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ATA 357 – 31/03/2022 1 

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

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

sede na Rua Joaquim Nabuco nº 59 e virtualmente através do aplicativo Google Meet e 4 

presencialmente na sala do CMAS, sob a convocação de seu presidente Armando Madalosso Vieira. 5 

Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros governamentais titulares: Lucília do Rocio Lopes 6 

Andrade e Karina Teresinha Muehlbauer (Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG); 7 

Lígia Cristina Souza França (Secretaria Municipal de Esportes); Leni Aparecida Viana da Rocha 8 

(Secretaria Municipal de Educação). Os conselheiros não governamentais titulares: Beatriz de 9 

Souza (Entidades de Proteção de Média Complexidade); Camila Gomes de Barros, Valquíria 10 

Verwiebe (Profissionais da Área de Assistência Social); Armando Madalosso Vieira (Entidades de 11 

Proteção Social Básica); Cleuci Mara Barbosa Martins (Usuários da Assistência Social). Os 12 

conselheiros não governamentais suplentes: Laerte Bittencourt Filho (Proteção Social de Média 13 

Complexidade). Os conselheiros governamentais suplentes no exercício da titularidade: Monica 14 

Mongruel (Fundação de Assistência Social).  Justificaram a ausência os conselheiros: Tatyana Denise 15 

Belo, Laerte Bittencourt e Ana Paula Almeida Rocha Ohata. Estiveram presentes os seguintes 16 

convidados: Consuelo Szczerepa Lopes (Ministério Público); Margharida Carvalho, Priscila Pinheiro, 17 

Adrianis Galdino da Silva Junior e Rosana da Cruz. A secretária executiva Thais do Prado Dias Verillo 18 

e agente administrativa Maria Aparecida da Silva. A plenária contou com a seguinte pauta: 1- 19 

Apreciação e aprovação da pauta; 2- Aprovação da ata nº 356; 3- Informes; 4- Comissão de 20 

Acompanhamento do SUAS: 4.1. Apreciação do Plano de Ação referente a Deliberação nº 012/2022 21 

– CEAS sobre Incentivo de Emergência Socioassistencial no valor de R$ 110.000,00; 4.2. Ofício nº 22 

071/2022 encerramento das atividades do serviço de acolhimento institucional do Instituto João XXIII; 23 

4.3. Deliberação da comissão diante do Ofício nº 042/2022 informe sobre o declínio de deflagração 24 

de greve dos servidores da APACD; 5- Comissão de Acompanhamento do Fundo Municipal: 5.1. 25 

Análise para aprovação das Prestações de Contas dos recursos estaduais do DPSE; 5.2. Análise 26 

para aprovação do novo Plano de Aplicação dos recursos da ADFPG (emenda parlamentar R$ 27 

75.000,00). O presidente Sr. Armando iniciou a reunião, após estabelecido o quórum, cumprimentou 28 

a todos e passou a palavra para a secretária executiva Thais, que informou que por ser segunda 29 

chamada não haveria possibilidade de fazer nenhuma inclusão na pauta, assim sendo foi considerada 30 

aprovada. O próximo item da pauta foi a aprovação da ata nº 356, foi informado que foram realizadas 31 

observações anteriores as quais foram devidamente corrigidas. O item seguinte da pauta foi o 3- 32 

Informes. O primeiro informe foi referente ao documento que a conselheira Tatyana compartilhou no 33 

grupo da plenária, sobre a circular que o CEAS/PR enviou a respeito do processo de retomada das 34 

ações de administração dos benefícios do Programa Auxílio Brasil. Esse documento aborda a 35 

importância do CMAS no acompanhamento desse processo de verificação das condicionalidades, e 36 

algumas orientações de como será esse processo de averiguação cadastral, onde as famílias tem 37 

que retomar seus recadastramentos para evitar o bloqueio ou cancelamento dos benefícios. O 38 

documento ressalta também a importância da averiguação realizada pela saúde e educação no que 39 

concerne as condicionalidades. No segundo informe, o presidente Senhor Armando colocou que a 40 

partir do mês de maio as reuniões plenárias serão presenciais, permanecendo apenas as reuniões 41 

de comissão no formato híbrido (on-line e presencialmente). Próximo assunto da pauta foi o 4-42 

Comissão de Acompanhamento do SUAS: 4.1. Apreciação do Plano de Ação referente a Deliberação 43 

nº 012/2022 – CEAS sobre Incentivo de Emergência Socioassistencial no valor de R$ 110.000,00. A 44 

secretária Thais informou que a deliberação prevê um prazo de 40 dias para a gestão fazer o aceite 45 

deste recurso, que pode ser até de R$ 110.000,00. De forma geral o objetivo da deliberação é 46 

cofinanciar famílias ou indivíduos que passaram por alguma calamidade e abre possibilidade para 47 

atendimento a migrantes. Será necessário justificar o uso do recurso e o DPSE entrou em contato 48 

com a Cáritas Diocesana que presta atendimento aos migrantes no município de Ponta Grossa e a 49 
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entidade apresentou um relatório com levantamento de dados, informando que no período de 50 

setembro de 2021 a abril de 2022, houve um registro de 324 migrantes atendidos, foi realizado um 51 

questionário online, onde foi obtido 79 respostas, sendo que 70 pessoas informaram que residem em 52 

imóvel alugado, cedido ou que dividem com outras famílias ou ainda em ocupações irregulares, 19% 53 

são gestantes, 11,4% possui algum tipo de deficiência e o mesmo índice para pessoas idosas. Foi 54 

ressaltado no relatório que muitos desses migrantes acabam residindo com outros migrantes que 55 

moram há mais tempo na cidade, assim sendo dividem o imóvel e muitas vezes precisam desse apoio 56 

inicial para se estabelecer e conseguir um emprego. Diante desse cenário a proposta do DPSE para 57 

solicitação desse recurso é de disponibilizar uma Casa de Passagem, mobiliando um imóvel que o 58 

departamento possui, para receber emergencialmente essas famílias migrantes. O referido imóvel 59 

conta com quatro quartos, possibilitando receber até quatro famílias. De acordo com o plano sugerido, 60 

metade da verba deve ser utilizada para mobília, eletrodomésticos e utensílios e a outra metade será 61 

investido em cestas básicas, pois as pessoas vão precisar de auxílio alimentação, uma vez que muitas 62 

pessoas não possuem nem toda a documentação regular o CRAS não tem como de imediato fornecer 63 

ajuda na alimentação. Após algumas colocações dos conselheiros e ouvintes da reunião, o assunto 64 

foi colocado para votação e aprovado por unanimidade conforme Resolução/CMAS/nº 31/2022. O 65 

próximo assunto foi com relação ao ofício recebido pelo Instituto João XXIII, no qual a entidade 66 

informou sobre o encerramento das atividades de Serviço de Acolhimento Institucional executado pela 67 

mesma. O assunto foi discutido na reunião da comissão do SUAS e a proposta apresentada é que se 68 

informe ao CMDCA, por se tratar de um serviço que atende crianças e juntamente com essa proposta 69 

uma recomendação da comissão que o recambiamento das crianças e adolescentes que estão 70 

abrigados na entidade seja iniciado de imediato, uma vez que no ofício foi informado que o 71 

fechamento está previsto para até dia 30 de junho. Diante dessa data de fechamento a comissão 72 

sugeriu a realização uma reunião entre o DPSE – Alta Complexidade em conjunto com a equipe 73 

técnica do Instituto João XXIII, com a intenção de fazer um levantamento dessas crianças e 74 

adolescentes que ainda não tem nenhuma perspectiva do retorno ao convívio familiar, que o 75 

recambiamento seja iniciado, dispensando a necessidade de esperar até dia 30. Informou também 76 

que o departamento participou de uma reunião com a Dra. Caroline e a entidade, e sabe-se que a 77 

entidade recebe crianças e tem uma oscilação de vagas muito grande. Aguardar também qual o 78 

posicionamento do CMDCA diante do fechamento, a comissão chegou a fazer uma proposta de 79 

congelamento dessas metas, para que não recebam mais crianças. O encaminhamento é de fazer 80 

esse documento, informando o CMDCA e recomendar que esse recambiamento seja iniciado das 81 

crianças e adolescentes que estão abrigadas na entidade. Os conselheiros fizeram mais algumas 82 

argumentações e considerações, quanto ao remanejamento das crianças e adolescentes, bem como 83 

sobre o pagamento do número de metas, considerando que outras entidades têm vaga para receber 84 

esses adolescentes, e para que seja solicitado o encerramento do Termo de Colaboração no dia 31 85 

de maio. E o encaminhamento mais favorável foi de que o DPSE inicie o processo de remanejamento 86 

com as crianças e adolescentes e as entidades que irão recebê-las. O próximo assunto da pauta foi 87 

referente ao ofício da entidade APACD que executa serviço para crianças com múltiplas deficiências, 88 

e tem Termo de Colaboração com a FASPG. A entidade informou que está passando por várias 89 

dificuldades quanto ao recebimento do recurso, diante de uma certidão negativa que a entidade não 90 

consegue positivar, devido a dívidas com o município. E o não recebimento desse recurso tem 91 

dificultado a execução das atividades da entidade e de todas as políticas que eles atendem, que são: 92 

assistência, saúde e educação, e não estão recebendo recurso de nenhuma delas. O ofício informou 93 

ainda que houve rumores que os funcionários deflagrariam uma greve, por não estarem recebendo 94 

os salários, porém voltaram atrás dessa decisão diante da atenção que eles têm que dar aos usuários 95 

atendidos pela entidade, entretanto o motorista pediu demissão, assim sendo muitos usuários não 96 

tem possibilidade de se deslocar até o local do Centro Dia. A entidade enviou este ofício como informe, 97 

contudo a comissão foi mais além e pensou em fazer uma consulta a controladoria do município no 98 
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intuito de questionar a possibilidade de outra entidade absorver essas metas da APACD. Pois diante 99 

de toda essa situação haverá uma dificuldade muito grande da APACD se reestabelecer 100 

financeiramente e a dívida tende apenas a aumentar. Desta forma, a comissão pensou em apresentar 101 

uma solução para que essas 60 crianças, incluindo as que estão sem atendimento, e a consulta a 102 

controladoria do município seria quanto a possibilidade de outra entidade absorver essas metas, com 103 

um Termo de Colaboração ou aditivo, e até mesmo um chamamento ou uma dispensa, verificando 104 

qual entidade teria interesse e propondo até mesmo a contratação dos profissionais da APACD que 105 

já são especializados no atendimento dessas crianças. Após esclarecimentos de algumas dúvidas 106 

dos conselheiros e ponderações, a secretária executiva Thais complementou dizendo que enquanto 107 

conselho que fiscaliza o atendimento ao usuário da política de assistência social, o intuito é de fazer 108 

essa consulta a controladoria, seja para utilização do imóvel, ou para solicitar que outra entidade 109 

assuma essas metas em outro local, mas que de alguma forma isso seja definido garantindo assim o 110 

atendimento dos usuários e na sequência fazer o informa a APACD do que foi definido após a 111 

consulta. Essas foram as demandas da comissão do SUAS. O item seguinte da pauta é o 5- Comissão 112 

de Acompanhamento do Fundo Municipal: 5.1. Análise para aprovação das Prestações de Contas 113 

dos recursos estaduais do DPSE. Informou que no mês de abril a comissão fez a análise da prestação 114 

de contas dos recursos estaduais do DPSE. A secretária executiva Thais iniciou explicando que 115 

quanto ao Centro Pop, os planos de providências anteriores traziam como justificativa para o acúmulo 116 

do recurso, a contratação de empresa especializada para a realização de diagnóstico social, porém 117 

houve a revogação de todo o processo, devido a uma falha, como indicou a procuradora da FASPG 118 

deveriam ter sido feitos alguns apontamentos no início do processo. Diante do valor acumulado para 119 

esse fim, chegou-se à conclusão de que é melhor suspender o diagnóstico por enquanto, visto que 120 

será necessário dar início a um novo projeto básico. Desta forma para movimentar esse recurso, que 121 

atualmente conta com o montante de R$ 103.958,00 o mesmo será direcionado para pagamento do 122 

aluguel do imóvel. Colocado em aprovação conforme Resolução/CMAS/Nº 29/2022. A Abordagem 123 

Social contava com um valor de R$ 24.347,59, contudo no mês de dezembro foi recebido R$ 124 

15.000,00 perfazendo o total de R$ 40.820,23. Esse recurso será utilizado para aquisição de kit 125 

lanches. Colocado em aprovação conforme Resolução/CMAS/Nº 27/2022. O Serviço de 126 

Acolhimento de Mulheres, dispunha de um valor de R$ 23.000,00 e em dezembro houve um 127 

depósito de R$ 19.500,00, perfazendo um total de R$ 42.674,49 a ser utilizado da seguinte maneira:  128 

R$ 5.757,30 - restos a pagar 2021; R$ 844,47 – empenhos em aberto 2022; R$ 16.788,45 129 

(pagamentos efetuados em  2022); R$ 3.437,34 – saldo indicado e ainda não empenhado em 2022; 130 

R$ 15.846,93 - Aquisição de equipamentos em licitações já em processos (aquisição de armário de 131 

pertences, trocador de bebê, TV´s, itens de informática, eletrodomésticos, móveis de escritório, 132 

camas, cadeiras para escrivaninha nos quartos, dentre outros se necessário). Colocado em 133 

aprovação conforme Resolução/CMAS/Nº 26/2022. O Serviço de Acolhimento Institucional para 134 

Adultos e Famílias PPAS V – Casa de Passagem, conta com o valor de R$ 52.342,52, uma vez que 135 

em dezembro houve depósito de R$ 30.000,00 e será utilizado para transferência para OSC 136 

executante do serviço. Colocado em aprovação conforme Resolução/CMAS/Nº 28/2022. O 137 

Acolhimento Institucional para Pessoa em Situação de Rua que é executado pelo Ministério 138 

Melhor Viver, possuí um valor de R$ 45.510,43, uma vez que em dezembro houve depósito de R$ 139 

30.000,00 e será executado como transferência para qualificação do serviço através de auxílio 140 

financeiro e subvenção social. Colocado em aprovação conforme Resolução/CMAS/Nº 25/2022. 141 

Quanto a Residência Inclusiva, a conselheira Karina explicou que no momento o valor é de R$ 142 

143.222,31 haja visto que 2021 foi o último ano de execução do PPA significando assim que fazer a 143 

transferência no ano passado a entidade tinha que executar até o ano passado. No primeiro semestre 144 

houve algumas dificuldades e se fizesse no segundo semestre a entidade não teria 12 meses para 145 

executar a verba e informou que o departamento está trabalhando esse ano nesse repasse. Colocado 146 

em aprovação conforme Resolução/CMAS/Nº 24/2022. Em relação ao Serviço de Acolhimento 147 
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Institucional para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 Anos - PPAS IV foi informado que de julho 148 

a dezembro foram gastos R$ 103.827,63, o valor disponível em conta no início do mês de dezembro 149 

era de R$ 27.658,45, porém o Estado repassou o valor de R$ 135.000,00, totalizando o valor de R$ 150 

163.236,57. E o plano de providências foi definido da seguinte forma: $ 45.794,03 – pagamentos já 151 

realizados em 2022; R$ 12.709,25 – restos a pagar 2021; R$ 13.800,94- Empenhos em aberto 2022; 152 

R$ 12.000,00 – locação; R$ 32.932,35 – Bolsa Auxílio; R$ 2.000,00 – STPJ – instalação interfone; R$ 153 

4.000,00 – material permanente; R$ 40.000,00 – repasse subvenção. Colocado em aprovação 154 

conforme Resolução/CMAS/Nº 23/2022. Diante do exposto foi ressaltado pelo DPSE que os recursos 155 

tem sido gastos, e que alguns processos tanto de repasse, quanto de subvenção, como algumas 156 

licitações que deram deserta, são situações que acabaram atrasando o uso do recurso. Próximo item 157 

da pauta é o 5.2. Análise para aprovação do novo Plano de Aplicação dos recursos da ADFPG 158 

(emenda parlamentar R$ 75.000,00). A secretaria Thais explicou que a entidade apresentou em um 159 

primeiro momento o plano onde a utilização do recurso seria para materiais de expediente e gêneros 160 

alimentícios. O conselho fez alguns apontamentos solicitando alterações, tendo sido elaborado e 161 

apresentado um novo plano, onde foi atualizado da utilização do recurso somente em gêneros 162 

alimentícios, sendo R$ 35.000,00 para carnes e R$ 40.000,00 para alimentos secos, devido a essa 163 

alteração será necessário fazer uma retificação da Resolução/CMAS/nº 33/2021. O presidente 164 

Armando Madalosso questionou se algum conselheiro teria algum comentário ou observação a fazer, 165 

não havendo a resolução foi submetida a aprovação do pleno. Aprovado por unanimidade conforme 166 

Resolução/CMAS/nº 30/2022. Esgotados os assuntos da pauta, o presidente Armando Madalosso 167 

Vieira encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Esta ata foi transcrita e redigida pela 168 

agente administrativa Maria Aparecida da Silva, e revista pela secretária executiva Thais do Prado 169 

Dias Verillo, após aprovada segue assinada pelos conselheiros presentes. 170 

Thais do Prado Dias Verillo_____________________________________________________ 171 
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