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ATA 343 1 

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

realizou-se a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta 3 

Grossa, em sua sede na Rua Joaquim Nabuco nº 59 e virtualmente através do aplicativo 4 

Google Meet sob a convocação de sua presidente Mônica Mongruel. Fizeram-se presentes 5 

os seguintes conselheiros titulares governamentais: Sandra Regina Wichert Cisco, 6 

Monica Mongruel e Karina Teresinha Muehlbauer (Fundação Municipal de Assistência Social 7 

de Ponta Grossa/FASPG) e Leni Aparecida Viana da Rocha (Secretaria Municipal de 8 

Educação). Os conselheiros não governamentais titulares: Inês Chuy Lopes (Entidade de 9 

Média Complexidade); Regina Rosa Pedrozo Rosa e Reni Aparecida Eidam (Profissionais da 10 

Área de Assistência Social). Os conselheiros governamentais suplentes: Tatyana Denise 11 

Belo (Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG). Os conselheiros 12 

não governamentais suplentes no exercício da titularidade: Ana Caetano Pinto ( Usuário 13 

da Assistência Social). A secretária executiva Thais do Prado Dias Verillo e  a agente 14 

administrativa Maria Aparecida da Silva. Estiveram presentes a assistente social Consuelo 15 

Szczerepa Lopes e a  estagiária do Ministério Público Giovanna Krubniki e Magda Micov 16 

Tenório da APROAUT. A reunião contou com a seguinte pauta: 1- Apreciação e aprovação 17 

da pauta; 2- Solicitação de Exclusão de itens Convênio 888976, referente a Estruturação da 18 

Rede de Proteção Social Especial cujos beneficiários são as entidades: IEDC, APROAUT e 19 

APACD, no valor de R$ 909.000,00; 3- Apresentação dos relatórios do Fundo Municipal de 20 

Assistência Social referente aos meses de novembro/2020 a março/2021. Após ser 21 

constituído o quórum a presidente Monica Mongruel iniciou a reunião, cumprimentou a todos 22 

e colocou a pauta em apreciação. Aprovada sem alterações. O segundo item da pauta 23 

apresentado é sobre a exclusão de itens do plano de aplicação do convênio 888976, proposta 24 

nº 39512/2019 cadastrada no Sistema de Gestão de Convênio e Contratos de Repasse – 25 

SINCONV. O processo licitatório para aquisição dos bens já foi findado e ocorreu que alguns 26 

produtos tiveram os pregões desertos e ou fracassados, portanto, de todos os 120 itens 27 

solicitados, 29 itens não foram adquiridos, pelo motivo acima exposto. Para não haver atraso 28 

no repasse para pagamento dos demais itens, uma vez que o prazo final se encerra em 29 

30/06/2021, solicita-se a exclusão. Colocado para apreciação do pleno. Aprovado por 30 

unanimidade. O próximo item da pauta é o item  3- Apresentação dos relatórios do Fundo 31 

Municipal de Assistência Social referente aos meses de novembro/2020 a março/2021. A 32 

conselheira Tatyana realizou a apresentação dos recursos federais, referentes a Proteção 33 

Social Básica, iniciando pelo recurso do ACESSUAS Trabalho e explicou que é um recurso 34 

pontual, está na conta há algum tempo e tem sido reprogramado, como no ano passado 35 

tiveram muitas dificuldades devido a pandemia, não foi possível executar esse recurso. Que 36 

foi emitido um empenho equivocadamente no ano passado, de cesta básica, no valor de R$ 37 

29.999.92, contudo foi cancelado e não foi pago. A fonte 914 – BPC na escola continua em 38 

conta para ser reprogramado, a fim de contratar estagiários quando  estiver oficializado no 39 

quadro a FASPG a função de estagiário. O IGD – Bolsa Família em 2019 e 2020 foi executado 40 

grande parte desse recurso, com a melhoria da estrutura das unidades com relação a 41 

equipamento no cadastramento, articulação com a saúde e educação. Comentou sobre o 42 

ofício que foi recebido quanto aos baixos índices da gestão do Bolsa Família, mas que foi 43 

emitido erroneamente pelo Estado, assim sendo o município ficou três meses sem receber o 44 

recurso, contudo foi regularizado, se encontra com um saldo razoável na conta de execução 45 

orçamentária e bancária dentro da normalidade. Quanto a Fonte 920/1069 - Bloco da 46 

Proteção Básica - incremento do Covid, estão na mesma conta, porém com fontes separadas 47 

para facilitar a prestação de contas, mas os objetivos do recurso são os mesmos que é a 48 

continuidade dos serviços da Proteção Básica no município. A fonte 1069 apresentou uma 49 

dificuldade, que foi publicado o decreto de inclusão no orçamento em novembro de 2020, e 50 

por ser período eleitoral, dificultou a execução, assim sendo foi reprogramado a maioria do 51 
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recurso para 2021 e os projetos estão em andamento. A secretária Thais apresentou o 52 

relatório do PETI, informando que foi finalizado o pagamento da contratação de empresa para 53 

Diagnóstico e que está em fase de diagramação e na sequência será apresentado aos 54 

conselheiros. Na fonte 826/887 que foram unificadas, neste mês de março está com R$ 55 

1.033.277,41, a mesma é usada para custear alugueis, alimentos, combustível entre outros 56 

itens descritos no relatório. O Aprimora Rede do Departamento de Gestão do SUAS, tem um 57 

resquício que ficou na conta e vai ser executado esse ano também. A fonte 983 é uma 58 

emenda parlamentar que foi executado, ficando apenas R$ 1.729,29. A fonte 904 do  59 

IGD/SUAS é um valor menor que já foi gasto e contará no próximo relatório. Na fonte 1054, 60 

que se refere ao Criança Feliz foi realizada a devolução. Na fonte 1061 – Enfrentamento 61 

Covid-19 para EPI’s, alimentos e ações socioassistenciais/ Acolhimento, alguns recursos 62 

para ser reprogramado e o maior valor R$ 1.650.409,02, será utilizado para as ações contra 63 

o Covid, na aquisição de cestas básicas e ações de prevenção. A reprogramação já passou 64 

pelo conselho, havendo liberação do orçamento poderá ser executado. Os dois últimos 65 

recursos são emendas parlamentares, especificas para entidades e os valores em conta são: 66 

conta corrente 112911-2 total de  R$ 250.111,67 e conta corrente 115082-0 total de R$ 67 

50.036,98. Dos recursos estaduais, temos a fonte 921 – Residência Inclusiva, o valor de R$ 68 

139.787,11 que será repassado para entidades e está em processo de inexigibilidade. A fonte 69 

961 do Centro Pop, a informação é que está sendo realizado o processo para o Diagnóstico 70 

da Pessoa em Situação de Rua na fase de licitação, e será executado todo o valor. Da fonte 71 

962 – Acolhimento de Crianças e Adolescentes, o valor está sendo executado, conforme 72 

demonstra o relatório sintético. A fonte 965 – Acolhimento de Adultos e Famílias, foi realizado 73 

uma dispensa para repasse no valor de R$ 25.000,00 em março, sobrou R$ 21.390,61 na 74 

conta. O Serviço de Abordagem Social, fonte 966, o valor que ainda está em conta será 75 

utilizado para manutenção de carro e combustível. Sobre o Incentivo Adesão Espontânea da 76 

Proteção Básica a conselheira Tatyana explica que era um recurso pontual no valor de R$ 77 

30.000,00 que foi recebido em 2017, e teve o prazo para execução até dezembro de 2019, 78 

não foi executado totalmente, restando um valor de R$ 4.510,75 para devolução, aguardando 79 

o Estado sinalizar quando será efetuada esta devolução. A secretaria Thais continuou o 80 

relatório informando que da fonte 967 - Acolhimento para pessoas em Situação de Rua, 81 

houve o repasse para as entidades. A fonte 990 - Incentivo à Pessoa com Deficiência II, foi 82 

comprado o veículo, com emissão de empenho, no entanto a empresa ganhadora da licitação 83 

desistiu do contrato no final de 2020, e o Estado solicitou a devolução do valor de R$ 84 

247.000,00, não sendo possível reprogramar. Quanto a fonte 1075 conta corrente 116529-1, 85 

informado que no ano passado houveram problemas no orçamento e a inclusão aconteceu 86 

no fim de outubro, período esse que não era mais possível realizar processos licitatórios. É 87 

também um recurso pontual e nos meses de abril e maio foram realizados novos empenhos 88 

e provavelmente em junho, no próximo relatório o valor terá diminuído. A fonte 1053 – 89 

Acolhimento Mulheres Vítimas de Violência está sendo utilizado para a manutenção da casa 90 

Corina Portugal. O último recurso é Benefício Eventual Covid-19, foi gasto integralmente, 91 

ficando apenas alguns centavos para devolver. A presidente Monica colocou que deseja 92 

entregar a gestão sem nenhuma pendência e que todas as demandas que necessitarem de 93 

aprovação sejam efetuadas. A conselheira Karina citou que será colocado para o novo 94 

conselho a questão das dificuldades processuais, na execução da verba para o Covid-19, o 95 

contrato de lavandeira estava pronto, mas expirou no início de junho, e infelizmente a dotação 96 

só foi incluída no orçamento depois, então o valor de R$ 13.000,00 que era para esse contrato 97 

haverá a necessidade de reorganizar. Porém como vai para a Câmara, um remanejamento 98 

orçamentário é questionado. Essas são dificuldades que aparecem no decorrer no percurso 99 

que dificultam a execução dos recursos. A presidente Monica comentou sobre a morosidade 100 

dos processos públicos, até mesmo para compra de itens simples, como por exemplo 101 

borracha, que o custo do processo é alto. E todas as compras necessitam de justificativa para 102 
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utilização do recurso. Que todo esse processo foi feito para evitar desvio de verba pública, 103 

tornou tudo muito moroso. Esgotados os assuntos da pauta, a presidente Monica Mongruel 104 

encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Esta ata foi transcrita e redigida pela 105 

agente administrativo Maria Aparecida da Silva, e revista pela secretária executiva Thais do 106 

Prado Dias Verillo, após aprovada segue assinada pelos conselheiros presentes. 107 
Thais do Prado Dias Verillo__________________________________________________ 108 

CPF: 042.454.089-44 109 

Sandra Regina Wichert Cisco _________________________________________ 110 

CPF: 726.394.589-49 111 

Lucília do Rocio Lopes de Andrade ____________________________________________ 112 

CPF: 741.811.819-87 113 

Monica Mongruel _________________________________________________________ 114 

CPF: 787.741.959-72  115 

Tatyane Denise Belo _______________________________________________________ 116 

CPF: 052.293.819-14 117 

Karina Teresinha Muehlbauer ________________________________________________ 118 

CPF:039.183.429-05 119 

Ligia Cristina Souza França__________________________________________________ 120 

CPF: 700.847.859-34 121 

Leni Aparecida Viana da Rocha_______________________________________________ 122 

CPF: 319.665.009-04 123 

Acir Claro dos Santos _______________________________________________________ 124 

CPF: 014.248.829-15 125 

Inês Chuy Lopes __________________________________________________________ 126 

CPF: 709.394.549-04 127 

Marcia Fidelis_____________________________________________________________ 128 

CPF: 473.586.379-68 129 

Regina Rosa Pedrozo Rosa _________________________________________________ 130 

CPF: 801.358.209-44 131 

Reni Aparecida Eidam _____________________________________________________ 132 

CPF: 558.462.629-53 133 

Camila Vanessa Sviech ____________________________________________________ 134 

CPF: 077.457.139-00 135 

Nathanie Hariene Panzarini _________________________________________________ 136 

CPF: 082.632.609-90 137 

Antonio Elizeu Martins _____________________________________________________ 138 

CPF: 638.684.669-91 139 

Ana Caetano Pinto ________________________________________________________ 140 

CPF: 803.488.748-87 141 
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