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Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, às quatorze horas e dez minutos, 2 

realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, em 3 

sua sede 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 conselheiros 5 

titulares governamentais: Monica Mongruel e Thais do Prado Dias Verillo (Fundação Municipal de 6 

Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG); Lígia Cristina Souza França (Secretaria Municipal de 7 

Esportes); Leni Aparecida Viana da Rocha (Secretaria Municipal de Educação); Rosangela Caldeira 8 

Legat (Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional). Os conselheiros 9 

governamentais suplentes: Tatyana Denise Belo e Karina Teresinha Muehlbauer (FASPG). Os 10 

conselheiros governamentais suplentes no exercício da titularidade: Lucília do Rocio Lopes de 11 

Andrade (FASPG). Os conselheiros não governamentais suplentes no exercício da titularidade: 12 

Márcia Fidelis (Entidade de Média Complexidade); Nathanie Hariene Panzarini de Abreu 13 

(Profissionais da Área de Assistência Social) e Ana Caetano Pinto (Usuários da Assistência Social). 14 

A agente administrativa Maria Aparecida da Silva. Esteve presente a Assistente Social Consuelo 15 

Lopes (Ministério Público). Justificaram a ausência os conselheiros: Sandra Regina Wichert Cisco e 16 

Cristiane Aparecida Maier. A reunião contou com a seguinte pauta: 1- Apreciação e aprovação da 17 

pauta; 2- Aprovação das atas nº 335 e n° 336; 3- Indicação da Secretaria Executiva do CMAS; 4- 18 

Informes; 5- Apreciação e Aprovação do parecer da Comissão de Acompanhamento do SUAS sobre: 19 

5.1 - Reprogramação de Saldos dos Recursos da Proteção Social Básica, 5.2 – Reprogramação de 20 

Saldos dos Recursos da Média e da Alta Complexidade – PSE; 6- Relato da Comissão de 21 

Documentação e Inscrição sobre a inscrição das entidades abaixo: 6.1- Programa GERAR, 6.2- Pia 22 

União das Irmãs da Copiosa Redenção; 7- Relato da Comissão Eleitoral. A presidente Mônica 23 

Mongruel iniciou a reunião, cumprimentou a todos e coloca a pauta em apreciação, não havendo 24 

inclusões, foi aprovada. Na sequência, foram colocadas em apreciação as atas nº 335 e nº 336, 25 

aprovadas. No próximo item da pauta foram repassados os informes. A agente administrativa do 26 

CMAS, Maria Aparecida, informa que a conselheira Rosangela Caldeira Legat solicitou afastamento 27 

das funções de conselheira. O segundo documento recebido foi o ofício nº 40/2021 do Ministério 28 

Público, solicitando informações atualizadas sobre emprego de recursos ou da destinação 29 

programada dos recursos não utilizados nos seguintes serviços: Residência Inclusiva, Incentivo às 30 

Pessoa com Deficiência II, Abordagem Social para Pessoas em Situação de Rua e Incentivo do 31 

Família Paranaense – Adesão Espontânea,  o conselho informa que foi repassado para os 32 

departamentos e que os documentos estão em fase de finalização para serem encaminhados ao 33 

Ministério Público. Outro informe é sobre o ofício recebido da Casa Transitória, que no final do ano 34 

passado teve sua inscrição cancelada, de acordo com a Resolução nº 46 de 2020, e que agora faz 35 

algumas contestações e esse ofício será repassado para análise da Comissão de Documentação e 36 

Inscrição de Entidade. Outro informe é o recebimento pela gestão uma solicitação de informação 37 

com relação ao Convênio nº 808212/2016 sobre os equipamentos recebidos e encaminhados para 38 

algumas entidades, que já foram oficiadas com o pedido de relatório quanto recebimento e uso de 39 

tais equipamentos e já estão respondendo. A conselheira Tatyana solicita a palavra a fim informar 40 

quanto ao ofício que foi enviado questionando o Estado o cálculo que foi realizado para indicar que 41 

o baixo índice do município, foram colocadas todas as justificativas, os índices que estão todos em 42 

dia e dentro da normalidade e o Estado respondeu que: Em resposta ao ofício nº 73/2020 referente  43 

a solicitação de informação e esclarecimento sobre o baixo índice do IGD-M do Município de Ponta 44 

Grossa, esclarecemos que as informações contidas no Ofício nº 35/2020 – CEIPBF/SEJUF foram 45 
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informadas erroneamente, os dados apresentados referem-se à soma do teto de todos os municípios 46 

brasileiros. Diante disso, comunicamos que o município de Ponta Grossa não foi impactado no 47 

cálculo do IGD-M e/ou no pagamento do repasse mensal, considerando que o anexo do Ofício 48 

apresentava o valor teto de repasse elaborado pela Gestão Estadual. O referido ofício tem outras 49 

informações, mas resumidamente repassar para o conselho que o erro foi realmente do Estado e o 50 

município não será prejudicado. A Agente Administrativa aproveita para informar também sobre o 51 

ofício que o Departamento de Proteção Social Básica enviou ao conselho informando sobre a 52 

mudança no cadastramento do CadÚnico, assunto que foi comentado na reunião anterior, que o 53 

Governo Federal quer passar o cadastramento para aplicativo, como foi o auxílio emergencial, e a 54 

DPSB, solicita que o Conselho coloque seu posicionamento perante o CEAS/PR, esse Ofício foi 55 

elaborado, e fica a critério dos conselheiros para leitura ou posterior envio no aplicativo de mensagem 56 

para conhecimento de todos. Conselheira Tatyana complementa dizendo que na plenária passada e 57 

na reunião de comissão, foi colocado  que seria enviada essa demanda ao conselho para fazer esse 58 

movimento dos municípios, e que chegue ao Conselho Estadual e por fim levar ao Conselho Nacional 59 

essa discussão que não se aplica a política que tem hoje instaurada de operacionalização do 60 

CadÚnico. Os municípios vão acabar perdendo recurso se vir à tona toda essa mudança. O próximo 61 

item é a Indicação da Secretária Executiva para o conselho, o qual a gestão enviou a indicação da 62 

servidora Thais do Prado Dias Verillo. Foi feito a leitura do documento de indicação e resposta da 63 

servidora, e indicação da servidora Karym Collesel como suplente e a conselheira Karina Muelhbauer 64 

passa a ser a titular na representação da FASPG. A presidente Monica coloca para apreciação do 65 

pleno e lembra que o texto mesmo diz que é temporário até que se consiga uma técnica exclusiva e 66 

a gestão informa que é por tempo determinado. Não havendo nenhuma objeção, aprovada a Thais 67 

como secretária executiva do CMAS. A presidente da as boas vindas para a servidora Thais, 68 

enquanto nova secretária executiva do CMAS. A Thais aproveita para dizer que agradece a acolhida 69 

e gostaria de deixar registrado que se colocou a disposição, mas também deixa claro que sabe a 70 

responsabilidade que tem enquanto diretora e secretária executiva e vai tentar conciliar as duas 71 

funções, relata que tem plena consciência que caso não consiga conduzir as duas situações, e que 72 

caso os conselheiros percebam que alguma demanda que não está dando conta ou que esteja 73 

sobrecarregada, volta-se a conversar com a gestão e pensa-se em outra alternativa. A presidente 74 

coloca que todos sabem da sua competência enquanto técnica e que continuará trabalhando com 75 

responsabilidade. E quer deixar registrado que a gestão sabe da obrigatoriedade de ter exclusividade 76 

deste profissional, mas nesse momento não há possibilidade de ter uma profissional exclusiva para 77 

o conselho, por conta de todo o processo para concurso público que havia sido finalizado, mas nesse 78 

ano não poderá ser realizado, e pela pandemia, as pessoas com idade acima de 60 anos e 79 

comorbidades estão afastados e também estão acontecendo muitas aposentadorias, tanto ano 80 

passado, quanto esse ano. Próximo item da pauta 5- Apreciação e Aprovação do parecer da 81 

Comissão de Acompanhamento do SUAS sobre: 5.1 - Reprogramação de Saldos dos Recursos da 82 

Proteção Social Básica, 5.2– Reprogramação de Saldos dos Recursos da Média e da Alta 83 

Complexidade – PSE. A Tatyana inicia explicando que a reprogramação dos recursos da Proteção 84 

Básica foi discutida bastante na reunião de Comissão, como estamos em período complicado na 85 

questão do cofinanciamento do Governo Federal, não sabemos se vamos receber o repasse ou não, 86 

o cofinanciamento é obrigatório, porém dependemos disso e até agora não recebemos nenhum 87 

recurso. Então a reprogramação foi feita em cima da manutenção dos serviços do ano. Alguns 88 

valores são realmente altos. Na continuidade a conselheira apresentou os planos de aplicação para 89 

os recursos do superavit financeiro do Sistema Único de Assistência Social/ SUAS de 2020. Foram 90 

apresentados e discutidos pela Comissão os recursos dos seguintes blocos de financiamento: 1 - 91 

Bloco da Proteção Social Básica, 1.1 – Piso PBF Piso Básico Fixo (PAIF) e PBV Piso Básico Variável 92 
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(SCFV), valor de R$ 777.973,26 a ser utilizado em material de consumo (R$ 115.973,26) e contratos 93 

de terceiros pessoa jurídica (R$ 662.000,00). 1.2 – Piso de incremento temporário ao bloco da 94 

proteção social básica para ações de combate ao covid-19, foi criado uma fonte separada para 95 

diferenciar o que está sendo para o Covid, valor de R$ 1.035.395,26, a ser utilizado em material de 96 

consumo (R$ 15.395,26), serviço de terceiros pessoa jurídica (R$ 850.000,00) e aquisição de 97 

equipamentos e material permanente (R$ 170.000,00). 2- Bloco de gestão, 2.1 – IGD-M Índice de 98 

Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, valor de R$ 170.228,60, a ser utilizado em 99 

serviço de terceiros – pessoa jurídica e equipamento e material permanente. 3 - Bloco de programas, 100 

3.1 – ACESSUAS trabalho, valor R$ 216.616,01 a ser utilizado no Termo de Colaboração com 101 

entidade para prestação de serviços dos eixos do Programa de Promoção do Acesso ao mundo do 102 

trabalho – ACESSUAS, 3.2 – BPC na Escola, valor R$ 12.861,87 a ser utilizado na contratação de 103 

um estagiário de Serviço Social para compor a equipe de Programa, 3.3 - Programa Criança Feliz, 104 

será devolvido, conforme resolução nº 01/2021 (R$ 376.169,32). 4 - Bloco do fundo estadual FIA – 105 

SCFV, 4.1 – Piso FIA/CRESCER, valor de R$ 35.194,43 a ser utilizado na aquisição de 106 

equipamentos para estúdio do CRAS – Jardim Paraíso. 5 - Bloco fundo estadual FIA – Programas 107 

de Aprendizagem, 5.1 Piso Programas de Aprendizagem, valor de R$ 202.778,07 a ser utilizado na 108 

contratação de empresa para ministrar cursos de aprendizagem no Programa Adolescente Aprendiz. 109 

6 - Bloco de Incentivo Benefício Eventual, 6.1 – Piso FEAS – Incentivo Benefício Eventual, valor R$ 110 

257.27 a ser utilizado na aquisição de cestas básicas. 7- Bloco Fundo Estadual, 7.1 – Piso 111 

Deliberação 66/2017, valor R$ 4.508,22, será devolvido, e já foi passado pelo conselho no ano 112 

passado. 8 – Bloco de Proteção Social Especial – Média Complexidade, 8.1 FEAS – PPAS II Centro 113 

Pop, valor R$ 101.407,00 a ser utilizado na contratação de empresa especializada na realização de 114 

Diagnóstico Social da Pessoa em Situação de Rua no município e Ponta Grossa, para subsidiar e 115 

qualificar as ações do Centro POP, 8.2 – Piso de Incentivo à Pessoa com Deficiência II, valor R$ 116 

247.529,16 a ser utilizado na aquisição de um veículo 0 km adaptado para pessoa com deficiência, 117 

8.3 – Piso Serviço de Abordagem Social para Pessoas em Situação de Rua, valor R$ 24.347,50 a 118 

ser utilizado na aquisição de contrato de fornecimento de gasolina e manutenção veicular, 8.4 – Piso  119 

FEAS – Residência Inclusiva, valor R$ 139.708,85 a ser utilizado na transferência às OSC 120 

executantes do serviço a fim de qualificar a oferta existente, 8.5 – Piso FEAS – PPAS IV Acolhimentos 121 

Crianças e Adolescentes, valor R$ 212.473,62 a ser utilizado em aluguel de imóvel, pagamento de 122 

Bolsa Auxílio para Acolhimento Familiar, Consumo para o abrigo (contratos de carnes, hortifruti, 123 

alimentos secos, frios e refrigerados), monitoramento e alarme; (acolhimento familiar e abrigo – 6 124 

meses), pagamento de capacitação para a Rede de acolhimento, manutenção predial, repasse para 125 

OSC´s reordenadas e – processos em trâmite de equipamentos (micro-ondas, fogão); aquisição de 126 

computador/ notebook/ itens de informática, 8.6 – Piso FEAS – PPAS V – Acolhimento Adultos e 127 

Famílias, valor R$ 46.372,61 a ser utilizado na Transferência Financeira para OSC executante do 128 

serviço na modalidade Casa de Passagem para qualificar o serviço e  cumprir com o disposto no 129 

Plano de Reordenamento dos Serviços de Acolhimento para Pop. Em situação de rua de 2015. 130 

Aditivo em Trâmite no valor de R$ 25.000,00, pois era o possível quando entrou-se com o processo 131 

(Saldo para novo processo de inexigibilidade R$ 21.372,61), 8.7 -  Piso FEAS Serviço de Acolhimento 132 

Pessoas em Situação de Rua, valor R$ 15.029,68   ser utilizado  Transferência para OSC executante 133 

do serviço na modalidade Abrigo Institucional, 8.8 – Piso FEAS - Acolhimento Institucional para 134 

mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos, valor R$ 36.983,90 a ser utilizado na aquisição 135 

de móveis, equipamentos eletroeletrônicos e divisórias; pagamento de monitoramento de alarme e 136 

alimentos. Recursos Federais, 1 - Piso Transferência do Sistema Único de Assistência Social  - SUAS 137 

(COVID-19), valor R$ 1.913.968,46 a ser utilizado, 1.1 – Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica - 138 

contratação de empresa de Comunicação Visual para realização de campanhas de divulgação, 139 
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prevenção, orientação e  Informações sobre o COVID-19 . (outdoor); – Contratação de empresa para 140 

serviços gráficos; contrato de 4 meses para fornecimento de marmitex população em situação de 141 

rua; Contrato Lavanderia, 1.2 – Consumo - aquisição de Termômetros e oxímetros; insumos para 142 

ILPI e abrigos público e com convênio – touca, máscaras, avental TNT e luvas, 1.3 - Distribuição 143 

gratuita - CESTAS BÁSICAS para famílias CRAS e Centro Dia (3 meses), saldo contrato kit de 144 

limpeza e kit de higiene bucal e higiene pessoal. A presidente colocou em aprovação.  Aprovado 145 

conforme Resolução/CMAS /nº 04/2021. O próximo item é o 6- Relato da Comissão de 146 

Documentação e Inscrição sobre a inscrição das entidades abaixo: 6.1- Programa GERAR; 6.2- Pia 147 

União das Irmãs da Copiosa Redenção. Conselheira Lucília informa que a Associação GERAR 148 

protocolou o pedido de inscrição em outubro de 2020, apresentando o plano de ação do ano em 149 

curso/2020 e o relatório de atividades que deveria ser do ano anterior não foi apresentado, estava 150 

exatamente como o plano de ação, mesma proposta do plano estava no relatório. A comissão 151 

conversou com a Margharida, assistente social da entidade, em novembro do ano passado para 152 

tratar das fragilidades do documento e solicitar o relatório das atividades executadas em 2019. A 153 

assistente social veio ao conselho foi orientada e protocolou no dia 18 de fevereiro o relatório 154 

solicitado. A conselheira Lucília informa que fez uma síntese do conteúdo e encaminhou para cada 155 

conselheiro da comissão, foi realizada a reunião remota no dia 22/02 conversaram sobre a 156 

documentação e foi elaborado o parecer e será encaminhado por e-mail para a entidade para tratar 157 

algumas questões que ficaram pendentes, uma delas a exemplo é a identificação do plano, que está 158 

identificado como serviço de convivência para adolescentes e a proposta no plano de ação e relatório 159 

é a execução do serviço de mobilização no mundo do trabalho. Nas análises sempre é realizada uma 160 

visita técnica, que por conta da pandemia, a comissão sugere que a entidade nos forneça essa visita 161 

de forma virtual e dessa forma a comissão possa ver os espaços e ter condições de fazer a análise 162 

com o público que é atendido. Outro ponto é sobre o detalhamento da participação dos usuários 163 

como a periodicidade. Então esse parecer será encaminhado para a entidade para que a comissão, 164 

com essas informações que estão pendentes possa concluir a análise. Próxima entidade é a Pia 165 

União das Irmãs da Copiosa Redenção que encaminhou no final do ano passado e no dia 18 de 166 

fevereiro foi realizada a reunião remota, a comissão realizou uma visita na entidade, mas esta foi 167 

meramente para verificar se a entidade estava funcionando o acolhimento no endereço citado. Neste 168 

dia não foi entrado na casa, também por conta da pandemia, e será necessário a visita virtual. A 169 

conselheira informa que fez uma síntese desta documentação também e encaminhou para a 170 

comissão, e esta análise foi enviada para a entidade no dia 19 de fevereiro, para adiantar o processo, 171 

uma vez que este pedido é de outubro do ano passado. O parecer contém toda a análise e 172 

apontamentos da comissão e está aguardando o retorno da entidade com as informações que 173 

ficaram pendentes, para a definição final. Uma dessas pendencias é a divergência do público, a 174 

tipificação coloca a república para pessoas adultas em vivência de rua, e o público apresentado no 175 

plano é aquele que está na entidade Comunidade Terapêutica, e outros itens que foram apontados 176 

como divergentes da tipificação. Ainda a comissão não recebeu o retorno dessa entidade. Destaca 177 

que a técnica da Casa Transitória entrou na reunião plenária e que a agente administrativo 178 

comunicou no início da reunião que o conselho recebeu ofício da entidade o qual será encaminhado 179 

para a Comissão de Documentação e Inscrição de Entidade, a qual se reunirá para dar segmento a 180 

essa solicitação e que qualquer dúvida podem comparecer no conselho para mais esclarecimentos. 181 

Conselheira Márcia diz que a assistente social da entidade solicitou através do ofício, e questiona se 182 

o parecer foi enviado para a instituição. A conselheira Lucília informa que não foi enviado, e que a 183 

pessoa que redigia os pareceres era a secretária Carla e que na semana que vem a comissão vai se 184 

reunir na próxima semana para resgatar essa documentação. A presidente Monica deixa registrado 185 

também que a assistente social da entidade já vem conversando com o conselho e que estão juntos 186 
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traçando alguns passos para caminhada que tem que ser realizada agora. Próximo item da pauta é 187 

o relato da comissão eleitoral, conselheira Thais informa que na última plenária haviam discutido com 188 

relação a metodologia a ser utilizada para eleição do conselho, no entanto em reuniões posteriores 189 

a última plenária, a comissão verificou que não iria conseguir realizar a eleição de maneira on-line, 190 

foram levantados muitos questionamentos e surgiram dúvidas de como que iríamos ter certeza que 191 

seria a pessoa mesmo que votou, baseado em que, outra preocupação foi com relação a licitação, 192 

que poderia não sair a tempo. Foi resolvido enquanto comissão que seria o mais correto e mais 193 

acertado que a eleição aconteça de forma presencial. Os conselheiros já devem ter visto, porque já 194 

foi publicado em Diário Oficial, e como houve eleição municipal, que é bem mais ampla, entendemos 195 

que poderia ser realizado dessa forma. O local escolhido foi o Ginásio Jamal Farjallah Bazzi, são 196 

apenas três segmentos a serem votados, das 10h00min às 16h00min, seguindo todos os protocolos 197 

de segurança. Os conselheiros estarão no local o tempo todo para ajudar na organização e 198 

orientação. Estamos na fase da divulgação, vamos tentar colocar no site da prefeitura e solicitamos 199 

que os conselheiros ajudem na divulgação. A assistente social Consuelo Lopes, coloca sobre a 200 

fiscalização do Ministério Público, informada que já foi enviado o ofício para o Dr. Jânio Luiz Pereira. 201 

Esgotados os assuntos da pauta, a presidente Monica Mongruel encerrou a reunião agradecendo a 202 

presença de todos. Esta ata foi transcrita e redigida pela agente administrativo Maria Aparecida da 203 

Silva, e redigida pela secretária executiva Thais do Prado Dias Verillo, após aprovada segue 204 

assinada pelos conselheiros presentes. 205 
Monica Mongruel __________________________________________________________ 206 
CPF: 787.741.959-72 207 
Thais do Prado Dias Verillo__________________________________________________ 208 
CPF: 042.454.089-44 209 
Karina Teresinha Muehlbauer ________________________________________________ 210 
CPF:042 454 089 44  211 
Lucília do Rocio Lopes de Andrade ____________________________________________ 212 
CPF: 741.811.819-87 213 
Tatyane Denise Belo _______________________________________________________ 214 
CPF: 052.293.819-14 215 
Ligia Cristina Souza França__________________________________________________ 216 
CPF: 700847859-34 217 
Leni Aparecida Viana da Rocha_______________________________________________ 218 
CPF: 319.665.009-04 219 
Rosangela Caldeira Legat____________________________________________________ 220 
CPF: 396.549.909-04 221 
Marcia Fidelis_____________________________________________________________ 222 
CPF: 473.586.379-68 223 
Nathanie Hariene Panzarini de Abreu __________________________________________ 224 
CPF: 082.632.609-90    225 
Ana Caetano Pinto__________________________________________________________ 226 
CPF: 803.488.749-87 227 
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