
     Reunião Ordinária nº 13/2017 do Conselho Munic ipal de Assistência 

Social (CMAS)  

13 de novembro de 2017 às 09:00 horas 

 

Às nove horas do dia treze de novembro de dois mil e dezessete, realizou-se 1 

reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de 2 

Andirá, Paraná, nas dependências do Lar Dona Aracy Barbosa – Instituição de 3 

Acolhimento de Longa Permanência para Idosos, situado na Rua Bandeirantes 4 

– Vila americana Andirá/PR. Esta reunião contou com a presença dos 5 

membros que representam este Conselho: Elessandra Pacheco Coelho 6 

(presidente RG: 5.191.760-0, CPF: 741.644.739-91); Francieli Munhão Martins 7 

(RG: 14.114.697-1, CPF: 320.783.448-50); Ruth Ramos Arnaud Sampaio 8 

Zamboni (RG: 4.240.067-0, CPF: 563.045.369-68); Bernadete dos Santos 9 

Meletto (RG: 3.927.133-8, CPF: 904.770.499-15); Taciana de Souza (RG: 10 

4.074.8867-4 SP, CPF: 346.819.538-90); Benedito Rossi (RG: 3.400.100-3, 11 

CPF: 328.842.309-04); Magna Cristina Marchioni (RG: 6.270.107-2, CPF: 12 

026.492.159-33); Cristiano Ribeiro, ( RG:7.087.043-6, CPF: 028.758.989-73). 13 

Também participaram desta reunião a pedagoga Silvane Marcela Mazur (RG: 14 

8.005.308-8, CPF: 037.765.079-00); Claysse Danielle Morimoto (RG: 15 

5.907.318-4; CPF: 007.096.579-00); Sebastiana Jesus Ribeiro Dalossi (RG: 16 

3.319.782-9; CPF: 543.204.708-82) e Mariana Faria Simoni (RG 8.069.848-8 ; 17 

CPF: 046.923.099-11).  A presidente do Conselho Elessandra Pacheco Coelho 18 

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, ressaltou que as reuniões 19 

deste Conselho estão sendo realizadas nos serviços, para que os Conselheiros 20 

tenham mais conhecimento dos serviços ofertados pela rede socioassistencial, 21 

sendo hoje realizada nesta entidade e a próxima ficou definida para ser 22 

realizada na APAE.  Iniciou a reunião informando a pauta do dia: Censo SUAS 23 

2017, assim, explicou que já foram preenchidos no sistema, os questionários 24 

referentes ao Censo dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 25 

(Centro de Convivência de Idosos e Projeto e Esperança) e do Centro de 26 

Referência de Assistência Social (CRAS). Próxima pauta do dia foi com relação 27 

à Prestação de Contas referente ao recurso executado no 1º semestre de 2017 28 



do Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV - ACOLHIMENTO 29 

INSTITUCIONAL. Elessandra explicou que a Secretaria de Estado da Família e 30 

Desenvolvimento Social do Paraná – SEDS enviou e-mail pelo Escritório 31 

Regional em data de 30 de outubro de 2017, orientando sobre essa 32 

necessidade de Prestação de Contas. Este recurso foi aprovado e repassado 33 

pelo Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) ao Fundo Municipal de 34 

Assistência Social (FMAS) para ser utilizado exclusivamente na Instituição de 35 

Acolhimento - Casa Lar do Município de Andirá/PR. Ressaltou que a Prestação 36 

de contas se refere ao período de 01/01/2017 a 30/06/2017 e dispõe de um 37 

formulário on-line acessado pelo SIFF2 – Sistema Fundo a Fundo. Este 38 

formulário consta dos seguintes itens: 1. Execução da Proposta de 39 

Atendimento Físico; 2. Resumo Executivo; 3. Declaração do Órgão Gestor; 4. 40 

Gestão Financeira; 5. Parecer do Conselho; 6. Finaliza Prestação de Contas e 41 

7. Relatório Prestação de Contas.  Assim, no item 2. Resumo executivo, dos 42 

R$30.000,00 (trinta mil reais) previstos para ser repassado pelo FEAS foi 43 

utilizado R$366,65 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco 44 

centavos); do valor total previsto a ser repassado pelo FNAS, dos 45 

R$691.429,44  (seiscentos e noventa e um reais e quatrocentos  e vinte e nove 46 

reais e quarenta e quatro centavos) foi executado R$82.576,22 (oitenta e dois 47 

mil e quinhentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos); do valor total 48 

previsto de Recursos próprios R$2.590.510,25 (dois milhões e quinhentos e 49 

noventa mil e quinhentos e dez reais e vinte e cinco centavos), foi executado o 50 

valor de R$1.059.853,09 (um milhão e cinqüenta e nove mil e oitocentos e 51 

cinqüenta e três reais e nove centavos), totalizando assim os recursos do 52 

Fundo Municipal de Assistência Social R$3.311.939,69 (três milhões e 53 

trezentos e onze mil e novecentos e trinta e nove reais e sessenta e nove 54 

centavos), executados R$1.142.795,96 (um milhão e cento e quarenta e dois 55 

mil e setecentos e noventa e cinco e noventa e seis centavos). Portanto, do 56 

recurso utilizado do FEAS, a porcentagem utilizada no período correspondente 57 

a 01/01/2017 a 30/06/2017 não atingiu o mínimo de 30% estabelecido. No 58 

entanto, no segundo semestre de 2017 o recurso está sendo utilizado, sendo 59 

que na próxima prestação de contas será informada a execução 60 

correspondente.  Nada mais a deliberar esta reunião foi finalizada às dez horas 61 

eu Francieli Munhão Martins, responsável pela Secretaria Executiva dos 62 



Conselhos, subscrevi a presente ata, esclarecendo que a lista de presença 63 

dessa reunião encontra-se em livro próprio do Conselho Municipal de 64 

Assistência Social.  65 


