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Reunião Ordinária 

ATA Nº 08 DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezenove as oito horas e quarenta 

e um minutos reúnem-se nas dependências da sala de reuniões da Prefeitura 

Municipal de Turvo, Grasiele Hack de Almeida, Maria Cristina Viana Leite, 

Mayara Cristina Marcondes, Robson Luiz de Bastos Silvestri, Daleta Regina da 

Silva, Laonília Onyszko, Paola Bueno de Camargo, Vilma Aparecida Gonçalves, 

Fernanda Hack Karpinski, Afonso Nelvir de Oliveira Filho. Pauta do Dia: 

Composição Comissão de Habitação de interesse social; Lei nº 46/2019 

requerimentos viagens; Incentivo Família Paranaense VI e Censo SUAS - 

Fundo Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de 

Assistência Social. Mayara dá início a reunião desejando as boas vindas, lê a 

ata da última reunião. Grasiele dá sequência com a leitura do Censo Suas do 

Conselho e Fundo da Assistência Social, sugerem que as atas do Conselho 

sejam publicadas no site da prefeitura, portal da transparência e aplicativo, para 

que o público tenha acesso, Mayara fica responsável por ver se tem essa função 

no aplicativo do município. Os conselheiros deliberam pela criação da Comissão 

de Monitoramento do Programa Bolsa Família para atuação juntamente com a 

Coordenação Municipal Intersetorial do Programa Bolsa Família - CMIPBF, afim 

de ampliar a transparência na fiscalização do CADUNICO e beneficiários do 

programa, sendo eleitos os seguintes representantes: Fernanda e Laonília 

representantes governamentais, Paola e Daleta representantes da sociedade 

civil organizada. A Coordenação Municipal Intersetorial fica composta pelos 

representantes: Diogo Augusto da Secretaria de Educação, Rosa Terezinha da 

Secretaria de Saúde, Grasiele gestora do Cadastro Único, Lucas Domingos de 

Barros, coordenador do Programa Família Paranaense, estes responsáveis pelo 

planejamento das ações de acompanhamento de condicionalidade do Programa. 

Robson sugere que o recurso do IGDBF, seja gasto em compra de materiais 

para utilização nas oficinas realizadas com as crianças e adolescentes.  Maria 

explica que o recurso do IGDBF e IGDSUAS, são recursos para fortalecer o 
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acompanhamento e a execução dos serviços do CRAS, SAÙDE, EDUCAÇÂO, 

CADÙNICO e ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES, e que poderá 

ser avaliado pela CMIPBF. Maria convida os conselheiros para participar no dia 

vinte e dois de outubro as dezenove horas de uma reunião sobre o projeto de 

habitação solidária. Em sequência fala sobre a Lei nº 46/2019 que dispõe sobre 

disponibilidade de transporte público para as entidades sem fins lucrativos, para 

realizar viagens dentro do estado, cuja finalidade seja compatível com assuntos 

de bens comuns, apresenta ao conselho dois pedidos dos Escoteiros, um para 

final de outubro e outro para novembro, os quais foram aprovados por 

unanimidade. Em sequência Mayara e Grasiele apresentam a proposta de 

Adesão e Plano de Ação ao Incentivo Família Paranaense VI, o qual inicialmente 

é no valor de quarenta mil reais, no entanto, no momento da análise dos critérios 

para repasse, se o município obtiver índice igual ou superior a oitenta por cento 

o mesmo poderá aumentar para sessenta mil reais. Finalizando, Maria apresenta 

as previsões orçamentárias da secretaria para o próximo exercício, garantindo a 

manutenção dos Serviços já executados com custeio e manutenção dos 

equipamentos e veículos, melhorias nos espaços físicos dos setores da 

secretaria, aumento da previsão de recursos para o Programa Família 

Acolhedora, aumento da Equipe para atendimento de Proteção Especial, sendo 

de extrema importância, sendo este aprovado por unanimidade. Convidou a 

todos para a inauguração da quadra do CRAS no mês de dezembro, a qual a 

data ainda será confirmada posteriormente, podendo ser no dia sete ou quatorze 

de dezembro. De forma comunicativa Maria fala sobre a viagem realizada com 

os vencedores da primeira colocação do primeiro Concurso Araceli, já realiza 

com sucesso. Relata que está programado a visita ao Cinema do Shopping 

Cidade dos Lagos dos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculo e aos vencedores em terceira colocação do Concurso Araceli. Nada mais 

a tratar encerra-se a reunião as dez horas e quinze minutos que segue assinada 

por mim Barbara Cristina Schinemann Yamamoto e demais participantes. 

 

 


