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ATA NÚMERO DOIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Aos dezoito dias do mês de 2 

fevereiro do ano de 2021, às nove horas, na sala de reuniões do CRAS 3 

Central localizado na Praça Ipiranga n°56 Centro Paiçandu-Pr, foi 4 

realizada a segunda reunião ordinária convocada pela presidente do 5 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. A presidente Eliane 6 

iniciou a reunião dando boas-vindas aos conselheiros (as) presentes. 7 

Dando continuidade passou para Item 01: Verificação do quórum para a 8 

instalação dos trabalhos: os membros do Conselho que estavam 9 

presentes se manifestaram e assinaram a lista de presença. A saber, dos 10 

(as) conselheiros (as) da Área Governamental estiveram presentes: 11 

Eliane Figueiredo Ramos Santana, representante da Secretaria 12 

Municipal de Assistência Social; Maria Madalena Raimundo, 13 

representantes da Secretaria Municipal de Educação; Fernando Júnior 14 

da Conceição, representante da Secretaria de Administração Municipal. 15 

No que tange, a Área Não Governamental: estiveram presentes: Ingridy 16 

Alves de Souza, representante de Entidades e/ou Organização de 17 

Assistência Social – representando a Paróquia Jesus Bom Pastor; 18 

Rosilene Bispo de Alencar Queiroz, representante dos usuários ou 19 

organizações de usuários da assistência social – representando Campo 20 

Eclesiástico de Paiçandu – Oeste (IEADEPO); Glaúcia Fabiano de 21 

Magalhães Marconi, representante de entidades e/ou organizações de 22 

assistência social – representando à associação de pais e amigos dos 23 

excepcionais (APAE); Benedita dos Reis Mendonça, representante dos 24 

usuários ou organizações de usuários da assistência social – 25 

representando o Serviço de convivência e Fortalecimento de vínculos do 26 

Idoso – SCFVI. Ainda, se fez presente representando a Associação 27 

Coração Eucarístico de Jesus – Vita Core, Reginaldo Francisco 28 

Furtado; representando o Asilo São Vicente de Paulo de Mandaguaçu 29 

Valdair Antônio Facccini, e a Psicóloga Sandra Aparecida O. Alencar; 30 

representando o CadÚnico, Geise Fornazza Rodrigues; representando o 31 
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Programa Criança Feliz, Regina de Fátima Kuhn; representando o Órgão 32 

Gestor, Tatiane Alves dos Santos representando a Gestão Orçamentária 33 

e Financeira do SUAS Ivani de Fatima Bosa; e os assistentes sociais 34 

Nathyele Nayara Pertile Tambalo e Rodrigo Dolaval Assunção; 35 

representando a Secretaria Executiva do Conselho Municipal da 36 

Assistência social e dos Conselhos de Direitos a secretária executiva do 37 

conselho; Ana Paula de Oliveira Ferreira e a Psicóloga e Auxiliar 38 

administrativa, Bianca Marques Longo. Dando continuidade passamos 39 

para o Item 02: Apreciação da ata n° 06 da reunião ordinária realizada 40 

oito de dezembro de 2020, disponibilizada para leitura e aprovada no 41 

grupo posteriormente recolhida a assinaturas dos conselheiros. A 42 

presidente Eliane apresentou a ata aos conselheiros (as), previamente 43 

aprovada e assinada pelo (as) conselheiros (as). A presidente salientou 44 

que a ata se encontra disponível para os demais conselheiros (as) para 45 

realizar a apreciação e recolher as assinaturas que faltam. Não havendo 46 

manifestação deu-se continuidade. Item 03: Apresentação de 47 

justificativas de ausência: A presidente Eliane apresentou ao conselho 48 

as justificativas entregues pelo (as) conselheiro (as): Item 04: Aprovação 49 

das pautas. A presidente Eliane apresentou as pautas sendo elas: 50 

Primeira pauta: Declaração de desligamento da conselheira titular: Eliane 51 

Figueiredo Ramos Santana representante da Secretaria Municipal de 52 

Assistência Social. Segunda pauta: Em resposta ao Ofício n°001/2021 – 53 

CMAS. Ofício circular n°16/2021 da Secretaria Municipal de Assistência 54 

Social indicando para compor este conselho como Conselheiro titular: 55 

Rodrigo Dolaval Assunção e conselheira suplente: Nathyele Nayara 56 

Pertile Tambalo. Terceira pauta: Em resposta ao Ofício n°002/2021 – 57 

CMAS. Ofício n°13/2021 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 58 

indicando para compor este conselho com conselheiro titular: Eder Vera 59 

Cruz. Quarta pauta: Em reposta ao Ofício n°004/2021 – CMAS. Ofício 60 

n°16/2021 da Fundação Municipal de Educação indicando para compor 61 

este conselho como conselheira titular: Maria Madalena Raimundo e 62 
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conselheira suplente Míriam Violin Benites. Quinta pauta: Eleição da 63 

Presidente deste conselho (área governamental). Sexta pauta: 64 

Atualização das Comissões Temáticas do CMAS e revogar a resolução 65 

n°36/2020. Sétima pauta: Resposta do Ofício n°16/2020 enviado para a 66 

Gestão Orçamentária e Financeira do SUAS, referente a contratação de 67 

empresa especializada para elaborar o PMAS (Plano Municipal de 68 

Assistência Social) do Município de Paiçandu/PR. Oitava pauta: 69 

Requerimento de Renovação de Inscrição do Asilo São Vicente de 70 

Paulo de Mandaguaçu; Nona pauta: Ofício n°65-2021 enviado pela 71 

Secretaria Municipal de Assistência Social solicitando duas Pautas: 72 

Assunto devolução do Recurso Estadual n°51/2016 CEAS-PR e Referente 73 

à devolução do Programa Criança Feliz, e a organização da demanda 74 

atendida pelo programa. Décima pauta: Ofício n°008/2021 recebido da 75 

Associação Católica Coração Eucarístico de Jesus – Vita Core 76 

solicitando a Renovação da inscrição e apresentação dos documentos 77 

solicitados para a renovação. Décima primeira pauta: n° 001/2021 78 

recebido do Cadastro Único solicitando duas Pautas: Apresentação 79 

da Gestora do Cadastro Único/ Programa Bolsa Família e Transferência 80 

da impressora MULTIFUNCIONAL LEXMARK – SERIE 488867 para 81 

gestão financeira: Décima segunda pauta: Portaria conjunta n°6, de 29 82 

de dezembro de 2020 que Dispõe acerca do Plano de Ação referente ao 83 

exercício de 2020; Décima Quarta terceira - Pautas a serem trazidas 84 

pelos membros deste conselho e sociedade civil. Primeira Pauta 85 

trazida pela conselheira Rosilene Bispo de Alencar Queiroz, 86 

Solicitação da atual situação da distribuição e aquisição das cestas 87 

básicas adquiridas pelo município de Paiçandu/PR. (Rosilene) trazida pelo 88 

grupo do WhatsApp 15/02/2021. Décima quarta pauta: Informes da 89 

Secretaria Executiva do Conselho: primeiro informe: Apresentação 90 

da Ata da Primeira visita de orientação da Comissão Temática 91 

Permanente de Documentação e Inscrição do CMAS composta por: 92 

Conselheira Abigail Alves dos Santos e Conselheiro Fernando Júnior da 93 
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Conceição e Comissão de Fiscalização e Cadastro do CMDPI na ILPI São 94 

Marcos no Município de Paiçandu/Pr. Segundo informe: Portaria MC n° 95 

579, de 29 de dezembro de 2020 que amplia o prazo para saque dos 96 

benefícios financeiros do Programa bolsa Família, criado pela Lei 97 

n°10.836 de 9 de janeiro de 2004, e do Auxilio Emergencial Residual para 98 

os beneficiários do Programa Bolsa Família, criado pela Medida Provisória 99 

n°1.000, de 2 setembro de 2020; Terceiro informe: -Ofício circular 100 

n°23/2021 enviado pela Secretaria Municipal de Assistência Social 101 

solicitando um representante para compor uma comissão de fiscalização 102 

com objetivo de realizar uma visita técnica em uma instituição no 103 

município de Paiçandu conselheira representante Abigail Alves dos 104 

Santos integrante da Comissão Temática Permanente de Documentação 105 

e Inscrição do CMAS. Quarto informe: Ofício circular n°02/2021 106 

M.R.F.R enviado pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 107 

solicitando a indicação de 01 (um) representante da área não 108 

governamental para compor o Comitê Municipal Intersetorial de SAÚDE 109 

Mental. Quinto Informe: E-mail recebido do CNAS assunto 12ª 110 

Conferência Nacional de Assistência Social convocada para 111 

dezembro de 2021. Conferências Municipais: 12 de abril a 30 de julho de 112 

2021. Conferências Estaduais: 2 de agosto a 30 de outubro de 2021. 113 

Sexto informe:  E-mail recebido do Escritório Regional de Maringá: 114 

Assunto Nota de esclarecimento sobre leis vigentes para o ARC`F2021. A 115 

presidente Eliane perguntou aos membros (as), se há discordância nas 116 

pautas apreciadas, a presidente colocou em votação sendo aprovada pelo 117 

(as) seguintes conselheiros (as): Área Governamental: Eliane Figueiredo 118 

Ramos Santana; Maria Madalena Raimundo e Fernando Júnior da 119 

Conceição; e da Área não governamental: Ingridy Alves de Souza; 120 

Glaúcia Fabiano de Magalhães Marconi, Benedita dos Reis Mendonça e 121 

Rosilene Bispo de Alencar Queiroz. A presidente Eliane ressaltou que 122 

diante da aprovação a reunião seguirá com as pautas aprovadas. Neste 123 

momento a presidente Eliane apresentou a secretária executiva Ana 124 
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Paula que assumiu a secretaria dos conselhos no início do ano de 2021 125 

no lugar da ex-secretária executiva dos conselhos a servidora Michelli 126 

Rodrigues Ferreira Rigonato que foi remanejada para a Fundação 127 

Municipal de Saúde e com esses remanejamentos a servidora Ana Paula 128 

que estava na Fundação Municipal de Educação foi remanejada para a 129 

Secretaria Municipal de Assistência Social. A Presidente Eliane ressaltou 130 

que a servidora estatutária Ana Paula formada em Serviço Social, ficará 131 

exclusiva para a Secretaria Executiva do conselho Municipal da 132 

Assistência Social dos Conselhos de Direitos essa é uma solicitação que 133 

há muito tempo os conselheiros vêm solicitando para a gestão e diante da 134 

demanda a gestão disponibilizou a servidora estatutária formada em 135 

serviço social conforme a solicitação para Secretaria Executiva dos 136 

Conselhos de Direitos que ficará exclusiva e específica com carga horária 137 

30 (trinta) horas semanais. Neste momento a presidente Eliane passou a 138 

palavra a secretária executiva Ana Paula que se apresentou e destacou 139 

que recebeu o convite da Secretária Municipal da Assistência Social 140 

Fernanda para assumir a Secretaria Executiva dos Conselho e a primeira 141 

vez que estou à frente da secretaria executiva dos conselhos já fui 142 

conselheira, e conto com o apoio e ao auxílio de todos (as) para 143 

construirmos essa participação peço que observem que estamos 144 

projetando a portaria que regulamenta a indicação para que possamos 145 

começar os trabalhos esse ano vai ser bem desafiador, pois continuamos 146 

com a pandemia e teremos pautas que precisaremos do empenho de 147 

todos (as) para contribuir no controle social do nosso município agradeço 148 

a todos (as) pela acolhida. Dando prosseguimento a presidente 149 

apresentou a Primeira pauta:  Declaração de desligamento da 150 

conselheira titular: Eliane Figueiredo Ramos Santana representante 151 

da Secretaria Municipal de Assistência Social. A presidente Eliane 152 

apresentou a declaração de desligamento que seguirá anexada na ata e 153 

explicou que devido ao remanejamento dos servidores na Secretaria 154 

Municipal de Assistência Social houve uma redução no quadro de 155 
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servidores e diante disto solicitei a secretária municipal da Assistência 156 

Social que fosse realizada essa substituição. A presidente Eliane informou 157 

que a partir desta data se desligará do conselho. A secretária executiva 158 

Ana Paula reforçou que a presidente Eliane protocolou a declaração de 159 

desligamento informando o interesse de se desligar do conselho e está 160 

formalizado o desligamento da conselheira titular: Eliane Figueiredo 161 

Ramos Santana. A presidente passou para a Segunda Pauta: Em 162 

resposta ao Ofício n°001/2021 – CMAS. Ofício circular n°16/2021 da 163 

Secretaria Municipal de Assistência Social, indicando para compor 164 

este conselho como Conselheiro titular: Rodrigo Dolaval Assunção e 165 

conselheira suplente: Nathyele Nayara Pertile Tambalo. A presidente 166 

Eliane ressaltou que diante do desligamento da Conselheira titular: Eliane 167 

Figueiredo Ramos Santana e o Conselheiro suplente: Josivaldo Souza 168 

Reis passa a compor o conselho como conselheiro Titular Rodrigo Dolaval 169 

Assunção e a conselheira suplente: Nathyele Nayara Pertile Tambalo.  A 170 

Presidente Eliane passou a palavra para o (a) indicado (a). Nathyele se 171 

apresentou ao conselho como assistente social coordenadora do CRAS 172 

Catedral ressaltando que participou dos conselhos a um tempo atrás 173 

representando a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 174 

de Paiçandu e estou retornando como conselheira suplente representando 175 

a Secretaria Municipal de Assistência Social no Conselho Municipal da 176 

Assistência Social – CMAS espero estar contribuindo com todos. Os (as) 177 

conselheiros (as) deu boas-vindas a nova conselheira Nathyele. Rodrigo 178 

se apresentou como técnico do CRAS e atual no Programa Família 179 

Paranaense no município de Paiçandu/PR, e se colocou à disposição do 180 

conselho para contribuir com o controle social. Os (as) conselheiros (as) 181 

deu boas-Vindas ao novo conselheiro Rodrigo. Dando prosseguimento a 182 

presidente Eliane passou para a Terceira Pauta: Em resposta ao Ofício 183 

n°002/2021 – CMAS. Ofício n°13/2021 da Secretaria Municipal de 184 

Esporte e Lazer indicando para compor este conselho com 185 

conselheiro titular: Eder Vera Cruz. A presidente Eliane realizou a 186 
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leitura do ofício n°12/2021 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 187 

indicando o servidor Eder Vera Cruz para compor o conselho como 188 

conselheiro titular o conselheiro Eder não se encontra na plenária para a 189 

apresentação.  Dando continuidade passamos para a Quarta pauta: Em 190 

reposta ao Ofício n°004/2021 – CMAS. Ofício n°16/2021 da Fundação 191 

Municipal de Educação indicando para compor este conselho como 192 

conselheira titular: Maria Madalena Raimundo e conselheira suplente 193 

Míriam Violin Benites. A presidente Eliane apresentou o ofício n°16/2021 194 

da Fundação Municipal de Educação indicando Maria Madalena 195 

Raimundo para substituir a conselheira titular Ana Paula de Oliveira 196 

Ferreira e a Miriam Violin Benites para substituir a conselheira suplente 197 

Elisangela Roberto dos Santos. A presidente Eliane ressaltou que a 198 

assistente social Maria Madalena Raimundo na gestão anterior trabalhava 199 

na Secretaria Municipal de Assistência Social e devido aos 200 

remanejamentos foi convidada para estar compondo a Fundação 201 

Municipal de Educação e foi indicada para estar compondo o conselho 202 

CMAS. A presidente Eliane passou a palavra para Maria Madalena. Maria 203 

Madalena se apresentou ao conselho atualmente compõe o quadro de 204 

servidores da Fundação Municipal de Educação e salientou que há um 205 

tempo atrás participou do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 206 

adolescente – CMDCA de Paiçandu/PR, espero estar contribuindo para 207 

podermos avançar em alguns assuntos para o bem de todos. A presidente 208 

Eliane ressaltou que é um grande avanço ter assistentes sociais de 209 

representando a Assistência Social e a Educação para poder contribuir 210 

com o conselho pois são eles que conhecem a demanda atendida. A 211 

presidente Eliane perguntou aos membros (as), se há discordância nas 212 

pautas de substituição apreciadas (primeira, segunda, terceira e quarta). 213 

Não havendo discordância a presidente colocou em votação sendo 214 

aprovada pelo (as) seguintes conselheiros (as): Área Governamental: 215 

Eliane Figueiredo Ramos Santana; Maria Madalena Raimundo e 216 

Fernando Júnior da Conceição; e da Área não governamental: Ingridy 217 
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Alves de Souza; Glaúcia Fabiano de Magalhães Marconi, Benedita dos 218 

Reis Mendonça e Rosilene Bispo de Alencar Queiroz. A presidente Eliane 219 

deu prosseguimento e passou para a Quinta Pauta: Eleição da 220 

Presidente deste conselho (área governamental). A presidente Eliane 221 

colocou a necessidade e uma nova eleição para presidente diante do seu 222 

desligamento precisamos eleger um novo (a) presidente atualmente a 223 

vice-presidente: Rosilene Bispo de Alencar Queiroz, primeiro secretário: 224 

Fernando Júnior da Conceição e segunda secretária: Juliana dos Santos 225 

Silva. A presidente Eliane salientou que a nomeação do (a) presidente 226 

deverá ser da área governamental e que na próxima conferência do 227 

CMAS haverá a transição de presidente da área governamental para área 228 

não governamental. A presidente Eliane perguntou se algum conselheiro 229 

(a) se dispõe para o cargo de presidente lembrando que para o cargo 230 

temos a conselheira Nathyele e o conselheiro Rodrigo, representando a 231 

Secretaria Municipal de Assistência Social e a Maria Madalena 232 

representando a Fundação Municipal de Educação. A secretária executiva 233 

Ana Paula contribuiu como técnica que estará para auxiliar a mesa 234 

diretora e o conselho dentro das possibilidades do conhecimento e 235 

quando não temos o conhecimento aprofundado no momento sobre 236 

determinado tema iremos esmiuçar as normativas, leis enfim todos os 237 

documentos necessários e junto com as comissões do conselho CMAS 238 

que também são importantes dentro do conselho para compor e 239 

desmiuçar os assuntos apreciados, iremos trabalhar juntos. A presidente 240 

Eliane explicou que apesar do presidente assinar as documentações 241 

deliberadas pelo conselho todos os conselheiros são responsáveis pelas 242 

decisões tomadas na plenária. O conselheiro Fernando colocou que 243 

atualmente é membro da comissão permanente de sindicância do 244 

município de Paiçandu, atuamos com oito membro nesta comissão e 245 

qualquer caso que venha ser sindicado independente de quem que seja 246 

aleatoriamente e indicado um nome para a presidência, porém todas as 247 

ações, atitudes e as consequências estará diretamente ligada aos oitos 248 
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membros. A Presidente Eliane colocou ser o presidente ou não todos são 249 

responsabilizados. A conselheira Ingridy se posicionou que atualmente 250 

está como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 251 

Adolescente – CMDCA e que a secretaria executiva dos conselhos 252 

sempre auxiliou em tudo que preciso para o andamento do conselho e é 253 

bem tranquilo. A secretária executiva Ana Paula colocou que dentro dos 254 

presentes de forma racional quais membros que se candidatam para a 255 

vaga de presidente vamos fazer de forma democrática e não imposta. A 256 

conselheira Nathyele se colocou a disposição para assumir a vaga de 257 

presidente do CMAS. A presidente Eliane perguntou aos membros (as), 258 

se há discordância na quinta pauta apreciada Eleição da Presidente do 259 

conselho CMAS, sendo disponibilizado para o cargo de presidente a 260 

conselheira suplente: Nathyele Nayara Pertile Tambalo, representante da 261 

Secretária Municipal de Assistência Social. A presidente Eliane colocou 262 

em votação. Sendo aprovada pelo (as) seguintes conselheiros (as): Área 263 

Governamental: Eliane Figueiredo Ramos Santana; Maria Madalena 264 

Raimundo e Fernando Júnior da Conceição; e da Área não 265 

governamental: Ingridy Alves de Souza; Glaúcia Fabiano de Magalhães 266 

Marconi, Benedita dos Reis Mendonça e Rosilene Bispo de Alencar 267 

Queiroz. A presidente Eliane comunicou aos conselheiros mediante a 268 

aprovação posteriormente será publicado resolução e revogado a 269 

resolução do CMAS n°31/2020. Dispõe sobre a atual composição do 270 

Secretariado Executivo conforme artigo nº.41 da Lei nº 2535/2017 e 271 

conforme artigo nº.20 do Regimento Interno sobre a composição atual da 272 

Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social de Paiçandu-273 

PR. com a nova mesa Diretora do CMAS e a partir da próxima reunião a 274 

conselheira Nathyele Nayara Pertile Tambalo assumirá a presidência do 275 

Conselho Municipal de Assistência social – CMAS. Passamos para a 276 

Sexta Pauta: Atualização das Comissões Temáticas do CMAS e 277 

revogar a resolução n°36/2020.  A presidente Eliane explicou que o 278 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS possui as comissões e 279 
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precisa estar composta por todos os conselheiros. A presidente Eliane 280 

sugeriu ao conselho a possibilidade de realizar a substituição da mesma 281 

forma da substituição dos membros no conselho conselhos o conselheiro 282 

atual assumiria o lugar do ex. conselheiro e caso algum membro se 283 

interesse por outra temática realizaremos a troca. A secretária executiva 284 

Ana Paula perguntou se todos os membros estão entendendo. A 285 

conselheira Maria Madalena perguntou como funciona as comissões do 286 

conselho. A presidente Eliane explicou que quando o conselho receber 287 

uma pauta a politica pública essa comissão será acionada para estar 288 

presente para analisar a documentação e fornecer um parecer esse 289 

documento será apresentado para a plenária aonde os membros da 290 

comissão iram colocar as decisões tomadas se o conselho concordar será 291 

aprovado se não entrará em discussão novamente. O conselheiro 292 

Fernando ressaltou que em tese a comissão vai se familiar no assunto 293 

realiza um resumo e apresentar para o conselho explicando o assunto em 294 

tese seria um resumo do assunto. A presidente Eliane colocou que nem 295 

sempre tem trabalhos para essas comissões se por ventura acontecer 296 

alguma demanda referente a temática a comissão será acionada. A 297 

conselheira Maria Madalena agradeceu pela explicação e diz que 298 

entendeu. Neste momento auxiliar administrativa Bianca projeta a 299 

Resolução n° 36/2020 do CMAS que dispõe sobre as Comissões 300 

Temáticas abaixo citadas do conselho Municipal de Assistência Social do 301 

munícipio de Paiçandu.  A auxiliar administrativa Bianca foi projetando 302 

artigo por artigo. A presidente Eliane neste momento foi explicando como 303 

concederá as substituições e explicou que o Conselheiro Rodrigo Dolaval 304 

Assunção irá substituir o conselheiro Josivaldo Souza Reis e a 305 

Conselheira Maria Madalena Raimundo irá substituir a conselheira Ana 306 

Paula de Oliveira Ferreira na Comissão Temática de Políticas Públicas. 307 

Na Comissão temática Permanente de Documentação e Inscrição não 308 

haverá substituição. Na Comissão Temática Permanente de comunicação, 309 

Articulação e Mobilização a conselheira Nathyele Nayara Pertile Tambalo 310 
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substituirá a conselheira Eliane Figueiredo Ramos Santana e o 311 

conselheiro Eder Vera Cruz substituirá o conselheiro Renato Augusto 312 

Mariotto. Na Comissão Temática Permanente de Financiamento e 313 

Orçamento da Assistência Social a conselheira Benedita dos Reis 314 

Mendonça substituirá a conselheira Maria Aparecida Radovanovic. A 315 

auxiliar administrativa Bianca explicou que a Secretaria Municipal de 316 

Esporte e Lazer indica um conselheiro titular e a Secretaria Municipal da 317 

Cultura indica um Conselheiro (a) suplente por enquanto a Secretaria 318 

Municipal de Cultura não protocolou ofício indicando um nome para 319 

compor o conselho. A secretária executiva Ana Paula explicou que em 320 

relação as comissões dando na Lei do CMAS  e no Regimento Interno do 321 

CMAS explica como funciona as Comissões e a princípio se encontra no 322 

artigo 27 (vinte sete)  como funciona, atua as comissões sugiro que os 323 

(as) conselheiros (as) realizem leitura desses documentos por conta das 324 

responsabilidades das comissões quando houver a necessidade de 325 

realizar analise de alguma situação, de inscrição, entidades, serviços, 326 

denúncias ou analise de políticas públicas então e melhor fazer por 327 

comissões para ficar mais fácil o trabalho a mortificação der repente do 328 

Regimento Interno da própria Lei do CMAS as comissões e uma forma de 329 

realizar o trabalho mais rápido só para esclarecer. A presidente Eliane 330 

solicitou a secretaria executiva que os conselheiros que não estão 331 

presentes sejam comunicados dessa mudança e caso houver 332 

discordância a pauta sobre as comissões retorna para plenária. O 333 

Conselheiro Fernando perguntou quem entraria em contato com os 334 

conselheiros que não estão presentes? A presidente Eliane respondeu 335 

que a Secretaria Executiva dos Conselhos que realizará o contato com os 336 

demais conselheiros (as) que não se encontram na plenária. A presidente 337 

Eliane perguntou aos membros (as), se há discordância na sexta Pauta: 338 

Atualização das Comissões Temáticas do CMAS e revogar a resolução 339 

n°36/2020 a presidente colocou em votação sendo aprovada pelo (as) 340 

seguintes conselheiros (as): Área Governamental: Eliane Figueiredo 341 
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Ramos Santana; Maria Madalena Raimundo e Fernando Júnior da 342 

Conceição; e da Área não governamental: Ingridy Alves de Souza; 343 

Glaúcia Fabiano de Magalhães Marconi, Benedita dos Reis Mendonça e 344 

Rosilene Bispo de Alencar Queiroz. Sétima Pauta:  Ofício n°16/2020 345 

enviado para a Gestão Orçamentária e Financeira do SUAS, referente 346 

a contratação de empresa especializada para elaborar o PMAS (Plano 347 

Municipal de Assistência Social) do Município de Paiçandu/PR. A 348 

presidente Eliane passou a palavra para a representante da Gestão 349 

Orçamentaria e Financeira das SUAS Ivani Fatima Bosa. Ivani explicou 350 

que a gestão entrará em contato com as empresas especializadas pois a 351 

questão de orçamento foi liberada recentemente e assim que recebermos 352 

as empresas enviarem os orçamentos daremos andamento no processo 353 

licitatório. A presidente Eliane relembrou que o Plano Municipal da 354 

Assistência Social está vigente até o final do ano de 2021 e o Plano 355 

solicitado e para 2022. A presidente Eliane colocou para o conselho que a 356 

começará a licitação dessa empresa porque leva um tempo para licitar 357 

uma empresa e tem todo esse processo burocrático depois a empresa 358 

realiza todo o diagnóstico do município novamente para compor um novo 359 

plano Municipal de Assistência Social para o município. O conselheiro 360 

Fernando perguntou se a contratação utilizará o dinheiro do conselho ou 361 

do município? Ivani respondeu que utilizara recurso livre. O conselheiro 362 

Fernando perguntou de o Plano já foi apresentando para a administração? 363 

Ivani respondeu que ainda não. O conselheiro Fernando colocou que seria 364 

prudente a gestão colocar porquê e necessário como e gestão nova seria 365 

de grande valia. A presidente Eliane explicou que o plano e obrigatório. 366 

Ivani colocou que na questão de apresentação tudo está sendo 367 

apresentado para o Prefeito Ismael e para o Thiago Cefálo e um pedido 368 

da gestão atua. A presidente Eliane explicou que o conselho precisa tem a 369 

Lei, Plano e o Fundo para que possa funcionar corretamente. A presidente 370 

Eliane perguntou se algum membro tem alguma dúvida mediante a 371 

resposta trazida pela gestão Orçamentária e Financeira do SUAS. Não 372 
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havendo questionamento prosseguiu para a próxima pauta.    Oitava 373 

pauta: Requerimento de Renovação de Inscrição do Asilo São Vicente 374 

de Paulo de Mandaguaçu. A presidente Eliane agradeceu a presença e 375 

dos responsáveis pelo Asilo São Vicente de Paulo e explicou que a 376 

entidade compareceu para solicitar a renovação da Inscrição do asilo no 377 

conselho o presidente do asilo Valdair Antônio Facccini, agradeceu as 378 

boas-vindas e se apresentou salientou que é o atual presidente e se 379 

colocou a disposição dos conselheiros (as) para sanar quaisquer dúvidas. 380 

Valdair solicitou que projetasse um vídeo elaborado pela instituição para 381 

que os conselheiros pudessem visualizar a instituição. A auxiliar 382 

administrativa Bianca explicou que não será possível transmitir o vídeo 383 

pois o vídeo enviado consome muita memória e houve um problema na 384 

hora de baixar impedindo sua transmissão. A auxiliar administrativa 385 

Bianca salientou que a secretaria executiva dos conselhos estudará uma 386 

forma de transmitir o vídeo para os (as) conselheiros (as) em um outro 387 

momento enviando no grupo de WhatsApp do conselho. O presidente do 388 

Asilo Valdair compreendeu e passou a palavra para a psicóloga da 389 

instituição se apresentar. Sandra se apresentou como psicóloga do asilo e 390 

atua na função a 04 (quatro) anos salientou que é a primeira psicóloga e 391 

temos uma assistente social que é a Rosangela a instituição está 392 

constituída no município de Mandaguaçu a 62 (sessenta dois) anos porém 393 

faz pouco tempo que a instituição conseguiu constituir uma equipe 394 

conforme as exigências, a equipe não existia por conta da baixa 395 

demanda, é conforme o aumento e a necessidade  foi solicitado e 396 

atualmente a instituição possui um quadro de colaboradores para atender 397 

com qualidade os nosso idosos e também a parte da diretoria da 398 

instituição que foi atualizada atualmente conforme solicitações. Sandra 399 

ressaltou que está na plenária representando a assistente social 400 

Rosangela que não pode estar presente por conta de outras demandas 401 

que surgiram e o vídeo que seria apresentando foi elaborado pela 402 

assistente social da instituição.  Sandra mencionou que a instituição tem 403 
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capacidade para 40 (quarenta) idosos, atualmente estamos com 20 (vinte) 404 

asilados, temos convênios com o município de Mandaguaçu aonde o asilo 405 

tem a sede temos convênio com o município de Atalaia, município de 406 

Orizona e município de Paiçandu. Neste momento Sandra relembrou da 407 

conselheira Rosilene que visitou a instituição representando o CMAS na 408 

última visita presencial antes da pandemia. Sandra explicou o 409 

funcionamento e o espaço físico é que houveram algumas mudanças 410 

deste da última visita o espaço físico e dividido entre o administrativo e a 411 

área interna para os idosos sendo separado na instituição, contando com 412 

a ala feminina e a ala masculina por conta da intimidade dos idosos, 413 

dentro da instituição existe uma sala de convivência ampla com televisor, 414 

poltronas. A instituição foi organizada para atender a demanda dos idosos 415 

tendo corrimão as rampas para acesso e as portas são para cadeirantes.  416 

Ela relata que contam com banheiros coletivos para os idosos acamados, 417 

e banheiros individuais para os idosos independentes, dentro deste 418 

mesmo espaço. Também tem uma área externa coberta é uma área 419 

aberta, sendo um espaço amplo para os idosos fazerem seus exercícios 420 

estar se movimentando. Contam com a cozinha, lavanderia, almoxarifado 421 

sendo tudo separado da área de convívio dos idosos. Sandra relata que 422 

atualmente contam com 27 (vinte sete) colaboradores para atender os 423 

idosos. A conselheira Rosilene salientou que é um trabalho muito 424 

líndíssimo para os idosos. A conselheira Nathyele perguntou se já foi 425 

realizada visita na instituição? A psicóloga Sandra respondeu que sim 426 

antes da pandemia alguns membros do conselheiro realizaram a visita. A 427 

presidente Eliane explicou em 10 (dez) de julho de 2020 foi realizado uma 428 

renovação provisória e salientou que a documentação da instituição se 429 

encontra correta e precisa realizar a substituição de algumas certidões 430 

que venceram isso e normal e a instituição está enviando e realizando as 431 

substituições dessas certidões. A presidente Eliane explicou que o 432 

conselho deliberou pela inscrição provisória porque falta realizar uma 433 

nova visita,  a conselheira Rosilene foi com a equipe na primeira vista, 434 
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aonde foi verificada algumas rachaduras, que já foi solucionado e faltou 435 

realizar a segunda visita porém devido a pandemia e por ser uma 436 

instituição que abriga idosos e não podemos colocar as vidas desses 437 

idosos em risco, precisamos aguardar normalizar na questão da pandemia 438 

para que o conselho possa fazer uma nova visita e posteriormente o 439 

conselho possa emitir uma inscrição definitiva. A conselheira Ingridy 440 

perguntou se os idosos foram vacinados? Sandra respondeu que sim já 441 

tomaram as duas doses e salientou que na instituição não houve nenhum 442 

contaminado, foram muitas exigências por voltas dos colaboradores 443 

seguimos muito a risca com o cuidado dos idosos já faz um ano que não 444 

tem visita, relata que “remanejamos que temos hoje e somente dos 445 

colaboradores cumprimos todos os protocolos os colaboradores não usam 446 

brincos, anéis nada tudo para prevenir e não correr o risco de contaminar 447 

nenhum idoso é todo o cuidado está dando certo”.  A conselheira Rosilene 448 

perguntou emocionalmente como os idosos estão sem visita? Sandra 449 

respondeu que no início conversando com a  equipe tinha receio dos 450 

idosos estranhar bastante, porém os idoso nos surpreenderam a gente 451 

tem que entender que de certa forma os idosos já se encontravam 452 

isolados, só tinha visita de alguns familiares para aqueles que tinham e 453 

dos voluntários e de algum eventos que precisávamos sair, os idoso 454 

conscientes eles acompanham os noticiários é estamos sempre 455 

realizando rodas de conversas, informados eles pois eles gostam de 456 

saber o que está acontecendo. Sandra pontuou que a equipe está sempre 457 

conversando e passando informações, realizando chamadas de vídeo 458 

com os familiares esses sempre mandam fotos para os idosos e a equipe 459 

realiza também atividades recreativas tudo que podemos fazer pelo bem-460 

estar dos idoso. A conselheira Ingridy perguntou se o convênio de 461 

Paiçandu corresponde a cinco vagas?  Sandra respondeu que na verdade 462 

é 05 (cinco) vagas, porém está acontecendo um estudo da instituição com 463 

o município para reduzir a quantidade para 02 (duas) vagas. A presidente 464 

Eliane explicou que este estudo está acontecendo pois até o momento 465 
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não temos idosos do município alojados na instituição es estamos 466 

pagamos todos os meses e não estamos utilizando. Sandra colocou que a 467 

instituição gostaria muito de estar preenchendo essas vagas, mas como o 468 

município não tem demanda houve a necessidade desse estudo.  Tatiane 469 

representante do Órgão Gestor da Assistência Social solicitou a atenção 470 

para explicar que foi realizada uma reunião aonde a secretária executiva 471 

dos conselhos Ana Paula se encontrava presente aonde foi discutido que 472 

as cinco vagas para o município Paiçandu que e considerado um 473 

município de pequeno porte não tem a necessidade de comprar 05 (cinco) 474 

vagas da instituição, porém explica” estamos estudando a possibilidade 475 

de comprar 02 (duas) vagas emergenciais porém a partir do momento que 476 

houver a necessidade de adquirir mais vagas se abre um aditivo  aonde o 477 

município possa contemplar  mais vagas posteriormente”. Tatiane explica 478 

que essa demanda será levada como pauta para o conselho e faremos 479 

outra discussão. A presidente Eliane relembrou aos conselheiros (as) que 480 

a pauta é sobre a inscrição da instituição no conselho e quando for 481 

renovar o contrato e abertura do novo convênio com essa quantidade de 482 

vaga reduzida com a instituição a gestão levará como pauta para a 483 

aprovação do conselho. Sandra se colocou à disposição do conselho para 484 

sanar qualquer dúvida e espera que após tranquilizar em relação a 485 

pandemia o conselho possa realizar a visita na instituição.  A presidente 486 

Eliane colocou que quanto a instituição puder receber a comissão que 487 

entre em contato com a Secretaria Executiva dos Conselhos para estar 488 

agendando um dia para a realização da visita para que os conselheiros 489 

possam realizar esse processo e deliberar pela inscrição definitiva. O 490 

presidente da instituição Valtair explicou que ainda as visitas estão 491 

proibidas e a única pessoa que realiza vistas na instituição e a promotora, 492 

mas ela cumpre todos os protocolos deste da higienização até as vestes 493 

apropriadas para não contaminar os idosos. O conselheiro Fernando 494 

colocou que se for por causa da pandemia o conselho pode ficar 495 

respaldado com os decretos que estão em vigentes e liberar a inscrição 496 
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para a instituição mesmo que seja provisória independente se for estatual 497 

ou municipal. A presidente Eliane sugeriu de emitir a inscrição seguindo 498 

os parâmetros da última inscrição provisória emitida por este conselho 499 

visto que continua a mesma questão a impossibilidade de a comissão 500 

realizar a vista na instituição. A conselheira Ingridy pontuou que tendo em 501 

vista que o Asilo São Vicente de Paulo de Mandaguaçu foi o único asilo 502 

da região que não houve caso de contagio entre os asilados. A presidente 503 

Eliane perguntou aos membros (as), se há discordância na emissão da 504 

inscrição provisória para o Asilo São Vicente de Paulo de Mandaguaçu. 505 

Não havendo manifestação a presidente Eliane colocou a pauta em 506 

votação sendo aprovada a inscrição provisória por 06 (seis) meses pelo 507 

(as) seguintes conselheiros (as): Área Governamental: Eliane Figueiredo 508 

Ramos Santana; Maria Madalena Raimundo e Fernando Júnior da 509 

Conceição; e da Área não governamental: Ingridy Alves de Souza; 510 

Glaucia Fabiano de Magalhães Marconi, Benedita dos Reis Mendonça e 511 

Rosilene Bispo de Alencar Queiroz. O presidente Valtair agradeceu e 512 

pontuou que agora que a vacina contra covid-19 está sendo 513 

disponibilizada para a população esperamos em breve e será um prazer 514 

receber os (as) senhores (as) conselheiros (as) para realizar a vistas pois 515 

os idosos gostam de receber visitas, e agradecemos pela parceria que 516 

temos como o município de Paiçandu mesmo se o convênio for reduzido a 517 

instituição está de portas aberta para o município de Paiçandu. A 518 

secretária executiva Ana Paula colocou para os conselheiros que o vídeo 519 

que a assistente social Rosangela disponibilizou será enviado para os 520 

senhores no grupo do WhatsApp. O Conselheiro Fernando sugeriu 521 

também inserir o vídeo na  plataforma do Youtube. Sandra pontuou irá 522 

providenciar o reenvio do vídeo institucional. Nona pauta: Ofício n°65-523 

2021 enviado pela Secretaria Municipal de Assistência Social 524 

solicitando duas Pautas: 1-) Assunto devolução do Recurso Estadual 525 

n°51/2016 CEAS-PR e 2-) referente à devolução do Programa Criança 526 

Feliz, e a organização da demanda atendida pelo programa.  A presidente 527 
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Eliane explicou que o conselho recebeu o ofício n°65/2021 da Secretaria 528 

Municipal de Assistência Social com duas pautas e iremos tratar das 529 

mesmas uma de cada o primeiro assunto Devolução do Recurso Estadual 530 

n°51/2016 CEAS-PR. A presidente Eliane passou a palavra para a Tatiane 531 

do Órgão Gestor. Tatiane explicou que o programa foi constituído no 532 

município de Paiçandu em 2017 nessa data não fazia parte da equipe, é 533 

esse programa acompanha atualmente cerca de 300 indivíduos. Tatiane, 534 

apresenta a Regina que está a frente do programa é que se faz presente 535 

nesta reunião. Tatiane colocou que com a nova gestão se reuniram para 536 

reorganizar os serviços, programas e serviços existentes na Secretaria 537 

Municipal de Assistência Social, foi observado que o Programa Criança 538 

Feliz tem uma equipe maravilhosa, só que é um programa que “não está 539 

tendo efetividade a qual nós pensamos que teria”. A conselheira Rosilene 540 

perguntou sobre a quantidade de indivíduos e Tatiane reafirmou o número 541 

de 300 (trezentos) indivíduos. A presidente Eliane respondeu são 300 542 

(trezentas) crianças. A conselheira Rosilene solicitou explicação quanto 543 

ao porquê da não efetividade. Tatiane explica que o programa criança feliz 544 

vem para trabalhar dois eixos. Tatiane passou a palavra para a 545 

supervisora Regina e solicitou que ela explicasse a intersetoriedade e o 546 

método CDC. Posteriormente, Tatiane explicou que o método CDC não 547 

está sendo executado no município desta adesão do programa, e explica 548 

que segundo a ex-coordenadora Micheli ela informou a todos que não iria 549 

executar o método CDC. A conselheira Ingridy perguntou o que é esse 550 

método CDC. Tatiane pede que a Regina explique. Tatiane continuou 551 

explicando que realizou uma ligação nesta mesma semana e ninguém 552 

tem a ciência que “a gente” não está executando o método CDC e 553 

questionaram o porquê pois foram disponibilizadas capacitações para a 554 

equipe, e mesmo assim o município não quis aderir este método. Regina 555 

explicou para o conselho que o programa tem dois eixos a 556 

intersetoriedade e o metodo CDC.  A intersetoriedade e a equipe realizar 557 

o acompanhamento com todas as famílias que são acompanhadas e a 558 
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partir daí é visto como que esta sendo atendidas pelos serviços do 559 

município como preconiza o Marco Legal da Primeira Infância as crianças 560 

de 0 (zero) a 03 (três) anos e gestantes tem que ter o acompanhamento 561 

integral das políticas públicas o programa tem o intuído de proporcionar 562 

que essas crianças tenham de fato o acompanhamento integral e fazer o 563 

acompanhamento de como ela esta sendo atendida pelos serviços. A 564 

conselheira Rosilene colocou que este acompanhamento não está 565 

acontecendo. Regina respondeu que o acompanhamento está 566 

acontecendo o que não acontece e a execução do método CDC. Regina 567 

explicou que o método CDC se estrutura da seguinte forma consiste do 568 

visitador ir até a casa da família e executar algumas brincadeiras com as 569 

crianças e algumas brincadeiras por exemplo exercita a capacidade 570 

motora, física, neural e cognitivas, e a partir disso explica que quando o 571 

programa foi aderido no município foi compreendido que esse método não 572 

seria conveniente a  assistência social pois se analisarmos esse estimulo 573 

neuro, físico e motor seria mais voltado a política pública da saúde, então 574 

o que aconteceu, foi que o programa foi adaptado com a realidade do 575 

município e da assistência social estão atualmente trabalhamos com as 576 

famílias fazendo com que elas tenham aceso facilitado as políticas 577 

públicas do município. Regina pontuou que não concorda com a Tatiane 578 

que o programa não está tendo efetividade. Segundo ela o programa tem 579 

efetividade no sentido de exercer a intersetoriedade no município. A 580 

conselheira Rosilene solicitou se a supervisora Regina tem a quantidade 581 

de crianças atendidas por bairros, e aponta: porque quando o programa 582 

foi implantado no bairro que moro apresentei-o e andei com as visitadoras 583 

apresentando as famílias pois contenho essa informação são 170 (cento 584 

setenta) crianças cadastradas na comunidade e questiona: é que estou 585 

tentando entender porque descontruir aquilo que lutamos tanto para 586 

construir. Rosilene acrescenta, “na verdade no meu humilde parecer 587 

deveríamos fazer que funcione na sua totalidade entendeu, porque 588 

criança nasce todos os dias”. Regina respondeu para a Rosilene que o 589 
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programa que atende especificamente crianças na primeira infância no 590 

município é o Programa Criança feliz. Regina complementou que temos 591 

um diagnostico que em fevereiro de 2020 fizemos um questionário para as 592 

famílias acompanhadas e 148 famílias acompanhadas, antes não eram 593 

acompanhadas pela Assistência Social e passaram a ser acompanhadas 594 

através da busca ativa realizada pelo programa. A conselheira Rosilene 595 

complementou que fez parte desse acompanhamento. A presidente Eliane 596 

explicou o outro lado que realmente e muito importante até no documento 597 

elaborado pela gestão foi mencionado que várias famílias passaram a ser 598 

atendidas pelo CRAS graças a essa busca ativa do programa criança feliz 599 

vez. A presidente Eliane solicitou para a supervisora Regina que 600 

precisamos explicar como deve funcionar o Programa Criança Feliz. A 601 

presidente Eliane pontuou que o programa e financiado pelo Governo 602 

Federal e vem um recurso estadual para isso, a folha de pagamento do 603 

programa Criança Feliz sem o técnico de referência, o Assistente Social e 604 

Psicólogo, só os visitadores que precisa de 10 visitadores para vim o 605 

recurso a equipe precisa estar composta pelos 10 visitadores e o 606 

acompanhamento dos 300 indivíduos que geram. Neste momento a 607 

presidente Eliane perguntou para a supervisora Regina quantas visitas o 608 

programa realiza mensalmente? Regina respondeu que temos 300 609 

crianças e cada criança recebe quatro visitas mensais totalizando 1200 610 

visitas. A presidente Eliane confirmou 1200 visitas mês agora se faz a 611 

conta quantos motoristas quantos carros nós precisamos para fazer o 612 

acompanhamento dividido com os outros serviços da assistência social. 613 

Regina pontuou que precisa te um motorista específico.  Tatiane pontuou 614 

que o programa não pede um motorista especifico, foi colocado na folha 615 

de pagamento visitadores, psicólogos e assistente social algo que não 616 

podia, “falo que não é efetivo pois não está acontecendo da forma que 617 

tinha que acontecer”. Tatiane pontuou novamente que “realizou uma 618 

ligação para o governo federal e ninguém sabe como está acontecendo 619 

esse programa aqui por mais que façam essas visitas sistematizadas ela 620 
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tem que passar por alguém daqui uma assistente social e psicólogo pois 621 

vejo que precisamos fomentar aqui dentro”. A presidente Eliane explicou 622 

que a folha de pagamentos está totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil) reais 623 

o recurso que está vindo não está custeando a folha,” o mês de agosto e 624 

outubro a gente está tendo que tirar as pessoas do Programa Criança 625 

Feliz e jogando na fonte do recuso livre, porque a folha deles não está 626 

custeando se inserir mais assistente social e psicólogo, que precisa fazer 627 

esse acompanhamento sistematizado das famílias o recurso não paga”. 628 

Regina pontuou que atualmente o assistente social e psicólogo está na 629 

folha.  A presidente Eliane ressaltou que foi tirado. A conselheira Ingridy 630 

argumentou que o “programa Criança Feliz está tendo mais gasto do que 631 

recurso”. A conselheira Rosilene solicitou explicação. Tatiane solicitou que 632 

a representante Ivani da gestão Orçamentária e Financeira do SUAS 633 

realize a explicação. Ivani solicitou que a presidente Eliane a ajude na 634 

explicação na questão das visitas, onde tem que fazer visitas e lançar 635 

para depois vir o recurso. A presidente Eliane argumentou se trabalho em 636 

junho eu lanço em julho o recurso de junho recebo em agosto, referente a 637 

três meses atrás recebemos todos os meses só que referente ao trabalho 638 

realizado a três meses anteriores. A presidente aponta: “se na visita faltou 639 

carro (por exemplo) elas têm um motorista para fazer essas 1200 visitas 640 

se faltou carro e só realizou três visitas e a quarta visita não foi lançada 641 

aquele atendimento a visitadora perdeu não recebe”. A presidente Eliane 642 

ressaltou que temos R$ 27.000,00 reais em conta que deverão ser 643 

devolvidos para o governo federal. A conselheira Rosilene diz que 644 

conforme o extrato diz que tem R$ 227.000,00. A presidente Eliane 645 

explica que “são parcelas pagas no ano de 2020, que veio para o recurso 646 

no ano de 2020 e todos os meses tivemos que pagar a folha, e teve que 647 

pagar equipamentos”. A conselheira Rosilene solicitou maior 648 

entendimento e perguntou se foi gasto todo esse dinheiro recebido o ano 649 

passado e tiveram que tirar dinheiro de outro recurso para fazer 650 

pagamentos por isso que vocês querem devolver. A presidente Eliane 651 
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esclareceu temos R$ 20.000,00 o teto máximo que podemos receber e R$ 652 

22.500,00, das 1200 visitas, e a equipe completa e todos os 653 

acompanhamentos. A conselheira Rosilene colocou que no até dezembro 654 

de 2020 receberam R$ 21.714,00. A presidente Eliane explicou que a 655 

folha e de R$ 20.000,00 fora os encargos, e que tem em dezembro 656 

teremos férias, décimo terceiro, e argumenta” a gestão vai tirar dinheiro da 657 

onde para pagar esses visitadores, se estraga um carro, equipamento 658 

vivem reclamando que não tem computador vou tirar recurso de onde 659 

para comprar computadores para 10 (dez) visitadores”. Maria, psicóloga 660 

do Órgão Gestor, pontuou que conforme a Tatiane colocou no ofício o 661 

objetivo não e eliminar, mas que estas famílias continuaram sendo 662 

atendidas pois será realizado um novo acompanhamento. A conselheira 663 

Ingridy colocou seu entendimento que devemos fortalecer a equipe 664 

técnica para que o CRAS realize esse trabalho porque é a Proteção Social 665 

Básica a família tem que estar referenciada ao CRAS. A conselheira 666 

Rosilene pontuou “se esse programa é já não estava dando conta como é 667 

que vai ser transferido para o CRAS”. A conselheira Ingridy pontuou seu 668 

entendimento que o programa criança feliz realiza a visita faz a busca 669 

ativa e encaminha essa família para o CRAS diante disso findou o 670 

trabalho do programa criança feliz. A conselheira Rosilene entende que 671 

não “que a criança atendida pelo programa criança feliz é acompanhada”. 672 

A conselheira Ingridy argumentou que não entente o acompanhamento. 673 

Tatiane pontuou novamente, que o programa está sendo realizado só um 674 

método e explica: “como iremos explicar a adesão de um programa que 675 

não está se realizando por completo, sendo que está faltando o método 676 

CDC. Regina solicitou atenção para pontuar o intuito do programa no 677 

município. Regina salientou que os visitadores não executam o método 678 

CDC, mas explica: “realizamos o acompanhamento sistemático dessa 679 

família, as quatro visitas mensais, e verificamos como essa criança está 680 

se desenvolvendo, por exemplo se a família pontuar que não está 681 

conseguindo uma vaga em período integral na creche, entramos em 682 
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contato com a Fundação Municipal de Educação para tentar possibilitar 683 

que essa família tenha o acesso no serviço”. A presidente Eliane pontuou 684 

que quem faz essa intervenção não é o educar social. A conselheira 685 

Ingridy argumentou que o visitador não pode fazer o acompanhamento 686 

tem que ser um técnico. Regina pontuou que é realizado esse 687 

acompanhado pois o visitador acompanha a família mensalmente e 688 

infelizmente o assistente social não conseguirá acompanhar todas as 689 

famílias. Regina explicou que a assistente social de referência estava 690 

atendendo o público do serviço de convivência e fortalecimento de 691 

vínculos, e as demandas do CRAS, e questiona quando que ela 692 

conseguirá visitar as 300 famílias que o programa acompanha quatro 693 

vezes ao mês. A presidente Eliane salientou que não podemos usar um 694 

recurso federal e que está executando um serviço que na verdade não 695 

está sendo executado. Tatiane pontuou para a Regina: “você como 696 

supervisora do programa que atualmente está à frente, e em 2017  não 697 

estava aqui, quero que me forneça um documento respaldando que foi 698 

avisado o governo federal que não está sendo executado o método CDC”. 699 

Regina explicou que em 2017 não trabalha no programa criança feliz. 700 

Tatiane pontuou então “cadê esse documento, quem estava aqui e pode 701 

me provar porque quem vai responder o governo somos nós da atual 702 

gestão”. Regina colocou que nessa época não estava trabalhando na 703 

assistência social e a coordenadora era a Michelli segundo a mesma foi 704 

passado que o governo federal estava informado desta questão. A 705 

presidente Eliane salientou que as informações do governo federal não 706 

correspondem o que a Regina pontuou. A conselheira Ingridy solicitou o 707 

documento. A conselheira Madalena pontuou que a Michelli passou as 708 

informações sim, e explica que os técnicos do governo federal 709 

compareceram na assistência para conhecer o programa na época e que 710 

a técnica de referência do governo federal era a Katiuscia. E argumenta:” 711 

eu estava presente nesta sala aqui do lado, ela disse em alto e claro som 712 

que o programa criança feliz não iria ser efetivado daquela forma e que o 713 
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município iria aceitar sim, só que não iria ser efetivado conforme as 714 

normativas da cartilha naquele momento. Também relata: “a pessoa 715 

responsável por Brasília não respondeu nada para ela, todavia, 716 

argumenta que: “eu não sei qual a resposta, pois a reunião foi em uma 717 

outra sala na qual não estava presente e não sei o que foi conversado na 718 

gestão”. A conselheira Madalena pontuou que só pode dizer o que 719 

presenciou, ela disse “sim” para o pessoal que estava participando e que 720 

não seria executado em Paiçandu da forma que preconizava nas cartilhas, 721 

por que o município não tinha pernas para isso e a pessoa responsável 722 

por Brasília ouviu isso, pelo menos no momento não presenciei nenhuma 723 

fala que estaria errado ou que não podia ser município não iria executar”. 724 

Geise (técnica do cadastro único) ressaltou que a Jasmine compareceu o 725 

ano passado na época em que estava na gestão. A Jasmine tinha 726 

acabado de assumir a coordenação estadual, e que na sala do ex-727 

secretário municipal da Assistência Social Josivaldo estava presente, e 728 

realmente foi falado para o estado que o município não iria executar o 729 

modo CDC, e o Estado, ambos estavam cientes, porém não foi 730 

formalizado”. A conselheira Ingrid argumenta que” deveremos entrar em 731 

um consenso, foi falado que vocês sabem e vocês estão aqui de prova 732 

mas precisa de tudo isso documentado”. A conselheira Rosilene solicitou 733 

a presença do Josivaldo para explicar e argumenta: “devemos tentar 734 

saber se existe esse documento e aonde está”. A presidente Eliane 735 

colocou que a questão e que o recurso federal disponibilizado para o 736 

programa Criança Feliz não está custeando a folha e a prefeitura não tem 737 

condições até o prezado momento e argumenta: “O conselheiro Fernando 738 

está presente e pode confirmar que a prefeitura não tem condições de 739 

arcar com mais dez funcionários com recurso públicos, não tem 740 

condições”. A conselheira Rosilene argumentou” então aceitaram o 741 

programa que não dariam conta de arcar, estamos retrocedendo”. Tatiane 742 

respondeu Rosilene que o programa tem uma equipe que não precisaria 743 

ter vínculo com a prefeitura poderia ser contratada uma empresa para 744 
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administrar o programa. Ivani, intervém e  pontua que o recurso não dá 745 

para contratar uma empresa.  A presidente Eliane expõe que agora não 746 

tem mais recurso. Tatiane alegou que “analisando os prontuários as 747 

famílias e as crianças que necessitam de atendimento sistematizado eu e 748 

as coordenadoras dos CRAS Catedral,  Nathyele e CRAS Central Ana 749 

Alice, vamos continuar acompanhando e os demais que necessitarem 750 

vamos analisar. A conselheira Rosilene colocou a importância do 751 

acompanhamento. A conselheira Rosilene pontuou que “fará questão de ir 752 

de família em família para saber desse acompanhado acredite”. O 753 

conselheiro Fernando apresentou a título de informação só para os 754 

membros refletirem imagine que o município de Paiçandu seja a nossa 755 

família, imagina que nossa família dependa exclusivamente de uma 756 

recurso externo, salário, a gente não tem renda própria, imagina que 757 

Paiçandu não e alto suficiente diferente de uma cidade aqui do lado igual 758 

a Maringá (por sua vez Maringá, só com o IPTU que ela recebe em tese 759 

ela não depende de recurso federal e estadual), se perguntar para os 760 

munícipes de Paiçandu em média quando que custa um IPTU de uma 761 

casa aqui em Paiçandu em média em torno de R$ 400,00 (quatrocentos 762 

Reais) quantas casa tem em Paiçandu, e o que Paiçandu arrecada com 763 

IPTU não é suficiente para ter na conta de recurso livre dinheiro para 764 

gastar de qualquer maneira, imagina como o recurso é livre se gasta ele 765 

livremente, imagina que tua família está habituada a se alimentar com 766 

arroz, feijão, carne e um refrigerante quando a tua situação apertar da tua 767 

família você vai ter que abrir mão de alguma coisa para continuar se 768 

alimentando”. A conselheira Rosilene reitera para o conselheiro Fernando 769 

“como ficou um ano inteiro e só agora neste momento compreenderam 770 

que o programa criança feliz não funciona”. O conselheiro Fernando 771 

explicou enquanto você tem uma certa gordura para queimar de 772 

orçamento e você consegue complementar. A conselheira Rosilene 773 

pontuou “aí começamos pela assistência social”. A presidente Eliane 774 

ressaltou mais um ponto , do Programa Criança Feliz, diante de todo o 775 
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problema já exposto recebemos a informação através de uma portaria que 776 

desde 2017 o valor que está sendo repassado ao município está incorreto 777 

foi alegado que o município terá que fazer uma devolução no valor de R$ 778 

43.000,00 (quarenta três mil) reais,  e as parcelas de outubro  e novembro 779 

não seria depositado pois seria compatível com o desconto se o governo 780 

tivesse depositado essa parcelas talvez teríamos dinheiro para pagar a 781 

equipe mas como não depositaram essas duas parcelas totalizou o valor 782 

de R$ 43.000, 00 (quarenta três mil reais) ficamos com R$ 27.000,00 783 

(vinte sete mil) a equipe custa em folha R$ 20.000,00 (vinte mil) reais se 784 

realizamos o pagamento hoje para a equipe o mês que vem não tem 785 

recurso e argumentou” como iremos pagar a equipe, vamos ter que tirar 786 

do recurso vinculado”. Regina argumentou que a equipe já foi reduzida. A 787 

presidente Eliane argumentou que diante da redução a equipe não 788 

consegue bater a meta. Regina perguntou os R$ 27.000,00 (vinte sete mil) 789 

reais são referentes a que meses não estou entendendo. A Presidente 790 

Eliane explicou que é o acumulado lembra quando recebemos o recurso. 791 

Regina perguntou porque está usando o recurso livre não consigo 792 

entender. A presidente Eliane argumentou que o recurso não era 793 

suficiente e tivemos que tirar da folha o assistente social a psicóloga e 794 

agora está todos os visitadores recebendo do recurso livre. Regina 795 

perguntou se sobrou porque não consegue pagar. A presidente Eliane 796 

explicou que “os visitadores recebem o pagamento dia primeiro, e dia dez 797 

as folhas para o pagamento já estão prontas, porém o recurso do 798 

programa criança feliz vem no final do mês, assim tivemos que tirar todo 799 

mundo porque não tinha dinheiro em conta isso aconteceu dia primeiro no 800 

final do mês recebemos os R$22.500,00 que está na conta só que o 801 

pagamento tem que ser realizado no começo do mês e o deposito do 802 

recurso federal vem no final do mês”. Ivani complementou que o recuso 803 

federal vem a cada três meses e nesses três meses a equipe vai ficar sem 804 

receber. Regina pontuou por exemplo “as visitas que realizamos em 805 

outubro o orçamento vem em janeiro só que todo mês vem parcela a 806 
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parcela. Ivani respondeu “que não vem”. Tatiane respondeu que 807 

recebemos o demonstrativo. A presidente Eliane argumentou que teve 808 

parcela que não foi depositada. Ivani explicou que “o demonstrativo do 809 

SUAS vai aparecer mês a mês esse demonstrativo do SUAS, parcela um, 810 

parcela dois, parcela três, parcela quatro e sucessivamente no 811 

demonstrativo do SUAS, mas no banco e a cada três meses”. A 812 

presidente Eliane solicitou que verificassem a data do pagamento. Ivani 813 

solicitou que se analisar as datas e pegar o extrato não coincide 814 

nenhuma. A conselheira Ingridy pontuou que se coloca o valor mensal, 815 

porém só recebe o valor a cada três meses.  A conselheira Ingridy 816 

solicitou um entendimento dos serviços pois está tudo muito confuso “o 817 

ano passado todo então que dizer que a gestão estava executando o 818 

serviço e agora não sabe se vai pagar, se vai ter fonte ou não foi isso que 819 

aconteceu”.  A conselheira Ingridy disse que o município anuncia: “que 820 

tem vários projetos, vários programas apenas para dizer que está sendo 821 

executado sem pensar se daqui dois, três meses, ou se sair, e não estou 822 

nem aí para a gestão próxima que vai assumir então e isso”. A 823 

conselheira Rosilene solicita sobre a participação dos responsáveis. A 824 

presidente Eliane perguntou “quem estava na reunião da coordenação 825 

que o ex-prefeito estava a Geise estava”. Geise respondeu que sim. 826 

Eliane continua que o prefeito “falou e escutou nas reuniões que a bomba 827 

não vai estourar na minha mão quem assumir é o responsável isso foi a 828 

fala do ex-prefeito”. A conselheira Ingridy pontuou “foi isso mesmo que 829 

aconteceu vamos executar daqui para frente, não estarei, mas na gestão 830 

quem estiver na frente que responde isso que estou entendendo”. Ivani 831 

apresentou o e-mail que o MDS enviou de 2017, em setembro estava 832 

zerado em outubro que começou então outubro, novembro e dezembro 833 

que começou a ser depositado o recurso do programa criança feliz isso 834 

em 2017 valor pago outubro R$ 7.904,00 (sete mil novecentos quatro 835 

reais) valores ajustado R$ 1.560,00 (um mil quinhentos sessenta reais) a 836 

diferença foi pago R$ 6.344,00 (seis mil trezentos e quarenta quatros 837 
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reais) a mais não entendemos o porquê. A presidente ressaltou e o valor 838 

que estão pedindo de volta. Ivani salientou só para entender esses três 839 

meses outubro, novembro e dezembro pegamos o extratos de 2017 não 840 

tina nenhum valor desse depositado nem outubro, nem novembro e nem 841 

dezembro, analisando foi encontrado esse valor depositado em janeiro ou 842 

fevereiro de 2018 esse o raciocínio então aqui está janeiro, fevereiro, 843 

janeiro de 2018 está zerado não temos deposito fevereiro, março e abril, 844 

março não repassaram nada está zerado, abril, maio e junho vamos achar 845 

o depósito em agosto de 2018 que foi depositado, então do MDS quando 846 

acessamos em parcelas pagas se encontra corretamente mês a mês 847 

inclusive não é só do programa criança feliz e o do CRAS do CREAS se 848 

encontra correto parcela um (01) ,dois (02), três (03) e os depósitos não 849 

são mensais. A conselheira Rosilene perguntou se” o município nessa 850 

situação em nenhum momento pode-se fazer nada, por exemplo pois está 851 

constando aqui uma informação mentirosa, o município não pode fazer 852 

nada quanto a isso porque tem como provar que na conta não foi 853 

depositado”. A conselheira Rosilene continua e pontuou “não tem como o 854 

município dizer que isso não é uma realidade e brigar para ser uma 855 

realidade”. Tatiane explicou que ligou para o Coordenador Estadual do 856 

Programa Criança Feliz, Carlos Ricardo Bostelman Neto ele não soube 857 

nem explicar o porquê dessa devolução de R$ 43.000,00 (quarenta três 858 

mil) reais. Explica que o mesmo me disse que estava afastado e não 859 

estava entendendo e ninguém soube dar uma explicação. A conselheira 860 

Ingridy argumentou “o serviço estava sendo executado, mas não foi 861 

pensado que mudaria a gestão e a bomba ia ficar para alguém vamos 862 

fazer enquanto estou na minha gestão a próxima gestão que arque com 863 

as consequências a única explicação é essa”. A conselheira Rosilene 864 

colocou que “em conversa com ex-secretário de Assistência Social, o Sr  865 

Josivaldo disse que isso não acontecia, segundo a conselheira, Josivaldo  866 

me mandou uma mensagem as 23:30, foi ele que me procurou e mandou 867 

sobre isto daqui achando um absurdo a desconstrução no sentido da 868 
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Primeira Infância no SUAS, porque segundo ele não teve problema 869 

nenhum então gostaria de entender como pode isso. A presidente Eliane 870 

se posicionou me diz da onde vou tirar dinheiro para pagar a equipe. A 871 

conselheira Rosilene solicitou que “pergunte para quem assinou e aceitou 872 

isso, porque quando foi apresentado no conselho era um ótimo 873 

programa”. Tatiane argumentou que o programa em si não e de todo ruim 874 

embora ele não se enquadra dentro da assistência social se enquadra 875 

mais na política pública da saúde embora a assistência social tem que 876 

atender essas demandas também. Regina esclarece que o programa não 877 

pode ser executado na saúde somente na assistência social. A secretária 878 

executiva Ana Paula solicitou atenção para contribuir com a situação e 879 

entendendo os desencontros de informações sugeriu que aos senhores 880 

(as) conselheiros (as) solicitassem um relatório da situação atual da 881 

gestão porque houve um desencontro de informações da gestão anterior 882 

para com a gestão atual, para terem as informações concretas de como 883 

aconteceu a implantação do programa dos fatos que ocorrem durante a 884 

execução a quantidade de pessoal, os recurso gastos e recebido para 885 

realizar analise concreta dos fatos. A presidente Eliane pontuou que este 886 

relatório  já está pronto. A conselheira Rosilene solicitou o envio do 887 

relatório no grupo de WhatsApp para analisar. A presidente Eliane 888 

respondeu que será enviado. A conselheira Maria Madalena perguntou se 889 

o Programa Criança Feliz e o Primeira Infância no SUAS é o mesmo 890 

programa. A presidente Elaine respondeu que o Programa Criança Feliz e 891 

um programa do Governo Federal. Geise (Cadastro Único) completou que 892 

o Primeira Infância no SUAS e o Serviço de Convivência e Fortalecimento 893 

de Vínculos, se juntou com o Programa Criança Feliz, porém precisamos 894 

separar esses dois serviços. Geise pontuou, “quem criou essa situação 895 

deveria ter o direito de fala que fosse convidado os antigos gestores 896 

Josivaldo e a Michelli para poder explicar o que é, como foi resolvido e a 897 

fala da gestão da atual gestão”. Geise argumentou não sou membro do 898 

conselho, porém essa situação envolve todos que passaram pela gestão 899 
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2017 e vem construindo toda essa política, e ter o direito da fala tando de 900 

um lado como do outro para que possamos entender. A conselheira 901 

Rosilene pontuou novamente ”que agora e fácil não está funcionado 902 

vamos cortar”. A presidente Eliane ressaltou que como gestão estamos 903 

esclarecendo as dificuldades que está para executar os serviços pois 904 

funcionário não pode trabalhar de graça. A conselheira Rosilene pontuou 905 

que porque isso não foi esclarecido pela antiga gestão e já estava 906 

acontecendo esse problema. A presidente Eliane salientou que cada 907 

gestão trabalha de uma forma e que essa gestão que entrou agora quer 908 

trabalhar dessa forma que estamos executando. A presidente Eliane 909 

pontuou se o governo não tivesse solicitado a devolução dos R$ 910 

43.000,00 (quarenta três mil) reais, tinha dinheiro para pagar a equipe 911 

mais dois meses, porém tivemos que devolver. Regina perguntou se não 912 

tem como questionar a devolução. A presidente Eliane esclareceu que 913 

nem o coordenador estadual não soube explicar o porquê da devolução 914 

recebemos um e-mail do governo federal solicitando a devolução se 915 

passou três dias enviaram outo e-mail informando que as parcelas de 916 

outubro e novembro era compatível com o valor que precisava ser 917 

devolvido e não seria depositado e ponto foi isso. A secretária executiva 918 

Ana Paula solicitou um fechamento sobre qual seria a deliberação desta 919 

pauta para que possamos passar para a próxima. A conselheira Ingridy 920 

pontuou que” o primeiro passo e solicitar a presença dos responsáveis 921 

que aceitaram isso e se foi realizada a fala que a Maria Madalena estava 922 

presente e solicitar o documento que comunicou o governo federal. Maria 923 

Madalena ressaltou a sua fala disse que “ouvi a Michelli falando 924 

verbalmente, mas  em nenhum momento eu presenciei algum documento” 925 

pois  depois foram para a sala do gestor e o que foi resolvido não tive o 926 

conhecimento”. Geise ressaltou que também ouviu a mesma fala, porém 927 

não presenciou nenhum documento. Tatiane pontuou que até que seja 928 

decidido a situação do Programa Criança feliz se reunirá com a Regina 929 

dividimos os prontuários e o CRAS Catedral ficou responsável por 150 930 
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(cento cinquenta) e que a Regina argumentou que as famílias não tinham 931 

sido assistidas então neste momento realizamos essa organização. A 932 

conselheira Rosilene pontuou que “no final dessa pauta a gente houve 933 

todos e o que vai acontecer essas famílias vão continuar sendo 934 

acompanhadas mesmo finalizando o Programa Criança Feliz”. Tatiane 935 

explicou que vão pois, o acompanhamento é sistematizado e demanda do 936 

CRAS e da Básica. A presidente Eliane pontuou que antes do Programa 937 

Criança feliz essas famílias já eram acompanhadas pelo CRAS elas 938 

retornaram para o CRAS. O conselheiro Fernando colocou para o 939 

conselho exemplos sobre a capitação de recursos e explica”  imagina 940 

quem mexe com capitação de recurso ele entra em edital de qualquer 941 

ministério e analisa vai ter um exemplo de R$200.000,00 (duzentos mil) 942 

reais para se fazer tal coisa o município que não e auto suficiente e 943 

precisa de recurso ela analisa os R$200.000,00 (duzentos mil) reais e diz 944 

eu quero esse dinheiro para o município mais ai o que precisa fazer tem 945 

uma regras aqui de 200 (duzentas) páginas que tem que seguir e 946 

analisado e vai pontuando o que dá para fazer e o que pode deixar de 947 

lado e aceita o recurso a pessoa que capitou aquele recurso de  948 

R$200.000,00 (duzentos mil) reais ela vai explicar os pontos positivos a 949 

gente dá conta de executar só que infelizmente está condicionado a 950 

seguir aquele tipos de regras e para capitar os R$200.000,00 (duzentos 951 

mil) reais tem que abrir mão de uma quantia mensal par poder usar os 952 

R$200.000,00 (duzentos mil) reais” Fernando salientou novamente que 953 

deu exemplo mas sua área não é capitação de recurso. Ivani salientou 954 

que imprimiu o extrato no qual a Rosilene estava analisando para 955 

comprovar o que foi dito aneriomente no mês onze de 2019, o recurso foi 956 

depositado na data 31/01/2020, mês doze de 2019 o recuso caiu na conta 957 

do município na data 03/03/2020, janeiro de 2020 parcela um o recurso foi 958 

depositado na data 02/04/2020. Regina solicitou mais uma explicação 959 

sobre o recurso e perguntou “vamos supor que a prefeitura pague os 960 

visitadores e quando o recurso do programa cair na conta não pode 961 
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devolver para a prefeitura. Ivani explicou que não pode depositar esse 962 

recurso na conta do município e explica “com vou prestar contas, isso 963 

pode causar vários problemas para ambas partes pois já utilizei o valor do 964 

município para pagar a folha então vou depositar esse valor na conta do 965 

município, não tem como justificar”. A conselheira Rosilene perguntou 966 

sobre como foi alegado anteriormente”. A presidente Eliane respondeu 967 

que se não tem recurso federal o município é obrigado a pagar. Ivani 968 

pontuou que  o programa também então tinha um valor de saldo em conta 969 

que foi acumulando e os estagiários também foi pago, e era menor e foi 970 

eliminado todos os estagiários e contratado PSS no qual o valor triplicou, 971 

e  o décimo terceiro”. Geise pontuou que o terceiro setor, e o público tudo 972 

tem a contra partida, não existe nenhum recurso que o governo manda 973 

100% (cem por cento) todo recurso tem sua contra partida. A presidente 974 

Eliane ressaltou que o combustível, o carro para realizar as 1200 (mil 975 

duzentas) visitas é do município os encargos. O Conselheiro Fernando 976 

sugeriu um exemplo par compreender imagina temos uma conta no banco 977 

do Brasil toda a despesa da sua casa vai sair daquela conta do banco do 978 

brasil, o município de Paiçandu tem aproximado ou até mais 120 (cento 979 

vinte) contas bancárias, se comprar um veículo e veio como fundo federal 980 

e uma conta aberta daquele fundo de dando mil reais para comprar o 981 

carro, o convênio de R$ R$200.000,00 (duzentos mil) reais são várias 982 

contas e não tem como eu pegar o recurso de uma conta e pagar o 983 

produto de outra conta, para quem tiver a curiosidade pode acessar a 984 

página da prefeitura de Paiçandu no portal da transparecia no geral tem 985 

extrato bancários entrem em qualquer mês para vocês conseguirem 986 

visualizar o dando de contas que tem”. Ivani salientou que só a 987 

assistência social com todas as deliberações tem aproximado 30 (trinta) 988 

contas e cada recurso já vem especificado o que comprar e o que pode 989 

ser pago, por isso não pode ser utilizado em outros fins. Regina perguntou 990 

se atualmente o programa tem 04 (quatro) visitadores e assim não vai 991 

mais existir o programa então os educadores não vão ser pagos com o 992 
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recurso do programa e sim com o recurso da prefeitura, isso já está 993 

previsto? A conselheira Rosilene perguntou para acompanhar as 300 994 

(trezentas) famílias sem o recurso mesmo assim a equipe vai conseguir 995 

acompanhar elas? A presidente Eliane falou que é a obrigatoriedade do 996 

município. A conselheira Rosilene argumentou que “não entendia porque 997 

vai eliminar um recurso que pelo menos está recebendo essa conta não 998 

está fechando, eliminar um programa que está ajudando a acompanhar as 999 

crianças mas que vão acompanhar com que a equipe”. Tatiane perguntou 1000 

para a Regina todos os indivíduos que estão sendo acompanhados pelo 1001 

Programa Criança Feliz, estão inseridos no Serviço de Convivência e 1002 

Fortalecimento de Vínculo? Regina respondeu que não. Tatiane 1003 

perguntou novamente quantas estão inseridas no serviço de convivência?  1004 

Regina respondeu que são as famílias que já tem algumas crianças 1005 

inseridas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, as 1006 

demais são atendidas pelo Programa Criança Feliz. Tatiane perguntou o 1007 

que o Programa Criança Feliz realiza com as demais? Regina explicou as 1008 

ações desenvolvidas com a famílias são: realizamos as visitas, fazemos o 1009 

acompanhamento, analisamos se essas famílias estão sendo atendidas 1010 

na integralidade do serviço público se analisado e apresentar alguma 1011 

demanda fazemos o encaminhamento para as demais políticas públicas. 1012 

A conselheira Rosilene perguntou sobre o recadastro de criança. Regina 1013 

respondeu que todos os meses são inseridas crianças. A conselheira 1014 

Rosilene pontou que tem o conhecimento que tem crianças que não estão 1015 

conseguindo o leite. A presidente Eliane falou que na questão do leite a 1016 

família pode comparecer ao CRAS para maiores informações. Tatiane 1017 

ressaltou a importância do programa, porém quando a família necessita 1018 

do CRAS ela vai procurar atendimento e a família precisa se conscientizar 1019 

que o equipamento chamado CRAS que garante esse direito. A 1020 

conselheira Rosilene argumentou que muitas vezes as famílias procuram 1021 

o CRAS e vão embora choram sem nenhuma informação. A conselheira 1022 

Ingridy salientou que é uma outra discussão que devemos analisar em um 1023 
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outro momento. A presidente Eliane perguntou sobre o Programa Criança 1024 

Feliz quais serão as deliberações. A presidente Eliane salientou que 1025 

estamos com o relatório pronto e iremos disponibilizar no grupo para que 1026 

todos (as) tenham acesso e nesse relatório encontra-se todos os dados 1027 

sobre o Programa Criança Feliz. A secretária executiva Ana Paula 1028 

pontuou tecnicamente que irá ver os meios pelo qual a secretaria 1029 

executiva dos conselhos, faria para oficializar uma pessoa que já encerrou 1030 

suas atribuições na gestão, para comparecer em plenária realizar uma 1031 

fala, e que seria importante que a gestão que está agora, que observou 1032 

essas situações, venha e de respaldo para a dúvidas dos conselheiros 1033 

(as). Tatiane ressaltou que não podemos mais contratar PSS, o programa 1034 

funciona com estagiários e PSS que precisam estar à frente do programa 1035 

pois estamos com muita dificuldade. A conselheira Maria Madalena 1036 

argumentou para a secretária executiva Ana Paula que “respeita a sua 1037 

fala em certo ponto vamos dizer que cinquenta por cento eu concordo ao 1038 

mesmo tempo foi colocado nome de pessoas que não está tendo o direito 1039 

de defesa porque atualmente estou na Fundação Municipal de Educação 1040 

e alguém falar que a Madalena fez isso e não fez aquilo no CRAS de 1041 

alguma forma ou outra a gente sempre fica sabendo, vou querer o direito 1042 

de vim aqui e esclarecer o que eu fiz e acredita da quem quiser mas tenho 1043 

que ter o direito de me colocar porque sei o que fiz e o que falei então tem 1044 

que ter o direito de fala. Maria Madalena ressaltou a questão de trazer a 1045 

pessoa aqui para falar, e como o nome da servidora Michelli foi citado 1046 

primeiramente pela minha pessoa pelo fato de dizer que ela disse sim que 1047 

não seria executado dessa forma porque o município não teria pernas 1048 

para isso acho importante o esclarecimento, se caso ela quiser 1049 

comparecer pois ela não é obrigada a vir, mas coloco aqui que devemos 1050 

respeitar cada gestão. A conselheira Ingridy sugeriu que podemos 1051 

convidá-los pois foi feita uma fala aonde os nomes dos servidores foram 1052 

citados. A secretária Ana Paula pontuou que a secretaria executiva dos 1053 

conselhos tem que trabalhar de forma técnica caso venham deliberar por 1054 
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essa solicitação será feito por ofício corretamente. A conselheira Rosilene 1055 

salientou que é o direito de resposta. A secretária executiva Ana Paula 1056 

sugeriu ao conselho que tudo seja realizado de forma formal e reiterou 1057 

que isso não é uma garantia que os convidados irão comparecer. O 1058 

conselheiro Fernando pontuou um exemplo com funciona em uma 1059 

sindicância se tiver uma sindicância contra José e será escutado três 1060 

testemunhas e envio para o José um comunicado dizendo que o nome do 1061 

José foi citado e que dia tal, será escutado três testemunhas sobre o 1062 

assunto e que o José está convidado ao dia e horário determinado se 1063 

achar necessário comparecer para perguntar ou se inteirar o assunto”. A 1064 

presidente Eliane apresentou diante das sugestões ficou deliberado que 1065 

se realize uma reunião extraordinária convidando a servidora Michelli 1066 

Rodrigues Ferreira Rigonato e o ex-secretário Josivaldo de Souza Reis e 1067 

a Gestão atual para comparecer data e local será estabelecido pela 1068 

Secretaria Executiva dos Conselhos. A presidente Eliane perguntou aos 1069 

membros (as), se há discordância na deliberação não havendo 1070 

discordância, a presidente colocou em votação sendo aprovada pelo (as) 1071 

seguintes conselheiros (as): Área Governamental: Eliane Figueiredo 1072 

Ramos Santana; Maria Madalena Raimundo e Fernando Júnior da 1073 

Conceição; e da Área não governamental: Ingridy Alves de Souza; 1074 

Glaúcia Fabiano de Magalhães Marconi, Benedita dos Reis Mendonça e 1075 

Rosilene Bispo de Alencar Queiroz. Dando continuidade passou-se para a 1076 

Décima pauta: Ofício n°008/2021 recebido da Associação Católica 1077 

Coração Eucarístico de Jesus – Vita Core solicitando a Renovação da 1078 

inscrição e apresentação dos documentos solicitados para a renovação. A 1079 

presidente Eliane agradeceu a presença do responsável Reginaldo e 1080 

passou a fala para o mesmo realizar a apresentação. Reginaldo se 1081 

apresentou e agradeceu o conselho CMAS de Paiçandu. Reginaldo 1082 

realizou uma previa lembrança da trajetória no CMAS em 2019, 1083 

assumimos esse trabalho o espaço estava bem precário a associação 1084 

estava começando as suas atividades e no mesmo ano solicitamos a 1085 
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inscrição provisória porque não tínhamos o Alvará na época para 1086 

podermos executar o serviço e formar parceria o conselho analisou a 1087 

situação e concedeu a inscrição provisória, como em 2020 venceu a 1088 

primeira provisória e estávamos entrando em pandemia a atrasou 1089 

algumas documentações. Hoje estamos nesta plenária para formalizar e 1090 

entregar a documentação completa foi realizada as alterações estatutárias 1091 

nas atas também, ele informa que trocaram a presidência e atualmente e 1092 

a senhora Vera a nova presidente da associação. Falou que o alvará de 1093 

funcionamento foi concedido e está aqui para o conhecimento de todos, e 1094 

o relatório de todo serviço realizado em 2020. Explica que estes 1095 

documentos está sendo apresentando e protocolando no conselho diante 1096 

disso solicito a renovação da inscrição.  Reginaldo trouxe fotos e um slide 1097 

apresentando como se encontra atualmente o espaço. Neste momento a 1098 

presidente Eliane solicitou a transmissão do slide. A conselheira Ingridy 1099 

perguntou se foi realizado alguma visita. A presidente Eliane respondeu 1100 

que não e estava faltando a visita. Reginaldo ressaltou que estava com 1101 

demora na realização da visita da vigilância sanitária por conta de uma 1102 

reforma, mas que está correto agora. Reginaldo salientou que a 1103 

associação tem convênio com Maringá e Sarandi. A conselheira Ingridy 1104 

ressaltou que faz parte do conselho de Maringá e que a associação tem a 1105 

provisória por causa de questões estatutárias foi solicitado a troca de 1106 

presidente e me parece que a provisória e por seis meses e vence em 1107 

abril. Reginaldo confirmou que nos municípios de Maringá a inscrição 1108 

vence em abril. A conselheira Ingridy sugeriu ao conselho que delibere 1109 

novamente por uma inscrição provisória por conta da análise da 1110 

documentação e a visita que a comissão precisa realizar. A presidente 1111 

Eliane perguntou se a instituição está podendo receber visita por causa da 1112 

questão da pandemia. Reginaldo colocou que se tem um limite de 1113 

pessoas para receber visitas. A presidente Eliane pontuou que o ideal a 1114 

esperar normalizar. A secretaria executiva pontuou sobre a comissão de 1115 

análise, ela pode resolver a questão da visita reduzindo o número e 1116 
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conselheiros (as) e que pode ser feia, caso venha ser deliberado pela 1117 

comissão responsável pela análise da documentação. Neste momento 1118 

Reginaldo apresentou o slide mostrando a situação atual da cozinha após 1119 

a reforma em pareceria Rotary Club. Mostrou a padaria para que os (as) 1120 

conselheiros visualizem e falou sobre o curso de panificação e confeitaria 1121 

e também explicou que possuem uma produção de queijos. Falou que a 1122 

instituição tem um refeitório separado e mostrou o antes e o depois da 1123 

reforma. A presidente Eliane perguntou da onde vem o recurso para fazer 1124 

essas reformas. Reginaldo respondeu para a reforma trabalhamos em 1125 

capitação de recurso, doações e benfeitores também. A conselheira 1126 

Ingridy perguntou se a associação que está sendo visualizada e do 1127 

Distrito de Iguatemi. Reginaldo responde que sim. Reginaldo continuou 1128 

mostrando os espaços administrativos anteriores, e os atuais, continuando 1129 

foi mostrado uma antiga sala de aula que está sendo transformada em 1130 

uma biblioteca e sala de informática um outro projeto que temos com o 1131 

Rotary Club estamos finalizando os espaços, porém os equipamentos já 1132 

se encontram na associação. Continuando Reginaldo explica: temos a 1133 

sala do psicossocial aonde trabalha o assistente social e o psicólogo, 1134 

temos uma farmácia e uma sala de atendimento para o padre e para 1135 

quem precisar, temos cozinha para os funcionários Reginaldo finalizou 1136 

dizendo esses são os novos espaços da associação e que estaria 1137 

disponibilizando ao conselho um relatório de 2020. Reginaldo apresentou 1138 

um resumo da associação em que um ano e meio de funcionamento 1139 

realizou 160 (cento sessenta) atendimentos, sendo 115 (cento quinze) 1140 

acolhimentos, 45 (quarenta cinco) encaminhamentos para a rede 1141 

socioassistencial, 33 (trinta e três) indivíduos permanecem na associação 1142 

em um processo socioeducativo de formação humana e espiritual e 1143 

promoção social. Segundo Reginaldo, os dados quantitativos em 1144 

novembro de 2019, foi que reencaminhamos 04 (quatro) acolhidos e 1145 

enviamos para fase de inserção social  aonde se encontram em mercado 1146 

de trabalho, e explica que para quem não conhece o trabalho: “trabalhos 1147 
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com a população de moradores de rua, com a abordagem social, triagem, 1148 

acolhimento por doze meses aonde passa por um processo 1149 

socioeducativo divido em quatro meses e depois a reinserção social que e 1150 

a inserção no mercado de trabalho os cursos profissionalizantes. Em 2019 1151 

tínhamos acabado se assumir a associação graduamos 04 (quatro) filhos 1152 

que se encontram no mercado de trabalho. Reginaldo ressaltou que 1153 

falamos filhos pois é o termo que utilizamos na associação, em fevereiro 1154 

de 2020 graduados 08 (oitos) acolhidos que se encontram na fase de 1155 

autonomia e 03 (três) que a própria associação absorveu contratando-os 1156 

como educadores da associação. Reginaldo pontuou que 03 (três) 1157 

indivíduos que foram acolhidos se encontram atualmente contratos pela 1158 

instituição como educadores acolhemos também 04 (quatro) indivíduos 1159 

para a fase de inserção as vezes o Marev ou o Amaras alguma unidade 1160 

terapêutica acabam tendo a demanda que o indivíduo realiza o processo 1161 

terapêutico porém esse indivíduo não tem vínculo familiar era morador de 1162 

rua e realizou o processo terapêutico para essa reinserção as vezes 1163 

necessitamos de umas parcerias com essas outras instituições, nessa 1164 

fase de reinserção com a Marev e o Amaras acolhemos 04 (indivíduos) 1165 

aonde 03 (três) estão estudando no EJA e 01(um) está na universidade 1166 

cursando Serviço Social, em  parceria com a universidade Cesumar. 1167 

Esses são os avanços, o envio de documentações para a inscrição do 1168 

COMAS de Maringá, as inscrições do CMAS de Sarandi e aqui de 1169 

Paiçandu, os convênios com Paiçandu e Sarandi, o reconhecimento de 1170 

utilidade pública municipal e estatual e o Programa Nota Paraná que 1171 

adquirimos recentemente. Reginaldo pontuou os projetos também, que 1172 

conseguiram esse ano Projeto de Informatização e Superação em 1173 

parceria com o Rotary Club de Maringá aonde iremos oferecer o curso de 1174 

informática, biblioteca e capacitação de literatura. Reginaldo reitera que o 1175 

Projeto da Padaria do Bem está sendo realizado através de parceria com 1176 

o Rotary Club e farão o curso de panificação, confeitaria, salgados 1177 

gerando sustentabilidade para o projeto e profissionalização dos acolhidos 1178 
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neste momento. Foi apresentado a todos os presentes as fotos da padaria 1179 

em funcionamento mostrando a produção. A presidente Eliane perguntou 1180 

se o que é produzido e para consumo também. Reginaldo respondeu que 1181 

sim para consumo e sustentabilidade. Reginaldo mostrou a parte das 1182 

atividades de agricultura, e explica” temos um terreno com total de 3 1183 

alqueires e meio aonde e utilizado para a produção, e temos plantado 1184 

mandioca e milho para a sustentabilidade são os acolhidos mesmo que 1185 

realizam o plantio. E temos a parte de horta e hortaliças, temos a estufa e 1186 

a horta orgânica. A presidente Eliane perguntou se as atividades são 1187 

realizadas pelos internos. Reginaldo respondeu que sim, “temos uma 1188 

programação, temos os horários dos grupos temáticos e formação, temos 1189 

horário de espiritualidade e cada indivíduo tem o setor especifico e eles 1190 

vão trabalhando e apreendendo por exemplo na horta temos um deles 1191 

que aprendeu e trabalha até hoje com a horta, temos um padeiro que 1192 

apreendeu e também trabalha até hoje com a produção de pães. A 1193 

conselheira Ingridy perguntou a principal arrecadação da instituição vem 1194 

de que fonte. Reginaldo Respondeu dos convênios públicos, prestação de 1195 

serviço fomento com Maringá, temos convênio com o município de 1196 

Paiçandu, temos o convênio com Sarandi isso conseguimos pagar mais a 1197 

parte do recurso humano e alguns gastos que é permitido, mas a contra 1198 

partida da instituição vem da sustentabilidade e das promoções que 1199 

realizamos e da igreja e tem bastante pessoas que nos ajuda também. 1200 

Reginaldo ressaltou que todos os documentos solicitados e apresentados 1201 

ficaram com o conselho para a análise e pontuo que concorda com a fala 1202 

da conselheira Ingridy que é prudente recebermos uma inscrição 1203 

provisória e posteriormente a definitiva, após a análise documental e visita 1204 

da comissão. Reginaldo salientou que no ano de 2020 acolhemos 16 1205 

(dezesseis) moradores de Paiçandu. A conselheira Ingridy contribuiu que 1206 

esse é um serviço essencial para o município para um público que 1207 

necessita de atenção. A presidente Eliane pontuou que antes eram 05 1208 

(cinco) vagas após a Portaria n°369 conseguimos incluir mais 02 (duas) 1209 
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vagas e hoje temos 07 (sete) vagas. Reginaldo Salientou que são 07 1210 

(sete) vagas mas se o município precisar que acolha 10 (dez) acolhemos 1211 

sem problemas. Tatiane ressaltou que na verdade nunca foi negado 1212 

acolhimento independente das vagas ter ultrapassado sempre houve uma 1213 

parceria neste sentido. Reginaldo encerrou a apresentação e agradeceu 1214 

pela credibilidade dado no início do trabalho. A presidente Eliane 1215 

perguntou aos membros (as) se todos aprovam emitir a resolução para a 1216 

Associação Católica Coração Eucarístico de Jesus – Vita Core por seis 1217 

meses até que a Comissão Temática Permanente de Documentação e 1218 

Inscrição, análise toda a documentação e realize a visita e emita o 1219 

parecer. A presidente Eliane perguntou aos membros (as), se há 1220 

discordância não havendo manifestação a presidente Eliane colocou a 1221 

pauta em votação sendo aprovada a inscrição provisória por 06 (seis) 1222 

meses pelo (as) seguintes conselheiros (as): Área Governamental: 1223 

Eliane Figueiredo Ramos Santana; Maria Madalena Raimundo e 1224 

Fernando Júnior da Conceição; e da Área não governamental: Ingridy 1225 

Alves de Souza; Glaucia Fabiano de Magalhães Marconi, Benedita dos 1226 

Reis Mendonça e Rosilene Bispo de Alencar Queiroz. Conseguintemente 1227 

passou-se para. Décima primeira pauta: n° 001/2021 recebido do 1228 

Cadastro Único solicitando duas Pautas: Apresentação da Gestora do 1229 

Cadastro Único/ Programa Bolsa Família e Transferência da impressora 1230 

MULTIFUNCIONAL LEXMARK – SERIE 488867 para gestão financeira: A 1231 

presidente Eliane passou a palavra para a gestora do Cadastro Único e 1232 

Bolsa Família. Geise se apresentou como assistente social e gestora do 1233 

cadastro único nessa nova gestão. Geise salientou que em nível federal já 1234 

temos o decreto assinado pelo prefeito e está faltando em nível municipal 1235 

e já está encaminhado para o prefeito assinar e publicar, porém informo 1236 

aos senhores (as) membros (as) que estou sem acesso ao sistema e está 1237 

questão está bem complicada pois continuo usando o CPF da ex-gestora 1238 

Nathyele para acessar o sistema mais em nível federal em nível municipal 1239 

tudo certo. Geise ressaltou que o conselho, cadastro único e bolsa família 1240 



 

                           Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 
Rua Alberto Santos Dumont, nº 723 – Centro 

Paiçandu/PR. 

Tel.: (44) 3244-4148 

Email: conselhomunicipal1@paicandu.pr.gov.br 
 
 

41 
 

trabalham juntos, são companheiros de trabalho e em conjunto nessa 1241 

transparência conto com vocês para que o serviço se desenvolva e 1242 

possamos estar agendando futuramente uma capacitação para os 1243 

senhores (as) conselheiros (as) com o tema: O papel do Conselho com o 1244 

Cadastro Único e Bolsa Família. A presidente Eliane passou para o item 1245 

dois Transferência da impressora MULTIFUNCIONAL LEXMARK – 1246 

SERIE 488867 para gestão financeira: Geise ressaltou que no cadastro 1247 

Único tem uma impressora emprestada par a gestão. Isso aconteceu 1248 

devido o cartucho desta impressora ter o custo elevado o cadastro único 1249 

recebe o IGD para ir mantendo os custos, e explica “não tenho  como 1250 

manter essa impressora que tem um cartucho com o preço elevado, se 1251 

não o recurso do IGD e gasto só com cartucho  e o cadastro único cada 1252 

cadastro que realizamos temos que imprimir e gastamos muito com 1253 

impressão”. E continua, “então vim até vocês para que encontramos uma 1254 

solução nesta questão”. Geise salientou que o Cad único passará a  1255 

impressora que tem um alto custo com cartucho para a gestão financeira 1256 

porque posso estar ajudando a gestão financeira pois e ela que realiza 1257 

toda a questão financeira do cadastro único e do bolsa família e 1258 

atualmente a responsável pela gestão financeira é a Ivani. Nathyele 1259 

ressaltou que a impressora é igual à que foi repassada para o conselho 1260 

com os 3 % (três por cento) do IDG destinado para esse repasse, e 1261 

explica que na época que licitamos a impressora, não tínhamos ideia do 1262 

valor do cartucho. A presidente Eliane salientou que foi enviando a 1263 

descrição do produto com a mesma descrição da impressora Brother, que 1264 

somos acostumamos usar e o cartucho tem um custo acessível, porém 1265 

não podemos colocar na licitação e direcionar o produto e a empresa que 1266 

ganha a licitação pode enviar qualquer produto que se encaixe com a 1267 

descrição enviada. Geise salienta que a impressora é ótima, porém o 1268 

custo do cartucho e elevado. O conselheiro Fernando perguntou se o 1269 

cartucho que está sendo usado é original ou manufaturado. Ivani 1270 

respondeu que é original na verdade e importado. Geise ressaltou que 1271 
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usará a impressora da gestão emprestada até que venha esses novos 1272 

equipamentos e passo essa impressora Lexmark para a Gestão 1273 

Orçamentaria e Financeira do SUAS, até que venha a impressora nova. A 1274 

presidente Eliane perguntou aos membros (as), se há discordância na 1275 

transferência da impressora multifuncional Lexmark – serie 488867 para 1276 

Gestão Orçamentaria e Financeira  do SUAS não havendo discordância, a 1277 

presidente Eliane colocou a pauta em votação sendo aprovada pelo (as) 1278 

seguintes conselheiros (as): Área Governamental: Eliane Figueiredo 1279 

Ramos Santana; Maria Madalena Raimundo e Fernando Júnior da 1280 

Conceição; e da Área não governamental: Ingridy Alves de Souza; 1281 

Glaucia Fabiano de Magalhães Marconi, Benedita dos Reis Mendonça e 1282 

Rosilene Bispo de Alencar Queiroz. Décima segunda pauta: Portaria 1283 

conjunta n° 6, de 29 de dezembro de 2020 que Dispõe acerca do Plano 1284 

de Ação referente ao exercício de 2020. A presidente Eliane passou a 1285 

palavra para Tatiane. Tatiane explicou a que todo o ano abre o sistema do 1286 

Plano de Ação para ser preenchido para ter o co-financiamento em cima 1287 

da nossa demanda, como houve a pandemia e esse cenário que estamos 1288 

vivendo, serão usados os dados de 2019. Explica também, esse ano não 1289 

abre o preenchimento, utilizando os dados/2019. A presidente Eliane 1290 

salientou que irão migrar os dados que preenchemos em 2019 para 2020. 1291 

A conselheira Rosilene questionou se isso é possível. Tatiane respondeu 1292 

que o certo não é, pois o município o abriu no ano passado com 3500 1293 

famílias atendidas, mas o município passou a atender 4000, e perdemos 1294 

recursos em cima de 500 famílias, por outro lado as pessoas que estão 1295 

inseridas no serviço de convivência não estão tendo as oficinas, e elas 1296 

não foram desligadas, então eles não contaram isso permanecem lá então 1297 

uma coisa acaba compensando a outra. A presidente Eliane ressaltou que 1298 

não temos o que fazer infelizmente. A secretária executiva Ana Paula 1299 

contribuiu explicando que a portaria e do Diário Oficial da União e 1300 

expedito pelo secretário nacional de assistência social a nível federal. A 1301 

presidente Eliane perguntou aos membros (as), se há discordância na 1302 
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Portaria conjunta n°6, de 29 de dezembro de 2020 que Dispõe acerca 1303 

do Plano de Ação que excepcionalmente para o exercício de 2020, o 1304 

plano de ação não será disponibilizado para o preenchimento dos 1305 

estados, municípios e o Distrito Federal e sua avaliação pelo respectivo 1306 

Conselho de Assistência social e as informações contidas no plano de 1307 

ação de 2019 ficaram validas para o exercício de 2020, observando o 1308 

regramento disposto na portaria n°2.362, de 20 de dezembro de 2019, 1309 

não havendo discordância, a presidente Eliane colocou a pauta em 1310 

votação sendo aprovada pelo (as) seguintes conselheiros (as): Área 1311 

Governamental: Eliane Figueiredo Ramos Santana; Maria Madalena 1312 

Raimundo e Fernando Júnior da Conceição; e da Área não 1313 

governamental: Ingridy Alves de Souza; Glaucia Fabiano de Magalhães 1314 

Marconi, Benedita dos Reis Mendonça e Rosilene Bispo de Alencar 1315 

Queiroz. Décima Terceira - Pautas a serem trazidas pelos membros 1316 

deste conselho e sociedade civil. Primeira Pauta trazida pela 1317 

conselheira Rosilene Bispo de Alencar Queiroz, Solicitação da atual 1318 

situação da distribuição e aquisição das cestas básicas adquiridas pelo 1319 

município de Paiçandu/PR. Esta pauta foi trazida pela conselheira 1320 

Rosilene trazida pelo grupo do WhatsApp 15/02/2021. A presidente Eliane 1321 

passou a palavra para a Ivani para explanar sobre o assunto, pois desde  1322 

do ano passado, novembro, vem faltando as cestas básicas e 1323 

complementa, que conseguiram fazer duas despensas. Tatiane também 1324 

ressaltou “tivemos cestas de doações aonde eu mesma ajudei a montar, 1325 

com a ajuda do servidor Márcio Castilho que contribuíram com algumas 1326 

doações e mesmo assim ainda ficou uma lista de espera enorme”. Tatiane 1327 

completa: “neste momento fizemos duas dispensas realizadas em 1328 

dezembro e janeiro e que a remessa de cestas básicas que recebemos em 1329 

janeiro se esgotou muito rápido”. Ivani pontuou que em setembro foi aberto 1330 

um processo licitatório de 900 (novecentas) cestas básicas pois já estavam 1331 

terminando as anteriores, porém houve um problema na descrição de um 1332 

item da cesta esse item, o achocolatado, e por conta deste teve que 1333 
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cancelar todo o processo iniciado, e foi passando os meses até que 1334 

chegamos no final do ano e não houve tempo hábil para a abertura de uma 1335 

nova licitação. Ivani complementou se não tivesse acontecido este 1336 

problema teríamos as cestas para a população. Ivani complementou que 1337 

chegou final do ano e final de mandato não tinha como abrir uma licitação 1338 

nova, porém abrimos uma dispensa no valor de R$ 17.600,00 (dezessete e 1339 

seiscentos mil reais) aonde não podemos fazer mais que 100 (cem) cestas 1340 

básicas, portanto recebemos essas cestas, mas não para toda a demanda. 1341 

A conselheira Rosilene perguntou se esse valor de R$ 17.600,00 1342 

(dezessete e seiscentos mil reais) deu para comprar somente 100 (cem) 1343 

cestas básicas. Ivani respondeu que sim e o valor de cada cesta básica e 1344 

de R$ 176,00 (cento e setenta seis reais). A conselheira Rosilene 1345 

relembrou, que em outra reunião, foi discutido a questão da cesta, e 1346 

passaram a descrição dos itens, inclusive que houve uma discussão sobre, 1347 

e os conselheiros opinaram que era uma super cesta e poderia ter 1348 

comprado duas com o valor de uma, aonde iria sanar mais famílias, pois 1349 

agora nem o básico a assistência tem para entregar”. Ivani pontuou que 1350 

nesta reunião não estava presente e não poderia opinar. A conselheira 1351 

Ingridy salientou que isso aconteceu em uma reunião na ACIP no ano de 1352 

2020 e teve essa discussão. Tatiane relembrou que essa reunião em 1353 

questão foi a reunião da prestação de contas aonde relatamos aos 1354 

senhores (as) conselheiros (as) quantas cestas básicas foram distribuídas 1355 

e adquiridas. Ivani complementa: recebemos as 100 (cem) cestas e 1356 

inteiramos com as doações e entregamos. Continua, “finalizou a gestão e a 1357 

atual gestão assumiu em janeiro e não tinha como abrir uma nova licitação 1358 

e não tem orçamento no começo do ano, assim foi feito uma nova dispensa 1359 

no valor de R$ 17.600,00 (dezessete e seiscentos mil) reais. A conselheira 1360 

Rosilene perguntou em qual data foi feita a dispensa. O conselheiro 1361 

Fernando pontuou que teria que ver com o jurídico dois casos distintos, 1362 

uma coisa e essa dispensa no limite de R$ 17.600,00 (dezessete e 1363 

seiscentos mil) reais e a outra coisa quando você está em uma situação 1364 
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epidemiológica e emergencial. A conselheira Rosilene salienta que entra na 1365 

lei n°8666, que só e vale para R$ 17.600,00 (dezessete e seiscentos mil 1366 

reais) e explica que: a Ivani está certa, porém vai fazer uma dispensa, pois 1367 

segundo a fala do Thiago agora não vai ser emergencial vai ser feita uma 1368 

projeção, que não sei nem como vai ser a semana que vem, presenciando 1369 

a situação do pais com a projeção de 1500 (mil e quinhentas) cestas 1370 

básicas e teremos que se virar com 1500 (mil e quinhentas) cestas básicas 1371 

para o ano inteiro de 2021”. A conselheira Rosilene pontua que é a fala do 1372 

Thiago. Ivani responde que é 2000 (duas mil) cestas básicas. A conselheira 1373 

Rosilene diz que o Thiago está mal informado sobre o valor, e considera 1374 

“esse pessoal do gabinete está precisando se informar melhor”. Ivani 1375 

ressaltou que já estamos com o processo em andamento e com o edital, 1376 

que se encontra no jurídico, e só falta o jurídico realizar um parecer para 1377 

dar continuidade ao processo. A conselheira Rosilene pontuou que na 1378 

verdade não é emergencial. Ivani respondeu que é uma licitação normal. A 1379 

conselheira Rosilene questionou que o processo inteiro não é para 1380 

“amanhã”. Ivani respondeu que não tem um tempo para ser realizado. A 1381 

conselheira Rosilene falou quem tem fome tem fome ontem. A conselheira 1382 

Rosilene pontua que tem um caderno com números de telefone das 1383 

famílias “que cuida” e esperam por uma cesta. A secretaria executiva Ana 1384 

Paula sugeriu que como a conselheira Rosilene trouxe essa questão como 1385 

uma pauta, que se coloque para   a deliberação por envio de ofício para o 1386 

jurídico e compras. A conselheira Maria Madalena (que necessitava se 1387 

ausentar) deliberou pelo envio do ofício e se ausentou da reunião. A 1388 

conselheira Rosilene realiza a leitura de uma mensagem enviada para ela 1389 

no seu celular de Sr. Thiago chefe de Gabinete “ Boa noite ocorreu foi a 1390 

falta de planejamento da gestão anterior que fazia dispensa de licitação 1391 

todos os meses, nós fizemos uma emergencial para atender os pedidos, 1392 

aquela de 100 (cem), e complementa que ele está dizendo que tinha na 1393 

assistência em processo licitatório por orientação do TCE”, e continua,  1394 

essa  como será feita da forma que a lei permite, não pode ser feita 1395 
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dispensa todo o mês, pois não existe justificativa para a falta de 1396 

planejamento e se nós não fizermos a licitação  o prefeito poderia 1397 

responder por improbilidade administrativa está sendo acatado a 1398 

orientação do TCE e sendo feita a licitação de 1500 (mil e quinhentas) 1399 

cestas básicas para o ano de 2021” e  finaliza: “O processo já está 1400 

marcado para o início de março qualquer dúvida estou à disposição’’. A 1401 

conselheira Rosilene pontuou que: “pela fala a linda  culpa e do povo lá de 1402 

trás, e complementa, toda a troca de gestão a gente vê isso mas quero 1403 

saber o que vai ser feito enquanto essas cestas não chegam”. A 1404 

conselheira Ingridy perguntou deste quanto o município não consegue 1405 

comprar as cestas básicas e a quanto tempo está sem a compra efetiva da 1406 

cesta básica e que 100 (cem) cestas básicas é a demanda da igreja em 1407 

uma semana. O conselheiro Fernando perguntou se ficou claro aquela 1408 

parte que em outubro ia ser feita uma licitação. A conselheira Rosilene 1409 

perguntou o ´porque não foi feita a licitação de 900 (novecentas). Ivani 1410 

respondeu que no começo de ano não estamos fazendo de  900 1411 

(novecentas) estamos fazendo de 2000 (duas mil) cestas básicas. A 1412 

conselheira Rosilene pontuou que não é de caráter emergencial e o que 1413 

está questionando não é a quantidade e a situação de não ser de caráter 1414 

emergencial porque existe uma lei que deixa fazer em caráter emergencial 1415 

e precisamos para ontem. Ivani explicou que sobre a licitação de dezembro 1416 

foi explicado no setor que a quantidade seria pequena e não daria para 1417 

nada e acrescenta que sugeriu fazer de 300 (trezentas) cestas básicas. O 1418 

conselheiro Fernando perguntou se estava claro a parte que fala que “o 1419 

emergencial é R$17.000,00 (dezessete mil) e igual a cem cesta básicas” e 1420 

pondera que oura questão é a do ministério, e explica: “imagina um 1421 

promotor analisando, olha o pessoal não está querendo fazer licitação 1422 

estão usando o emergencial porque todo o mês compra emergencial e não 1423 

faz uma licitação e por isso que todo o mês não pode fazer emergencial”. 1424 

Ivani ressaltou em seguida, que não podem mais fazer emergencial.  A 1425 

conselheira Rosilene pontuou que não estamos analisando se está certo ou 1426 



 

                           Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 
Rua Alberto Santos Dumont, nº 723 – Centro 

Paiçandu/PR. 

Tel.: (44) 3244-4148 

Email: conselhomunicipal1@paicandu.pr.gov.br 
 
 

47 
 

errado, estamos querendo saber e o que vai ser feito, para as famílias que 1427 

chegam na assistência e não tem e complementa que: compareceu na 1428 

assistência par buscar cesta básica e não tinha, fiz um pedido no face 1429 

(rede social) alegamos justamente isso e as respostas que recebo no face 1430 

é: “porque não procura a assistência social e respondo na assistência 1431 

social não tem cesta básica e não sabe que dia vai ter e quem tem fome 1432 

tem fome hoje além da demandas por do emergencial estamos com outro 1433 

problema o senhor juiz decretou que as pessoas que usam tornozeleiras 1434 

não podem trabalhar na pandemia, e quem está cuidando dessas famílias 1435 

quem vai cuidar delas, e se a demanda que vem para a assistência social, 1436 

e questiona: quem elaborou que 2000 (duas mil) cestas básicas vai dar 1437 

para o ano inteiro, quantas por mês, e cadê o relatório de quantas famílias 1438 

são atendidas realmente”. A conselheira Rosilene sugere, vamos realizar 1439 

um cruzamento de dados com as igrejas e a assistência social. Geise 1440 

salientou que este trabalho já estava sendo realizado no CRAS Catedral e 1441 

a Ingridy representante do conselho e assistente social da Igreja Jesus 1442 

Bom Pastor. A conselheira Ingridy salientou que estávamos cruzando as 1443 

informações com as famílias atendidas. Geyse compartilhou que muitas 1444 

famílias que não receberam a cesta básica no CRAS já tinham recebido da 1445 

igreja, e muitas famílias se “assustaram” quando souberam que recebi (o 1446 

relatório) da igreja. A presidente Eliane ressaltou que para a distribuição da 1447 

cesta básica pela assistência social tem critérios a serem seguidos. A 1448 

conselheira Ingridy ressaltou que “quanto o padre decidiu contratar uma 1449 

assistente social para realizar este trabalho, é exatamente por isso, 1450 

queremos oferecer um trabalho  que dê para a família a possibilidade dela 1451 

se auto promover porque temos que pensar, é obvio que quem tem fome é 1452 

hoje e agora não adianta ir lá no CRAS passar por atendimento e daqui 1453 

uma semana levar a cesta acho que isso também acaba só atrasando e a 1454 

pessoa tem fome agora, mas temos que pensar a possibilidade de não 1455 

apenas dar o arroz e o feijão para essa família a autonomia que consiga 1456 

trabalho e na formação dessa família para que não dependa só da igreja, e  1457 
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do CRAS”. O conselheiro Fernando frisou que não está defendendo esta 1458 

ou aquela gestão, e questiona os conselheiros se ficou claro que, a gestão 1459 

passada não sei de que forma determinou que seria licitado 900 1460 

(novecentas) cestas básicas, alguém determinou que seria 900 1461 

(novecentas) cestas básicas, e essa licitação de  900 (novecentas) cestas 1462 

básicas não aconteceu por  causa de um item, e fizeram emergenciais, e 1463 

complementa: fica claro que estas 900 (novecentas) cestas básicas foi o 1464 

problema, tentaram concertar e ao invés daquele relatório que falaram em 1465 

novecentas será duas mil cestas básicas quanto ocorrer”. A conselheira 1466 

Rosilene pontuou que agora nós não temos e não poderia ter ocorrido essa 1467 

falha de não termos cestas básicas. O conselheiro Fernando ressaltou que 1468 

são coisas distintas. Ivani pontuou que tudo que estava no alcance e na 1469 

possibilidade de aquisição foi feito e que milagre não tem como fazer. O 1470 

conselheiro Fernando pontuou que “estas duas mil cestas, que serão 1471 

licitadas agora, não necessariamente será par o ano todo e será para o 1472 

mesmo período que a outra seria, até acabar e licitar novamente quantas 1473 

vezes precisar”. A presidente Eliane perguntou para encerrar fica 1474 

deliberado o envio de ofício ao Secretário Municipal de Administração e 1475 

Gabinete Thiago Alves Céfalo, para participar da Reunião Extraordinária do 1476 

CMAS, referente a pauta: Atual situação da distribuição e aquisição das 1477 

cestas básicas adquiridas e que vier a ser adquiridas pelo município 1478 

de Paiçandu/PR. A presidente Eliane perguntou aos membros (as), se há 1479 

discordância na deliberação, não havendo discordância, a presidente 1480 

Eliane colocou a pauta em votação sendo aprovada pelo (as) seguintes 1481 

conselheiros (as): Área Governamental: Eliane Figueiredo Ramos 1482 

Santana; Maria Madalena Raimundo e Fernando Júnior da Conceição; e 1483 

da Área não governamental: Ingridy Alves de Souza; Glaucia Fabiano de 1484 

Magalhães Marconi, Benedita dos Reis Mendonça e Rosilene Bispo de 1485 

Alencar Queiroz. Ivani solicitou a atenção dos conselheiros para pontuar a 1486 

questão dos orçamentos, e explica que para quem trabalha é muito 1487 

desgastante, pois não conseguimos orçamentos e batemos na porta de 1488 
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mercado em mercado aqui de Paiçandu e a resposta é: não participamos 1489 

de processo licitatório. Complementa, então estamos de uma certa forma 1490 

muito amarrados e relatou que a Glaucia que trabalha na APAE também 1491 

estão com o mesmo problema porém é menos burocrático, pois não 1492 

passam por um processo de licitação, mas tem que ter três orçamentos e 1493 

ganha o de menor valor, e complementa: estamos com vários e-mails de 1494 

orçamento de material de expediente e muitos escrevem que não estão 1495 

participando de processo licitatório, ou “não tenho certidão”, sempre tem 1496 

um impedimento. E explica que precisamos dos três orçamentos de todos 1497 

os itens preenchidos corretamente e os orçamentos tem que ser iguais não 1498 

pode faltar nenhum item, porém foi muito difícil e exaustivo, conseguir os 1499 

três orçamentos das cestas básicas, fechamos os três orçamentos. 1500 

Décima quarta  pauta: Informes da Secretaria Executiva do Conselho: 1501 

primeiro informe: Primeiro informe: Apresentação da Ata da Primeira 1502 

visita de orientação da Comissão Temática Permanente de 1503 

Documentação e Inscrição do CMAS composta por: Conselheira Abigail 1504 

Alves dos Santos e Conselheiro Fernando Júnior da Conceição e 1505 

Comissão de Fiscalização e Cadastro do CMDPI na instituição ILPI São 1506 

Marcos no Município de Paiçandu/Pr. Segundo informe: Portaria MC n° 1507 

579, de 29 de dezembro de 2020 que amplia o prazo para saque dos 1508 

benefícios financeiros do Programa bolsa Família, criado pela Lei n°10.836 1509 

de 9 de janeiro de 2004, e do Auxilio Emergencial Residual para os 1510 

beneficiários do Programa Bolsa Família, criado pela Medida Provisória 1511 

n°1.000, de 2 setembro de 2020; Terceiro informe: Ofício circular 1512 

n°23/2021 enviado pela Secretaria Municipal de Assistência Social 1513 

solicitando um representante para compor uma comissão de fiscalização 1514 

com o objetivo de realizar uma visita técnica em uma instituição no 1515 

município de Paiçandu conselheira representante Abigail Alves dos Santos 1516 

integrante da Comissão Temática Permanente de Documentação e 1517 

Inscrição do CMAS. A secretária executiva Ana Paula salientou que a visita 1518 

foi realizada e que o parecer/relatório foi disponibilizado no grupo para a 1519 
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comissão que visitou analisá-lo. Quarto informe: Ofício circular 1520 

n°02/2021 M.R.F.R enviado pelo Centro de Atenção Psicossocial 1521 

(CAPS) solicitando a indicação de 01 (um) representante da área não 1522 

governamental para compor o Comitê Municipal Intersetorial de SAÚDE 1523 

Mental. A secretária executiva Ana Paula salientou que foi colocado no 1524 

grupo solicitando a indicação de um conselheiro (a) para representar o 1525 

Comitê sendo indicada a conselheira Rosilene Bispo de Alencar Queiroz. 1526 

Quinto Informe: E-mail recebido do CNAS assunto 12ª Conferência 1527 

Nacional de Assistência Social convocada para dezembro de 2021. 1528 

Informativo: A Conferências Municipais deverão acontecer de 12 de abril a 1529 

30 de julho de 2021. As Conferências Estaduais: 2 de agosto a 30 de 1530 

outubro de 2021. A secretária executiva Ana Paula pontuou que será 1531 

necessário a urgência da organização para a realização da conferência 1532 

municipal em nosso município pois o prazo é curto. A presidente Eliane 1533 

solicitou que podemos retornar o assunto na próxima reunião. Sexto 1534 

informe:  E-mail recebido do Escritório Regional de Maringá: Assunto 1535 

nota de esclarecimento sobre leis vigentes para o ARCPF 2021 (Atestado 1536 

de Regularidade de Conselhos, Planos e Fundo de Assistência Social). A 1537 

secretária executiva Ana Paula ressaltou que todos os documentos estão à 1538 

disposição dos conselheiros (as) que serão disponibilizados para o 1539 

escritório regional. Agradeceu a presença de todos. A presidente Eliane 1540 

perguntou se há mais pautas não havendo pautas para ser registradas e 1541 

nem trazidas para a próxima reunião encerra-se a reunião. Nada mais a 1542 

registrar nós, Ana Paula de Oliveira Ferreira e Andréia Regina Ferreira de 1543 

Siqueira, encerraram a presente ata que vai por nós assinada e pelos (as) 1544 

conselheiro (as) e os convidado (as) que se fizeram presentes nesta 1545 

reunião.      1546 

                                   1547 

______________________________________ 1548 

Eliane Figueiredo Ramos Santana  1549 

Presidente interina do CMAS 1550 

 1551 
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 1552 

 1553 

_____________________________________ 1554 

Ana Paula de Oliveira Ferreira  1555 

Secretária Executiva do Conselho Municipal da Assistência Social e dos 1556 

Conselhos de Direitos de Paiçandu/PR. 1557 
 1558 

 1559 

 1560 

_______________________________________ 1561 

Andréia Regina Ferreira de Siqueira  1562 

Educadora Social e Auxiliar Administrativa 1563 
 1564 

 1565 
 1566 

 1567 
 1568 

LISTA DE PRESENÇA (NOME, RG ou CPF). 1569 

Nome  CPF/ RG 
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