/Nº07/2019. Aprovado por unanimidade. Solicitado pela presidente a 157 

apresentação do parecer conjunto das Comissões de Acompanhamento do Fundo e do SUAS 158 

sobre os projetos para utilização dos saldos de recursos (reprogramação) dos Departamentos 159 

de Proteção Social Básica, Especial e Gestão do SUAS, conforme segue. Proteção Social 160 

Básica: Piso Básico Fixo e Variável, valor total de R$ 840.499,12 (oitocentos e quarenta mil, 161 

quatrocentos e noventa e nove reais e doze centavos), proposta de continuidade do pagamento 162 

dos contratos de material de consumo já existentes, aquisição de alimentos para os CRAS, 163 

Adolescente Aprendiz e Cecon Nova Rússia, serviços de coffee break, manutenção de 164 

veículos, desinsetização, jardinagem, segurança, monitoramento, manutenção predial dos 165 

CRAS e reformas nas instalações do Programa Adolescente Aprendiz.  Para o Programa 166 

Acessuas Trabalho, saldo de R$ 259.100,85 (duzentos e cinquenta e nove mil, cem reais e 167 

oitenta e cinco centavos) foi prevista a contratação de dois estagiários, aquisição de créditos 168 

para transporte coletivo e contratação de empresas para entrega de lanches e divulgação e 169 

pesquisa do Programa Acessuas Trabalho. Para o Programa BPC na Escola, valor R$ 170 

12.541,57 (doze mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos) foi prevista  171 

a contratação de um estagiário e aquisição de material de expediente. No Bloco de Gestão,  172 

IGD – M do Programa Bolsa Família, há o valor disponível de R$ 30.128,39 (trinta mil, cento e 173 

vinte e oito reais e trinta e nove centavos) para o qual foi previsto o pagamento do contrato de 174 

locação de impressoras. Para os recursos do Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS, foi 175 

discutido o seguinte planejamento: PAIF (fonte 960), valor R$ 4.573,34 (quatro mil, 176 

quinhentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos), prevista a devolução, tendo em 177 

vista que este valor é referente ao saldo de utilização do recurso e o prazo já expirou. 178 

Deliberação 062/16/CEDCA, valor R$ 147.257,50 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e 179 

cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), previsão de aquisição de equipamentos para o 180 

estúdio do CRAS Jardim Paraíso, computadores e caixas de som para os dez CRAS. 181 

Deliberação 66/17/CEDCA, valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)  prevista a aquisição de seis 182 

computadores para acompanhamento das famílias do Programa Família Paranaense e AFAI e 183 

material de consumo. Proteção Social Especial: Bloco da Proteção Social Especial (fonte 826 184 

Alta Complexidade I e II), valor de R$ 1.098.005,48 (um milhão, noventa e oito mil, cinco reais 185 

e quarenta e oito centavos), foi previsto o pagamento dos contratos vigentes de gás, 186 

alimentação, coffee break, lanches, locação de imóveis, manutenção predial e de veículos, 187 
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festas infantis, vigilância e monitoramento, passagens intermunicipais, contrato das 188 

impressoras e outras aquisições, como: serviços de manutenção, passeios, viagens, 189 

segurança, cursos, capacitações, diárias, aquisição de vestuário de cama, mesa e banho, 190 

material de higiene, de expediente e material gráfico e, ainda, aquisição de material 191 

permanente, como veículo, eletroeletrônicos e móveis. Para o Piso Fixo e de Transição de 192 

Média Complexidade foi previsto o pagamento dos contratos vigentes para fornecimento de  193 

gás, alimentação, coffee break, lanches, locação de imóveis, manutenção predial e de veículos, 194 

festas infantis, vigilância e monitoramento, passagens intermunicipais e impressoras. Aquisição 195 

de serviços de manutenção, passeios e viagens, segurança, cursos, capacitações e diárias. 196 

Aquisição de vestuário – cama, mesa e banho, material de higiene, material de expediente, 197 

material gráfico, aquisição de veículo, eletroeletrônicos e móveis, no valor total de R$ 198 

387.149,15 (trezentos e oitenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e quinze centavos). 199 

Para as Ações Estratégicas do PETI, no valor de R$ 217.321,15 (duzentos e dezessete mil, 200 

trezentos e vinte e um reais e quinze centavos) foi prevista a aquisição de vale transporte, 201 

materiais gráficos, palestras, eventos e coffee break; contratação de empresa para realização 202 

de diagnóstico da situação do trabalho infantil no município e para divulgação, capacitações e 203 

mobilizações sobre o trabalho infantil no município e aquisição de material de expediente. Para 204 

os recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS:  Residência Inclusiva no valor 205 

de R$ 92.313,98 (noventa e dois mil, trezentos e treze reais e noventa e oito centavos) foi 206 

previsto a transferência às Organizações da Sociedade Civil executoras deste serviço. Neste 207 

item foi discutido se o edital deverá contemplar as duas residências inclusivas existentes no 208 

município ou apenas uma que já recebe o recurso federal.  Esta dúvida já foi levantada em 209 

outros momentos, inclusive foi realizada pelo Departamento de Proteção Social Especial uma 210 

consulta formal ao estado, porém a resposta não foi conclusiva. Os conselheiros decidiram, 211 

que este recurso deverá ser dividido entre as duas entidades socioassistenciais executoras do 212 

serviço de residência inclusiva no município. Para o PPAS IV – Serviço de Acolhimento de 213 

Crianças e Adolescentes no valor de 66.743,26 (sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e 214 

três reais e vinte e seis centavos) foi prevista a aquisição de material de consumo, permanente  215 

e equipamentos para o Abrigo Municipal e Família Acolhedora. PPAS V Serviço de Acolhimento 216 

para Adultos e Famílias. Valor de R$ 65.981,20 (sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e 217 

um reais e vinte centavos), previsão de transferência financeira às Organizações da Sociedade 218 

Civil executora do serviço na modalidade Casa de Passagem, para qualificar o serviço e cumprir 219 

com o disposto no Plano de Reordenamento dos Serviços de Acolhimento para população em 220 

situação de rua de 2015. Serviço de Acolhimento para Pessoa em Situação de Rua no valor de 221 

R$ 61.178,20 (sessenta e um mil, cento e setenta e oito reais e vinte centavos), previsão de 222 

transferência à Organização da Sociedade Civil executora do serviço na modalidade Abrigo 223 

Institucional, com chamamento público para pactuação de novas metas.  O conselheiro João 224 

lembrou que foi discutido nas Comissões (Acompanhamento do SUAS e FMAS) que o repasse 225 

dos dois últimos pisos deveriam ocorrer em parcela única e somente para qualificação do 226 

serviço, sem pactuação de novas metas. A plenária decidiu que o Piso de Assistência Social V 227 

- Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias, no valor de R$ 65.981,20  será utilizado em 228 

transferência financeira por chamamento público à Organização da Sociedade Civil executora 229 

do serviço na modalidade Casa de Passagem e o serviço de Acolhimento para Pessoa em 230 

Situação de Rua no valor de R$ 61.178,20 será utilizado em transferência por chamamento 231 

público à Organização da Sociedade Civil executora do serviço de Abrigo Institucional, para 232 

qualificação dos serviços sem novas metas. Para a Média Complexidade (Centro Pop e 233 

Abordagem Social), valor de R$ 41.564,16 (quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e quatro 234 
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reais e dezesseis centavos), foi previsto a aquisição de material permanente para o Centro Pop 235 

e aquisição de material de consumo  e permanente para o serviço de Abordagem Social. 236 

Departamento de Gestão do SUAS:  Para o índice de Gestão Descentralizada do SUAS- IGD 237 

– SUAS, valor de R$ 46.314,04 (quarenta e seis mil, trezentos e quatorze reais e quatro 238 

centavos) foi prevista a aquisição de equipamentos, material permanente, contratação de 239 

empresas para curso e capacitação e palestras, material de consumo e expediente e 240 

combustível para o Departamento de Gestão do SUAS. Para o Aprimora Rede foi previsto a 241 

aquisição de material de expediente e consumo para reuniões do Departamento, no valor de 242 

R$ 2.575,30 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta centavos). Colocado em 243 

aprovação conforme Resolução/CMAS/Nº 08/2019, aprovado por unanimidade. Ainda dentro 244 

das discussões ocorridas nas Comissões do SUAS e FMAS foram apresentadas e discutidas 245 

as prestações de contas dos recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS do 246 

período de julho a dezembro de 2018. Apresentada a prestação de contas do PPAS IV - Piso 247 

Paranaense de Assistência Social- Acolhimento para Crianças  Adolescentes e Jovens até 21 248 

anos. A utilização deste recurso foi parcial, no valor de R$ 53.990,00 (cinquenta e três mil, 249 

novecentos e noventa e nove reais) em virtude que alguns itens adquiridos estão em processo 250 

de pagamento, conforme justificativa de saldo superior a 30% apresentada. O plano de 251 

providências para este piso propõe a utilização do saldo de R$ 66.743,26 (sessenta e seis mil, 252 

setecentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos) em aquisição de material de consumo 253 

e equipamentos para o Abrigo Municipal e Programa Família Acolhedora. Colocado em 254 

aprovação conforme Resolução/CMAS/Nº 09/2019, aprovado por unanimidade. PPAS II - Piso 255 

Paranaense de Assistência Social - Centro POP, o Departamento de Proteção Social Especial 256 

operacionalizou o valor de R$ 79.440,00 (setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais), 257 

ficando um saldo de R$ 5.848,84 que será aplicado em  mobiliário para o CREAS POP. 258 

Colocado em aprovação conforme Resolução/CMAS/Nº 10/2019, aprovado por unanimidade. 259 

Serviço de Abordagem Social para Pessoas em Situação de Rua. O recurso deste piso não foi 260 

operacionalizado em virtude que as aquisições programadas não serão mais necessárias, 261 

conforme justificativa apresentada de saldo superior a 30%. O Plano de Providências coloca 262 

que o saldo no valor de R$ 40.301,52 (quarenta mil, trezentos e um reais e cinquenta e dois 263 

centavos) será utilizado na aquisição de equipamentos (aparelhos de telefone celular) para 264 

comunicação da equipe e  material de consumo (higiene e vestuário) para os usuários do 265 

serviço.  Colocado em aprovação conforme Resolução/CMAS/Nº 11/2019, aprovado por 266 

unanimidade. A próxima prestação de contas apresentada foi referente ao  Piso Paranaense 267 

de Assistência Social V - Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias; o recurso 268 

deste piso não foi utilizado em virtude de estar previsto a transferência para a Entidade 269 

executora do serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua na modalidade Casa de 270 

Passagem, como não ocorreu a execução integral do recurso anteriormente repassado para a 271 

Entidade, não foi possível viabilizar este novo repasse.  Aprovado o repasse por chamamento 272 

público para a Entidade Socioasssistencial executora deste serviço em parcela única no valor 273 

de R$ 65.981,20 (sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos). 274 

Colocado em aprovação conforme Resolução/CMAS/Nº 12/2019, aprovado por unanimidade. 275 

Na sequência foi apresentada a prestação de contas do Serviço de Acolhimento Institucional 276 

para Pessoas em Situação de Rua. Utilizado no segundo semestre de 2018 o valor de R$ 277 

45.292,79 (quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos) 278 

como repasse para entidade socioassistencial executora do serviço de república. A não 279 

utilização de saldo superior a 30% foi justificada como falta de tempo hábil para realizar o 280 

chamamento público para novo repasse. O plano de providências propõe o chamamento 281 
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público no valor de R$ 61.178,20 (sessenta e um mil, cento e setenta e oito reais e vinte 282 

centavos) de saldo para pactuação de novas metas de acolhimento institucional e qualificação 283 

do serviço. Após discussão, o CMAS deliberou que o recurso será utilizado em chamamento 284 

público para repasse à entidade executora do serviço em parcela única e somente para 285 

qualificação do serviço, sem pactuação de novas metas. Aprovado por unanimidade, conforme 286 

Resolução/CMAS/Nº 13/2019. A última prestação de contas apresentada foi referente à 287 

Residência Inclusiva Municipal. O recurso disponível no valor de R$ 92.313,98 (noventa e dois 288 

mil, trezentos e treze reais e noventa e oito centavos) não foi utilizado para repasse para a 289 

Entidade Socioassistencial executora do serviço de residência inclusiva no município. A 290 

justificativa de saldo superior a 30%, coloca que o Departamento realizou uma consulta formal 291 

ao estado para verificar a possibilidade do repasse ocorrer para as duas entidades executoras 292 

do serviço no município, ainda não recebeu a resposta. Após discussão, o CMAS deliberou que 293 

este recurso deverá contemplar as duas residências inclusivas executoras do serviço no 294 

município, esta deliberação contempla somente este recurso. Colocado em aprovação 295 

conforme Resolução/CMAS/Nº14/2019, aprovado por unanimidade. Como último assunto da 296 

pauta foi discutido a recomposição das Comissões Temáticas e escolha dos coordenadores 297 

das Comissões. Comissão de Documentação e Inscrição de Entidades, Serviços, Programas, 298 

Projetos e Benefícios Socioassistenciais: Conselheiros: Monica Mongruel; Lucilia do Rocio 299 

Lopes Andrade; Antonio Elizeu Martins, Cristiane Aparecida Maier e Reni Aparecida Eidam. A 300 

coordenadora da Comissão será a conselheira Lucília. Comissão de Monitoramento e 301 

Avaliação de Projetos: conselheiras: Sandra Regina Wichert Cisco; Monica Gans; Maira Martins 302 

de Hollebem; Regina Rosa Pedrozo Rosa; Camila Vanessa Sviech e Ines Chuy Lopes. A 303 

coordenadora desta Comissão será a conselheira Regina. Comissão de Acompanhamento do 304 

Sistema Único de Assistência Social: conselheiros: Sandra Regina Wichert Cisco; Thais do 305 

Prado Dias Verillo; Leni Aparecida Viana da Rocha; Ines Chuy Lopes; João Eliseu Montes e 306 

Cristiane Aparecida Maier. A coordenadora desta Comissão será a conselheira Inês. Comissão 307 

de Acompanhamento do Fundo Municipal de Assistência Social: Conselheiros: Monica 308 

Mongruel; Maira Martins de Hollebem; Monica Gans; Ligia Cristina Souza França; Karina 309 

Teresinha Muehlbauer e João Eliseu Montes. A coordenadora desta Comissão será a 310 

conselheira Maira. Comissão de Acompanhamento do Programa Bolsa Família, formada pelos 311 

conselheiros: Monica Mongruel; Leni Aparecida Viana da Rocha; Taisa de Cassia Gomes, Reni 312 

Aparecida Eidam e Paulo Saincler Heusi. A coordenação desta Comissão será da conselheira 313 

Taísa.  Finda a pauta, o conselheiro Paulo Heusi questionou a interpretação da terminologia 314 

quórum qualificado e maioria absoluta, conforme consta no Regimento Interno deste Conselho 315 

(art. 21), decidido uma pesquisa sobre o assunto. Na continuidade, o conselheiro comentou 316 

que todos receberam o calendário com as datas e horários pré-definidos das reuniões e que 317 

procurassem não marcar outros compromissos nestas datas, evitando faltas e atrasos. A 318 

conselheira Regina justificou o atraso na data de hoje devido a aprovação da Lei de 319 

regulamentação da eleição dos conselheiros tutelares. Colocou que esta demanda é 320 

extremamente urgente e a Comissão do CMDCA responsável por esta tarefa conseguiu um 321 

horário com a vice-prefeita na data de hoje, às 14:00 h para solicitar que a Lei seja sancionada 322 

o mais breve possível. A confirmação deste horário se deu na noite anterior, em torno de 21 323 

horas, não sendo possível alterar. A conselheira suplente Camila (presidente do CMDCA) 324 

colocou que considera injusta esta colocação, pois procura participar de todas as reuniões, não 325 

estando presente somente em situações graves. A conselheira Leni disse que também estava 326 

presente na reunião com a vice-prefeita e deixou de participar da inauguração do CMEI Paulo 327 

Freire no Jardim Paraíso, conforme solicitado pela sua Secretária, para estar presente (mesmo 328 
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com atraso) nesta plenária. O conselheiro Paulo encerrou sua fala colocando que todos os 329 

conselheiros precisam participar das plenárias, deve ser enviado ofício reforçando para todos 330 

os conselheiros. A presidente Sandra Cisco encerrou a reunião agradecendo a presença de 331 

todos. Esta ata foi  redigida pela secretária executiva Carla Bührer Salles Rosa, após aprovada 332 

segue assinada pelos conselheiros presentes. 333 
   334 
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