
Ata nº 10/2020 do Conselho Municipal dos Direitos d a Criança e do 

Adolescente – CMDCA   

Ata nº 11/2020 do Conselho Municipal de Assistência  Social - CMAS 

26 de novembro de 2020  

Considerando o enfrentamento da emergência de Saúde Pública em 

decorrência da infecção humana pelo Coronavírus COVID-19, foi realizada 

reunião conjunta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA  e Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

no dia vinte e seis de novembro de dois mil e vinte às nove horas, reunião pelo 

aplicativo Google Meet. Participaram da reunião os membros dos Conselhos , a 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA Mona Lisa Selleti Carvalho, Claysse Danielle Morimoto (CMDCA), 

Carolina de Vasconcelos Ferreira (CMDCA), Silvane Marcela Mazur (CMDCA), 

Jaqueline Santana David Tobias (CMDCA), Lucinéia Aparecida da Cruz 

(CMDCA), Mayara Oliveira Miranda Paludetto (CMDCA), Magna Cristina 

Marchioni (CMDCA/CMAS), Elessandra Pacheco Coelho (CMDCA/CMAS). A 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS Taciana de 

Souza, Roberta  Christina Ferreira Dias  (CMAS), Maria Luiza Coletti 

Podanosqui (CMAS), Ana Helena Pereira de Campos Bernardini (CMAS). 

Participou a responsável pela Secretaria Executiva dos Conselhos Francieli 

Munhão Martins. A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente Mona Lisa, agradeceu a presença de todos e deu início a 

reunião explanando sobre as pautas: Pauta da reunião conjunta do CMDCA  

e CMAS: Pauta nº 01 - Apreciação da Ata nº 09/2020 (ordinária) de 

26/11/2020: Foi disponibilizada a ata para apreciação e após leitura dos 

conselheiros, houve manifestação por Silvane propondo complementação, 

sendo aprovada para publicação. Pauta específica do CMDCA: Pauta nº 01 -  

Prestação de Contas Final Deliberação 107/2017 CEDC A-PR (Incentivo 

para o Fortalecimento do Conselho Tutelar): Elessandra apresentou a 

prestação de contas final do Incentivo para o Fortalecimento do Conselho 

Tutelar referente ao período do SIFF2 de 01/01/2018 a 13/11/2020 com valor 

de parcela única de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O recurso proporcionou 



aquisição de equipamentos de informática e aquisição de 

mobiliário/equipamentos para o Conselho Tutelar (cinco cadeiras; um telefone; 

um armário com quatro prateleiras; uma mesa de reunião; duas estantes em 

aço; dois gaveteiros; um microondas; três ar condicionado; um suporte de 

monitor e dois quadros recados) se totalizando uma despesa de R$ 9.176,00  ( 

nove mil e cento e setenta e seis reais) com saldo de rendimentos em trinta de 

junho de dois mil e vinte o valor de R$ 946,12 ( novecentos e quarenta e seis 

reais e doze centavos) , o qual este será devolvido ao Fundo Estadual para a 

Infância e Adolescência – FIA .Pauta nº 02 – Apresentação do protocolo de 

Medida Socioeducativa: A coordenadora Carolina do Centro de Referência de 

Especializado de Assistência Social – CREAS, informou que encaminhou um 

oficio ao Comitê Municipal de Prevenção e Combate ao Coronavírus ( Decreto 

Municipal nº. 8.835 de 08 de abril de 2020), requerendo avaliação da possível 

retomada do serviço de medidas socioeducativas em meio aberto , o qual   teve 

autorização, desde que haja o protocolo de procedimentos e condutas. Sendo 

assim, a equipe técnica do CREAS elaborou um protocolo de procedimentos e 

condutas para execução da medida socioeducativa em meio aberto para os 

adolescentes. Segundo Carolina a execução das atividades de prestação de 

serviços a comunidade ocorrerão em diversos órgãos do município, a partir de 

indicações das Secretarias Municipais, que deverão cumprir as exigências de 

segurança, conforme documento elaborado. Em reunião foi apresentado o 

protocolo de procedimentos e condutas aos membros do CMDCA. Os 

Conselheiros apontaram sugestões para que o CMDCA realizasse a junção 

dos boletins diários dos casos do coronavirus do município de Andirá para 

demonstrar o avanço dos números de casos positivo, com envio ao Poder 

Judiciário, verificando a possibilidade de que as medidas socioeducativas não 

sejam retomadas neste momento. Ressalta-se que o CREAS atualmente tem o 

total de 21 (vinte e um) adolescente em cumprimento de Medida 

Socioeducativa, e os atendimentos estão acontecendo por meio de ligações 

telefônicas, WhatsApp e gradualmente visitas e atendimentos presenciais, com 

todos os cuidados de saúde sendo respeitados, porém estes atendimentos não 

conseguem atingir todo o público da medida socioeducativa. Outro ponto a ser 

levantado é que os setores que recebem os adolescentes para o cumprimento 

de Medida Socioeducativa de Prestação de Serviço a Comunidade como 



escolas, Centros de Educação Infantil - CMEIS, Centro de Convivência do 

Idoso – CCI, estão com atividades remotas. Conforme protocolo elaborado pelo 

CREAS, não há garantias de que os adolescentes seguirão todas as medidas 

propostas, visto que a equipe técnica não possui condições de acompanhar 

pessoalmente todo o período em que o serviço está seno prestado, ficando 

este acompanhamento ao encargo dos funcionários nos locais de execução do 

cumprimento da medida. .Pauta específica do CMAS: Pauta nº 01 –  

Demonstrativo Sintético 2019:  A Presidente do Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS Taciana deu seqüência a pauta da reunião  e 

passou a palavra para Elessandra apresentar  o Demonstrativo Sintético 

Financeiro de Execução Físico Financeira do Exercício de 2019 dos 

Serviços/Programas do Governo Federal do Sistema Único da Assistência 

Social- SUAS; Recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Programa 

Bolsa Família/IGD e do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de 

Assistência Social IGD/SUAS. É um sistema online do Governo Federal com 

lançamentos dos recursos recebidos e utilizados e a execução  física de 

atendimentos realizados pelos serviços socioassistencias no ano de 2019. 

Relatou que o Serviço de Acolhimento a Criança e ao Adolescente realizou o 

atendimento de 08 (oito) crianças/adolescentes; Serviço de Acolhimento a 

Longa Permanência para Idosos Dona Aracy Barbosa realizou o atendimento 

de 40 (quarenta) idosos; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(Projeto Esperança, CCI e CRAS) realizaram o atendimento de 233 (duzentos 

e trinta e três) indivíduos, sendo 58 (cinqüenta e oito) prioritários; O programa 

Benefício de Prestação Continuada na Escola  foram aplicados 14 (quatorze) 

questionários; Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas famílias foi realizado pela APAE com 121  (cento e 

vinte e um) atendimentos; Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Família e Indivíduo – PAEFI, realizado pelo CREAS com 104 (cento e quatro) 

famílias acompanhadas; Serviço de Proteção Social a Adolescente em 

Cumprimento de Medidas Socioeducativas de LA e PSC, realizado pelo 

CREAS com 32 (trinta e dois) atendimentos; Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral a Família – PAIF, realizado pelo CRAS com 433 

(quinhentos e trinta e três) famílias acompanhadas. Elessandra apresentou a 

execução financeira inserida no sistema do Governo Federal. No bloco 



Proteção Social Especial: Na fonte 1949 e outras fontes vinculas 1939; 1938; 

1935; 1771, o saldo em primeiro de janeiro de dois mil e dezenove foi de R$ 

131.065,82 (cento e trinta e um mil e sessenta e cinco reais e oitenta e dois 

centavos); Receita de R$ 52.216,48 ( cinqüenta e dois mil e duzentos e 

dezesseis reais e quarenta e oito centavos);  Restituição de R$ 63,88 ( 

sessenta e três reais e oitenta e oito centavos); Despesa de R$ 93.060,60 

(noventa e três mil  e sessenta reais e sessenta centavos) e Saldo em trinta e 

um de dezembro de dois mil e dezenove foi de R$ 92.074,11 ( noventa e dois 

mil e setenta e quatro reais e onze centavos). No bloco de Proteção Social 

Básico: Na fonte 1934 e outras fontes vinculadas 1768; 1948, o saldo em 

primeiro de janeiro de dois mil e dezenove foi de R$ 72.225,15 (setenta e dois 

mil e duzento e vinte e cinco reais e quinze centavos); Receita de R$ 

186.150,00 (cento e oitenta e seis mil e cento e cinqüenta reais); Rendimentos 

de R$ 834,37 (oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e sete reais); Despesas 

de R$ 69.868,40 (sessenta e nove mil e oitocentos e sessenta e oito reais e 

quarenta centavos); O Saldo em trinta e um de dezembro de dois mil e 

dezenove foi de R$ 189.341,12 (cento e oitenta e nove mil e trezentos e 

quarenta e um reais e doze centavos). Ressalta-se que houve uma diferença 

de pagamento menor de R$0,20 (vinte centavos) em dois mil e dezenove, mas 

regularizado em seis de janeiro de dois mil e vinte.  Recurso de Incentivo a 

Gestão Descentralizada do Programa Bolsa família – IGD: Na fonte 1940 e 

outra fonte vinculada 1753, o Saldo em primeiro de janeiro de dois mil e 

dezenove foi de R$ 55.668,21 (cinqüenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e 

oito reais e vinte e um centavos); Receita de R$ 62.128,29 (sessenta e dois mil 

e cento e vinte e oito reais e vinte e nove centavos); Rendimento de R$ 

1.261,14 (um mil e duzentos e sessenta e um reais e quartoze centavos); 

Despesa de R$ 55.236,95 (cinqüenta e cinco mil e duzentos e trinta e seis reais 

e noventa e cinco centavos); o Saldo em trinta e um de dezembro de dois mil e 

dezenove foi de R$ 63.820,69 (sessenta e três mil e oitocentos e vinte reais e 

sessenta e nove centavos). Recurso de Incentivo a Gestão Descentralizada 

do SUAS – IGD SUAS: Na fonte 1933 e outra fonte vinculada 1776; o Saldo 

em primeiro de janeiro de dois mil e dezenove foi de R$ 15.360,06 (quinze mil e 

trezentos e sessenta reais e seis centavos); Receita de R$ 2.651,79 (dois mil 

seiscentos e cinqüenta e um reais e setenta e nove centavos); Rendimento de 



R$ 245,82 (duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos); 

Despesa de R$ 9.619,30 (nove mil seiscentos e dezenove reais e trinta 

centavos); o Saldo em trinta e um de dezembro de dois mil e dezenove foi de 

R$ 8.638,37 (oito mil e seiscentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos). 

Ressalta que possui uma diferença de R$ 0,01(um centavo) no saldo inicial e 

final. No Programas e Projetos BPC na Escola:  Na fonte 1011; o Saldo 

primeiro de janeiro de dois mil e dezenove foi de R$ 408,67 (quatrocentos e 

oito reais e sessenta e sete centavos); Receita de R$ 560,00 (quinhentos e 

sessenta reais); Rendimentos de R$ 8,37 (oito reais e trinta e sete centavos); o 

Saldo em trinta e um de dezembro de dois mil e dezenove foi de R$ 977,04 

(novecentos e setenta e sete reais e quatro centavos).  No Sistema de Gestão 

de Transferências Voluntárias- SIGTV (Emenda Parlam entar): Na fonte 

1956; a Receita em nove de dezembro de dois mil e dezenove foi de R$ 

150.000,00 (cento e cinqüenta mil); Rendimentos de R$ 95,07 (noventa e cinco 

reais e sete centavos); o Saldo em trinta e um de dezembro de dois mil e 

dezenove foi de R$ 150.095,07 (cento e cinqüenta mil e noventa e cinco reais e 

sete centavos). Pauta nº 02 – Censo SUAS 2020: Taciana informou sobre os 

questionários do Censo SUAS 2020, referente ao Conselho Municipal e o 

Fundo Municipal da Assistência Social, visto que necessita realizar o 

preenchimento destes e inseri-los no sistema do Ministério da Cidadania. 

Segundo Taciana o prazo para o preenchimento desses questionários foi 

prorrogado para 18/12/2020. Na seqüência Danielle relatou que ano de 2020 

para inserir as informações dos questionários preenchidos no sistema 

eletrônico foi necessário realizar o cadastro pelo gov.br, sendo assim, foi 

realizado a impressão dos questionários dos serviços:  Centro de Referência 

de Assistência Social – CRAS ; Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS; Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculo ( Projeto Esperança e Centro de Convivência  do Idoso) ;  Centro Dia – 

APAE; Unidades de Serviço de Acolhimento ( Casa Lar; República dos Idosos 

Elias Vaz Correa e Lar dos Velhinhos Dona Aracy Barbosa) e encaminhado as 

Unidades para o preenchimento e com devolutiva ao Departamento da 

Vigilância Socioaassistencial do SUAS para a realização do  acompanhamento 

das informações, para posteriormente serem inseridos no sistema. Esta ata foi 

elaborada por Francieli Munhão Martins e Claysse Danielle Morimoto, sendo 



que na oportunidade os presentes nesta reunião assinaram olivro de presença 

específico deste Conselho. Andirá, Paraná, 26 de novembro de 2020.  

 


