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Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, realizou-se 2 
a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, em sua sede 3 
na Rua Joaquim Nabuco nº 59 e virtualmente através do aplicativo google meet sob a 4 
convocação de sua presidente Mônica Mongruel. Fizeram-se presentes os seguintes 5 
conselheiros titulares governamentais: Monica Mongruel, Sandra Regina W. Cisco e Thais 6 
do Prado Dias Verillo (Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG);  7 
Leni Aparecida Viana da Rocha (Secretaria Municipal de Educação); Maira Martins de Hollebem 8 
(Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública); Ligia Cristina Souza França 9 
(Secretaria Municipal de Esportes). Os conselheiros titulares não governamentais: Ines 10 
Chuy Lopes (Entidades de Média Complexidade); Camila Vanessa Sviech (trabalhadores da 11 
área). Os conselheiros governamentais suplentes: Tatyana Denise Belo e Karina Terezinha 12 
Muehlbauer (Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG). Os 13 
conselheiros não governamentais suplentes: Acir Claro dos Santos (Entidade de Alta 14 
Complexidade) e Márcia Fidelis (Entidades de Média Complexidade). A Secretária Executiva 15 
Carla Bührer Salles Rosa. Estiveram presentes os Assistentes Sociais Adrianis Galdino Junior 16 
(Associação da Pessoa Idosa) e Consuelo Szczerepa Lopes (Ministério Público). Justificaram 17 
a ausência os conselheiros:  Guilherme Rodrigues Gorchinski; Cristiane Maier; Regina Rosa 18 
Pedrozo Rosa e Rosângela Caldeira Legat. A reunião contou com a seguinte pauta: 1- 19 
Apreciação e aprovação da pauta. 2- Aprovação da ata nº 330. 3- Informes. 4- Comissão de 20 
Acompanhamento do SUAS 4.1- Análise e Aprovação das prestações de contas dos recursos 21 
do FEAS - julho a dezembro de 2019. A presidente Mônica iniciou a reunião às 14 horas e 22 
dezesseis minutos cumprimentando a todos e agradecendo a presença. Primeiramente a pauta 23 
foi colocada em apreciação. A diretora do Departamento de Proteção Social Básica Tatyana 24 
Belo solicitou inclusão na pauta da Prestação de Contas do Recurso Adesão Espontânea do 25 
Família Paranaense, solicitação deferida e pauta aprovada. A ata 330 foi aprovada. No próximo 26 
item foi informado pela conselheira Thais Verillo que o Departamento de Proteção Especial 27 
recebeu os recursos federais no mês de setembro, referente ao Centro Pop, o último repasse 28 
havia sido realizado em 2012 referente a 2011. A conselheira  Sandra Cisco reforçou que a 29 
partir de 30 de agosto até a data desta reunião, foram depositados R$ 1.310.000,00 de recursos 30 
federais nas contas do FMAS. O assistente social Adrianis informou que dia 16 de setembro 31 
saiu o decreto de prorrogação do mandato dos conselheiros do Conselho Estadual de 32 
Assistência Social CEAS, os conselheiros estaduais ficaram quase 3 meses sem nomeação e 33 
foram reconduzidos, dias 01 e 02 de outubro haverá reunião extraordinária do CEAS. Adrianis 34 
perguntou se há demanda de Ponta Grossa e informou que a comissão de financiamento se 35 
reunirá dia 26 pela manhã. No próximo item foi realizada a análise e aprovação das prestações 36 
de contas dos recursos do FEAS. Período: julho a dezembro de 2019. Primeiramente foi 37 
apresentado o quadro com os valores, valores executados, justificativas de saldo e plano de 38 
providências. Este quadro foi analisado e discutido pela Comissão de Acompanhamento  do 39 
SUAS. Por se tratar de uma prestação de contas referente a 2019, ficou muito distante da 40 
realidade atual, desta forma, os membros da Comissão solicitaram um relatório atualizado dos 41 
valores e providências para execução dos recursos. A Conselheira Karina apresentou o quadro  42 
com a utilização do recurso atualizado até a presente data, uma vez que o quadro analisado 43 
pela Comissão é referente a dezembro de 2019.  44 
 45 

Fonte Ano Valor recebido em 2020 Valor empenhado a 

pagar 

Valor liquidado 

a pagar 

Pago 

962 2020 
R$ 67.500 (junho) 

R$ 67.500 (julho) 
R$ 26.203,51 R$ 152,68 

R$ 

116.608,39 

Fonte Ano Valor recebido em 2019 Valor empenhado Valor liquidado Pago 

962 2019 R$ 202.500,00 R$ 85.151,26 R$ 65.801,67 R$ 65.801,67 
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Projetos Básicos em andamento na fonte 962: Aquisições previstas:  R$3.000,00 (chinelos); R$ 4.500,00 (fogão 
industrial e micro-ondas); R$ 1500,00 (Interfone em cotação do serviço de instalação); R$ 5.320,00 (Capacitação 

para a rede de acolhimento em tempos de pandemia R$ 190,00 por pessoa 28 vagas ); 
R$ 14.485,74 (Manutenção Predial); R$ 50.000,00 (Novos projetos); R$ 60.000,00 
(Transferências a OSC). A empenhar: EPIs – R$ 10.800,00;Gêneros Alimentícios R$ 26.000,00; 
Roçada – R$ 2.000,00; Aluguel – R$ 12.000,00. Saldos a Empenhar: Empenhos em setembro: 
R$ 5.524,00; R$ 190.925,25 (projetos básicos + manutenções + capacitação+ transferencia 
OSC + novos projetos + novos empenhos). Saldo sem comprometimento: R$ 4.319,5. 
Saldos em Conta: 47 
 48 

Nome Saldo Recursos indicados Saldo livre/ Justificativas 

Incentivo a PCD II -

990 

R$ 247.369,17 Licitação 035/2019 

R$ 138.000,00 

R$ 109.083,47 

PPAS II - 961 R$ 103.739,26 R$ 36.663,15 empenhado 

 

Contratação Diagnóstico Social 

para pessoa em situação de rua 

PPAS V- 965 R$ 31.353,35 25.000,00 – aditivo já com 

processo sei 54884/2020 

R$ 6.353,35 

RI - 921 R$ 124.639,45 A ser dividido entre as duas RI, já 

com os projetos, será encaminhado 

para CMAS aprovar 

R$ 0 

Abordagem Social - 

966 

R$ 56.324,91 R$ 39.500,00 empenhado (atraso 

na montadora, concessionária pediu 

dilação de prazo) 

Saldo a ser utilizado para 

aquisição de lanches e 

combustível 

Acolhimento 

Institucional Sit Rua 

R$ 31.639,70 SEI 52029/2020 – aguardava 

remanejamento de orçamento, ok 

R$ 0 

O assistente social Adrianis questionou se as parcelas do recurso estadual para o Centro Pop 49 
estão sendo depositadas, porque na última reunião do CEAS houve uma discussão quanto ao 50 
superávit do município. A conselheira Karina informou que estão recebendo normalmente. 51 
Secretaria Carla informou que a Comissão do Fundo tem analisado os relatórios mês a mês e 52 
que se alguém tem dificuldade de acompanhar pelas prestações de contas, pode acompanhar 53 
pelos relatórios que tem sido enviados, no próximo mês terá 3 relatórios do Fundo, onde os 54 
conselheiros poderão acompanhar com mais facilidade esses gastos. Por questão de ordem, a 55 
presidente propôs a aprovação da prestação de contas de um piso de cada vez. Piso 56 
Paranaense de Assistência Social II/Centro Pop e Serviço de Abordagem Social para Pessoas 57 
em Situação de Rua. Valores apresentados, justificativa e planos de providência:  58 

Piso PPAS II Centro POP Abordagem Social 

Valor desta prestação de 

contas 

R$ 81.492,80 R$ 41.076,03 

Valor utilizado no 

período 

R$ 6.225,00 R$ 0,0 

Valor a ser utilizado R$ 75.267,80 R$ 41.127,89 

Justificativa de saldo 

superior a 30% 

Para contratar o serviço de empresa 

especializada em Diagnóstico Social será 

necessário aguardar o acúmulo de 

recursos para aquisição desta importante 

ferramenta para o aprimoramento do 

serviço. 

O recurso ainda não foi utilizado, 

porque para adquirir o veículo para o 

Serviço de Abordagem Social, é 

necessário aguardar o acúmulo de 

recursos repassado para aquisição do 

mesmo. 

Plano de Providências 

Contratação de Empresa para 

Diagnóstico Social para Pessoa em 

Situação de Rua. Pretende-se com 

estas informações qualificar o trabalho 

realizado no Centro POP, 

possibilitando um projeto técnico 

político consistente e condizente com a 

realidade local. 

 

Aquisição de Veículo para o Serviço 

de Abordagem Social executado pelo 

município. Previsão de aquisição no 

primeiro semestre de 2020. 
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Aprovado, conforme Resoluções/CMAS/Nº 25 e 26/2020. Piso Paranaense de Assistência 59 
Social IV/Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 60 
Anos.  61 

Piso PPAS IV Acolhimento de Crianças/Adolescentes e Jovens 

Valor a ser prestado 

contas 

R$ 270.968,22 

Valor utilizado no 

período 

R$ 27.058,52 

Valor a ser utilizado R$ 243.909,70 

Justificativa de saldo 

superior a 30% 

Os esforços para a utilização do recurso estadual foi intenso, porém esbarramos em 

processos morosos, e com outras complicações não previstas. Outra grande 

dificuldade apresentada está após o processo licitatório e empenho no que se refere 

a entrega dos itens pela empresa vencedora. No segundo semestre ocorreram 

entraves diante do quantitativo deficitário de recursos humanos para a execução da 

verba, quanto a elaboração de projetos básicos. 

Plano de Providências 

Abrigo Público Municipal, aquisições: 

- Um veículo spin automático; equipamentos de informática 

(multimídia,impressoras,computadores, tablets dentre outros); eletroeletrônicos 

(televisores, dvds, videogames, liquidificador, batedeira, micro-ondas, 

refresqueira, cafeteira, pipoqueira, freezer, multiprocessador, sanduicheira, 

torradeira, dentre outros); móveis em geral (puff, dentre outros); utensílios de 

cozinha; equipamentos esportivos e de jogos; material de consumo em geral 

(vestuário, roupa de cama, dentre outros); pagamento de aluguel; itens de 

consumo, como carnes, hortifruti, frios e refrigerados, alimentos secos, dentre 

outros; pagamento de serviços de terceiros pessoa jurídica: manutenção predial, 

dedetização, segurança e monitoramento. 

Programa Família Acolhedora, aquisições: 

- Pagamento de Bolsa Auxílio; equipamentos de informática; eletroeletrônicos; 

brinquedos; puffs; material de consumo em geral. 

Repasse a OSC´s executantes do serviço de acolhimento institucional. 

O assistente social Adrianis fez um questionamento em relação aos reparos e benfeitorias no 62 
imóvel do abrigo, uma vez que é locado. A conselheira Karina explicou que foi prevista a 63 
alteração da estrutura do Abrigo por questões de habitabilidade, insalubridade, entre outros 64 
problemas que a antiga sede apresentava,  as opções eram construir ou locar uma nova sede.  65 
Foi locado, conforme previa o reordenamento do serviço, os reparos são necessários devido 66 
ao perfil dos acolhidos (conflito com a lei, histórico de situação de rua, uso de substâncias 67 
psicoativas) e o município deverá devolver o imóvel nas mesmas condições iniciais. A 68 
conselheira Sandra colocou que a melhoria na qualidade do serviço prestado a partir da troca 69 
de local, foi notável.  Aprovado, conforme Resolução/CMAS/Nº27/2020. Piso Paranaense de 70 
Assistência Social - Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias/ Casa de 71 
Passagem. 72 

Piso PPAS V Acolhimento Institucional Adultos e Famílias  Casa de Passagem 

Valor a ser prestado 

contas 

R$ 85.502,18 

Valor utilizado no 

período 

R$ 0,0 

Valor a ser utilizado R$ 86.333,82 

Justificativa de saldo 

superior a 30% 

A execução financeira do referido recurso não foi possível de ser realizada no 2º 

Semestre de 2019 apesar do processo para o repasse ter sido iniciado, conforme 

número 3450269/2019. A maior dificuldade é a falta de RH (quantitativo) para a 

execução financeira na Divisão de Alta Complexidade (que possui o maior 

quantitativo de repasse de verba estadual para ser transferida por Termos de 

Colaboração à OSC´s executantes dos serviços). Realizar o acompanhamento 

técnico de todos os equipamentos de alta complexidade (com termos de colaboração 

e públicos, e a execução financeira, tem sido um grande desafio com uma equipe 

reduzida.   

Plano de Providências 

Transferência financeira (auxílio e subvenção social) para o Serviço de Casa de 

Passagem para pessoas em situação de rua, visando a qualificação do serviço 

executado. 

mailto:cmaspg@bol.com.br


CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

 
R. Joaquim Nabuco, 59 – Cep: 84026-080  Fone/Fax: (42)  30269565  E-mail:  cmaspg@bol.com.br   Ponta Grossa – PR 
 Após a leitura dos valores conforme quadro acima, a conselheira Karina explicou que a Casa 73 
da Acolhida já recebeu uma parte e foi verificado a possibilidade de um aditivo para novo 74 
repasse do valor recebido em 2020. Aprovado, conforme Resolução/CMAS/Nº28/2020. 75 
Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua/ Abrigo Institucional.  76 

Piso 
Acolhimento Institucional Pessoas em Situação de Rua Abrigo Institucional e 

República 

Valor a ser prestado 

contas 

R$ 62.032,31 

Valor utilizado no 

período 

R$ 0,0 

Valor a ser utilizado R$ 62.635,67 

Justificativa de saldo 

superior a 30% 

A execução financeira não foi possível de  ser realizada no 2º Semestre de 2019 

apesar do processo para o repasse ter sido iniciado, conforme processo 

3180417/2019. Salientamos a falta de RH (quantitativo) para a execução financeira 

na Divisão de Alta Complexidade (que possui o maior quantitativo de repasse de 

verba estadual para ser transferida por Termos de Colaboração à OSC´s executantes 

dos serviços). Realizar o acompanhamento técnico de todos os equipamentos de alta 

complexidade (com termos de colaboração e públicos, e a execução financeira, tem 

sido um grande desafio com uma equipe reduzida. 

Plano de Providências 
Transferência do recurso para a qualificação do serviço executado pela rede 

socioassistencial através de auxílio financeiro e subvenção social. 

A conselheira Karina comentou que a justificativa é a mesma do anterior e o processo também 77 
já foi iniciado, foi repassado esse recurso em junho de 2020 para a Associação Ministério 78 
Melhor Viver, conforme relatório.  Aprovado, conforme Resolução/CMAS/Nº29/2020. 79 
Residência Inclusiva: 80 

Piso Residência Inclusiva 

Valor a ser prestado 

contas 

R$ 93.299,36 

Valor utilizado no 

período 

R$ 0,0 

Valor a ser utilizado R$ 94.206,84 

Justificativa de saldo 

superior a 30% 

A transferência deste recurso está relacionada com a transferência do recurso 

federal, que possui um artigo no Termo de aceite que vincula o repasse da verba 

federal para o serviço constante no plano de reordenamento apresentado em 2012, 

habilitando a Entidade Nossa Senhora de Lourdes.Atualmente são 02 entidades 

executoras do serviço. Aguardamos posicionamento do CEAS sobre o repasse 

para ambas as Entidades ou apenas a que foi habilitada em 2012.  

Obs: o CMAS deliberou pela divisão do recurso entre as duas Entidades. 

Resolução CMAS Nº 

Plano de Providências 

*  Aguardar Deliberação do Estado através do CEAS referente a esta 

matéria; 

* Aguardar Projetos e documentações das entidades executoras. 

*  Encaminhar ao DECOM para realizar processo para transferência do recurso. 

A conselheira Karina comentou que o valor disponível é de R$ 93.299,36. A grande dificuldade 81 
é o termo de aceite, realizado em 2012, que  vincula o repasse da verba federal para o serviço 82 
constante no plano de reordenamento, habilitando apenas uma Entidade: Associação Nossa 83 
Senhora de Lourdes. Atualmente são duas Entidades executoras do serviço, o CEAS já se 84 
posicionou  sobre o repasse para ambas as Entidades ou apenas a Entidade que foi habilitada 85 
em 2012, o CMAS já deliberou pela divisão do recurso entre as duas Entidades, conforme 86 
Resolução Nº 14 de 2019. O conselheiro estadual Adrianis colocou que a Comissão de 87 
Financiamento do CEAS pautou esta matéria  e a proposta foi resguardar a legitimidade daquilo 88 
que foi pactuado em 2012 que é a Nossa Senhora de Lourdes, a outra parte do recurso o CMAS 89 
pode deliberar, uma das sugestões é pedir o aceite de mais uma Residência Inclusiva para 90 
Ponta Grossa, visto a demanda grande para esse serviço na região. A conselheira Karina 91 
colocou que a próxima etapa é a aprovação dos planos de aplicação e trabalho da Associação 92 
Nossa Senhora de Lourdes e Associação Pontagrossense de Emancipação para Deficientes 93 
APEDEF, talvez seja necessária uma reunião extraordinária para esta aprovação. Aprovado, 94 
conforme Resolução/CMAS/Nº30/2020. A conselheira Karina enfatizou que o Departamento 95 

mailto:cmaspg@bol.com.br


CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

 
R. Joaquim Nabuco, 59 – Cep: 84026-080  Fone/Fax: (42)  30269565  E-mail:  cmaspg@bol.com.br   Ponta Grossa – PR 
de Proteção Social Especial tem trabalhado muito, pois é muita coisa acontecendo ao mesmo 96 
tempo e as respostas não estão sendo rápidas como gostariam. Lembrou que o CMAS sempre 97 
cobrou muito a execução dos recursos de forma mais rápida e precisa e acredita que na 98 
prestação de contas que será realizada em março de 2021 os conselheiros vão conseguir 99 
vislumbrar tudo que está acontecendo, mesmo em meio ao caos que se está vivendo. A 100 
conselheira Sandra agradeceu a conselheira  Karina por ter feito essa exposição da situação 101 
atual e justifica o porquê desse pedido pelo CMAS. Esta prestação de contas é referente a 102 
dezembro de 2019, essa data ficou longe para prestação de contas e o Conselho ficou perdido 103 
nessa situação, a preocupação é quanto ao andamento da execução dos recursos, 104 
principalmente neste momento de transição de Gestão, essa foi a justificativa pela solicitação 105 
de informações atualizadas, causando uma grande mobilização da equipe em torno destas 106 
informações. Agradeceu por ter trazido essas informações que foram muito importantes e se 107 
desculpou pelo stress que foi gerado. A conselheira Inês comentou a preocupação pela falta 108 
de recursos humanos e que deve ser realizado concurso público, para que isso não seja 109 
empecilho na agilidade dos processos. A presidente Monica informou que está sendo verificada 110 
a possibilidade de uma reunião entre conselheiros e candidatos à Prefeitura, mas apenas no 111 
segundo turno a fim de que a conversa seja mais direta. A conselheira Sandra sugeriu que seja 112 
elaborado um documento para entregar aos prefeituráveis, contendo as propostas realmente 113 
necessárias na Assistência, como a questão do concurso. O próximo item discutido foi a 114 
inclusão de pauta realizado pela diretora do Departamento de Proteção Básica. A conselheira 115 
Tatyana se desculpou por não ter sido possível encaminhar a prestação de contas do Incentivo 116 
Programa Família Paranaense Adesão Espontânea com um prazo maior, mas não estava 117 
conseguindo abrir o sistema. Informou que essa prestação de contas é referente ao segundo 118 
semestre de 2019 e o recurso de R$ 30.000,00 deveria ser gasto até 31/12/2019, conforme 119 
Resolução do CEAS.  Foi prevista a aquisição de computadores, material de expediente, 120 
limpeza e outros itens para o CREAS I, II e CRAS Nova Rússia, que, até então, eram os 121 
equipamentos executores dos Programas Família Paranaense e  AFAE. O recurso foi investido 122 
nos itens descritos. A previsão era comprar 06 computadores, mas como a ata de registro de 123 
preços da FASPG saiu com um valor alto, foi possível comprar apenas 03 computadores, um 124 
para cada serviço. Foram adquiridos também gêneros alimentícios, de limpeza e descartáveis. 125 
As notas serão encaminhadas posteriormente ao CMAS para que todos vejam as quantidades 126 
de itens. O recurso não foi executado na totalidade porque estavam esperando abrir atas de 127 
registro de preços e algumas licitações deram desertas, não sendo possível substituição, esse 128 
recurso é bem específico. Na prestação de contas foi anexado o relatório dos empenhos e o 129 
RMA para comprovar o número de famílias atendidas no CRAS Nova Rússia e nos dois 130 
CREAS, comprovando o número de famílias atendidas pelo PAEFI que o recurso direciona 131 
também. O valor final para devolução é de R$ 2.700,00 e mais os rendimentos. A presidente 132 
Monica questionou se pode considerar aprovado, o pleno aprovou conforme 133 
Resolução/CMAS/Nº31/2020.  A conselheira Marcia perguntou sobre a compra de 134 
equipamentos para os Centros Dia com os recursos federais. A conselheira Thais informou que 135 
será realizada uma reunião conjunta com o DECOM, DPSB, DPSE e o FMAS para verificar 136 
como está o andamento de cada processo. A conselheira Marcia colocou que aumentou muito 137 
o número de pedidos de cesta básica, tem encaminhado aos CRAS e as famílias estão 138 
informando que não estão sendo atendidas em relação a cesta, perguntou se com esse recurso 139 
haveria possibilidade de adquirir cestas básicas para as famílias. A conselheira Thais 140 
respondeu que com o recurso da Portaria 369 um dos eixos é específico para alimentação para 141 
acolhimentos de idosos, pessoas com deficiência e Centro Dia, então, será entregue uma cesta 142 
básica para todos os usuários dos Centros Dia. O assistente social Adrianis comentou que o 143 
CMAS junto com a FASPG precisam pensar em estratégias para o período pós pandemia, com 144 
o fim do auxílio emergencial e destes recursos extras a situação tende a ficar mais difícil. As 145 
proteções sociais estão se desmoronando, tanto para as famílias, idosos, pessoas com 146 
deficiência quanto para os 350 mil BPCs sem previsão de aprovação e tantas outras situações. 147 
Deve-se pensar um plano para entrar em ação em curto espaço de tempo, essa mesma 148 
discussão  está sendo levada para o CEAS, porque precisa abrir um capital para o próximo ano 149 
e pensar isso a nível de Estado, a nova Gestão vai demorar uns 6 meses para colocar em 150 
prática seu planejamento. A presidente Monica complementou lembrando que está em projeto 151 
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uma lei orçamentária com redução de quase 60% do orçamento da política de assistência social 152 
do governo federal, dados reais de 59,23%, são números alarmantes e teremos uma nova 153 
realidade, impensável até então. Primeiro é tentar se unir que esse corte não aconteça e se 154 
acontecer que não seja nessa proporção, solicitou que o conselheiro Adrianis leve para o  CEAS 155 
essa angústia do nosso município em relação a esse corte, é preciso lutar para que não ocorra. 156 
Esgotados os assuntos da pauta, a presidente Monica Mongruel encerrou a reunião 157 
agradecendo a presença de todos. Esta ata foi redigida pela secretária executiva Carla Bührer 158 
Salles Rosa, após aprovada segue assinada pelos conselheiros presentes. 159 
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