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Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, realizou-3 

se reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, em sua 4 

sede no Centro de Ação Social, sob a convocação de seu presidente José Geraldo Berger. 5 

Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros titulares governamentais: Sandra 6 

Regina Wichert Cisco e Thais do Prado Dias Verillo (Fundação Municipal de Assistência 7 

Social de Ponta Grossa/FASPG); Maira Martins de Hollebem (Secretaria Municipal de 8 

Cidadania e Segurança Pública). Os conselheiros titulares não governamentais: José 9 

Geraldo Berger (Entidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade); Ines Chuy 10 

Lopes (Entidades de Proteção Social Especial de Média Complexidade); Adrianis Galdino da 11 

Silva Junior e Regina Rosa Pedrozo Rosa (Profissionais da Área), Gilberto Ferreira  12 

(Entidades de Proteção Social Básica); Vanderli Ramos Morgestern (representante dos 13 

usuários da política de assistência social). Os conselheiros governamentais no exercício 14 

da titularidade: Marcos Vinícius Zuber (Secretaria Municipal de Governo). Os conselheiros 15 

não governamentais suplentes: João Eliseu Montes (Entidades de Proteção Social 16 

Especial de Média Complexidade).Os conselheiros não governamentais no exercício da 17 

titularidade: Camila Vanessa Sviech (Entidades de Proteção Social Básica). A secretária 18 

executiva Carla Buhrer Salles Rosa. Justificaram  a ausência as conselheiras: Leni 19 

Aparecida Viana da Rocha, Daniele de Antoni Calixto, Monica Cassins Gans, Emerson 20 

Correa, Lilian Klimiont e Maristela Guarnieri. Estiveram presentes: Elizane Nascimento e 21 

Raquel Lago (Escritório Regional da SEDS, as Assistentes Sociais Patrícia Stunitz (Lar 22 

Guilherme Cavina) e Odineusa M. Rosa (APAM) e Tiago Marques do Carmo (assessor dos 23 

Conselhos/FASPG). A reunião contou com a seguinte pauta: 1- Apreciação e aprovação da 24 

pauta; 2- Aprovação da ata 298; 3- Informes Gerais; 4-Parecer da Comissão de 25 

Monitoramento e Avaliação de Projetos sobre o  Termo de Fiscalização do Convênio com o 26 

SOS e  prestação de contas de Emendas Parlamentares e 5- Informes da Comissão 27 

Especial Eleitoral. Após estabelecimento do quórum, o presidente José Geraldo Berger 28 

iniciou a reunião com as boas vindas aos conselheiros e discussão da pauta. O conselheiro 29 

João Montes indagou sobre o não chamamento da reunião com os serviços de acolhimento 30 

(abrigos) para população de rua, conforme definido na última plenária do CMAS. A 31 

conselheira Thaís colocou que o Departamento de Proteção Especial está providenciando 32 

uma reunião com  a rede de atendimento da população de rua.   Após a aprovação da 33 

pauta, foi colocada em discussão a ata nº 298, solicitado a inclusão, na linha 148,  da 34 

Entidade Serviço de Obras Sociais, a ata foi aprovada. Informes Gerais: Informado sobre o 35 

processo eleitoral da Sociedade Civil para o Conselho Nacional de Assistência Social.  36 

Comunicado o envio de ofício do CMAS de agradecimento aos conselheiros governamentais  37 

representantes das Secretarias Municipais que não possuem mais assento no CMAS. 38 

Comunicado o recebimento do Departamento de Gestão do SUAS da FASPG a relação de 39 

Entidades e Serviços da Rede Socioassistencial não governamental para o exercício de 40 

2018. O conselheiro Adrianis informou que a FASPG chamou uma reunião,  em 15 de 41 

fevereiro, com os responsáveis técnicos da rede  socioassistencial para falar sobre o termo 42 

de colaboração. Comentou que a Procuradora da FASPG, Dra. Regina esteve presente para 43 

esclarecer sobre o andamento dos termos, na reunião foi discutido sobre o repasse 44 

referente ao mês de janeiro, várias possibilidades foram levantadas e a reunião foi muito 45 

importante. O conselheiro Adrianis comentou que existe a possibilidade de haver, 46 
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futuramente, um “contraditório”, por conta do repasse extemporâneo do mês de janeiro, as 47 

Entidades deverão estar preparadas para isso.  A discussão  vai continuar  em reuniões 48 

separadas em níveis de proteção. O conselheiro Adrianis disse que foi muito produtiva a 49 

reunião e comentou que esta transição enfraqueceu a Gestão, porque ficou um espaço de 50 

tempo muito grande sem comando.  O conselheiro Gilberto complementou o relato da 51 

reunião colocando sobre a possibilidade de repasse de duas parcelas em um mesmo mês. 52 

Relatou que averiguou a legalidade junto ao Tribunal de Contas/Pr. e este se manifestou 53 

favoravelmente, tendo informado, por e-mail, a Procuradora da FASPG. Solicitado o 54 

encaminhamento de cópia deste e-mail ao CMAS. Na continuidade, o conselheiro Gilberto 55 

informou sobre o jovem Brian Israel que passou em primeiro lugar no vestibular de 56 

Engenharia Civil na UEPG. Brian era participante do Instituto Duque de Caxias/ Guarda 57 

Mirim desde pequeno e participava do Programa Adolescente Aprendiz junto a UEPG. Os 58 

conselheiros colocaram que este é o fruto do trabalho da política de assistência social  e 59 

solicitaram que o conselheiro Gilberto envie os cumprimentos do CMAS à diretoria do IEDC. 60 

O presidente chamou o item quatro da pauta - Parecer da Comissão de Monitoramento e 61 

Avaliação de Projetos sobre o Termo de Fiscalização do Convênio com o SOS. A 62 

coordenadora da Comissão, conselheira Regina fez a leitura do parecer explanando que 63 

cabe ao CMAS somente o conhecimento desta prestação de contas, não havendo 64 

necessidade de aprovação da mesma. Foi encaminhado o termo de objetivos atingidos 65 

elaborado pela fiscal do convênio para conhecimento do CMAS. O conselheiro Adrianis 66 

lembrou que alguns pontos da execução do convênio poderiam ter sido mais esmiuçados, 67 

mas de forma geral os objetivos foram alcançados. Lembrou que o convênio com o Serviço 68 

de Obras Sociais não está mais vinculado à política de assistência social, com exceção da 69 

dispensa de chamamento público do Banco de Alimentos em prol do SOS. O serviço de 70 

convivência e fortalecimento de vínculos – Pequeno Cidadão fechou e os cursos estão 71 

sendo financiados pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação 72 

Profissional.  A conselheira Sandra lembrou que na nova parceria entre o SOS e a 73 

Secretaria de Qualificação Profissional trouxe reformulações muito significativas e que o 74 

número de metas saltou de 500 para 1000 metas. Na continuidade do parecer da Comissão, 75 

a conselheira Regina fez a leitura do parecer sobre a solicitação de declarações do CMAS 76 

aprovando a execução e o cumprimento dos objetivos dos Convênios oriundos de Emendas 77 

Parlamentares dos Deputados Federais Leopoldo Meyer e Sandro Alex, conforme 78 

Resolução deste Conselho Nº 50/2012.  Primeiramente foi discutida  a emenda do Deputado 79 

Leopoldo Meyer no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta mil reais), esclarecido que as  80 

Entidades beneficiadas enviaram uma declaração atestando que receberam os veículos, 81 

material de consumo  e/ou serviços acordados na proposta inicial, sendo estas:  Associação 82 

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ponta Grossa, Associação  de Proteção aos 83 

Autistas, Casa do Idoso Paulo de Tarso e Francisclara Resgate da Criança e da Família. 84 

Aprovada a emissão pelo CMAS de declaração de execução e o cumprimento dos objetivos 85 

deste Convênio. Na sequência a coordenadora da Comissão fez a leitura do parecer sobre a 86 

emenda parlamentar do deputado Sandro Alex, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 87 

reais), considerando que o valor não foi gasto integralmente, haverá devolução de parte do 88 

recurso (aproximadamente R$ 300.000,00). O conselheiro Adrianis solicitou que fosse 89 

realizada a leitura do ofício (nº022/2018) encaminhado pela Secretaria de Políticas Públicas 90 

Sociais, solicitando declaração  de aprovação do CMAS da execução e cumprimento dos 91 

objetivos deste Convênio. O conselheiro Adrianis lembrou que o CMAS não pode emitir 92 

declaração de algo que não acompanhou e algumas Entidades não receberam 93 
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integralmente o material que estava previsto. Foi discutido que o valor da emenda era muito 94 

alto para aquisição de material de consumo e algumas licitações ficaram com o valor bem 95 

abaixo do previsto, acarretando um montante de recursos não utilizado, que será devolvido 96 

ao MDS. O assunto foi amplamente debatido e após a conferência das declarações das 97 

Entidades beneficiadas  ficou decidido que a declaração deverá conter o cumprimento 98 

parcial  dos objetivos do Convênio oriundo da Emenda Parlamentar do Deputado Sandro 99 

Alex.  As Entidades beneficiadas foram: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- 100 

APAE de Ponta Grossa, Associação dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa/ADFPG, 101 

Colmeia Espírita Cristã Abegail, Vila Vicentina/Casa da Acolhida, Associação 102 

Pontagrossense de Assistência à Criança Defeituosa/APACD, Associação Ministério Melhor 103 

Viver, Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção/Abrigo Rosa Mística II e Instituto 104 

Educacional Duque de Caxias. Foi comentado que todas as notas fiscais e processos de 105 

licitação foram colocados à disposição para análise da Comissão.  Foi discutido que este 106 

Conselho necessita fiscalizar a execução dos convênios oriundos de emendas que estão 107 

acontecendo neste momento, deve-se fazer uma agenda futura. O presidente Geraldo 108 

colocou em aprovação a declaração de aprovação da execução e o cumprimento parcial  109 

dos objetivos do Convênio nº 776982/2012, oriundo de Emenda Parlamentar do Deputado 110 

Federal Sandro Alex e a declaração de execução e cumprimento dos objetivos do Convênio 111 

nº 780552, oriundo de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Leopoldo Meyer. 112 

Aprovadas por unanimidade. Foi levantada a questão das emendas parlamentares dos 113 

Deputados  Leopoldo Meyer e  Diego Garcia de 2015, para as quais estava prevista a 114 

aquisição de bens (veículo e móveis) para as Entidades Socioassistenciais Instituto 115 

Educacional Duque de Caxias/Recanto Espírita Maria Dolores e Vila Vicentina/ Casa Santa 116 

Luíza de Marillac, ambas deixaram  de prestar o serviço de Acolhimento para Crianças e 117 

Adolescentes. O conselheiro Adrianis sugeriu que a veículo oriundo da emenda do 118 

Deputado Leopoldo Meyer seja repassado ao Lar Guilherme Cavina, porque aquela 119 

Entidade não possui um veículo de porte para atender aos usuários e realizou uma ampla 120 

explanação sobre o trabalho e as condições de atendimento do Lar Guilherme Cavina. Foi 121 

sugerido que o outro veículo, produto da emenda do deputado Diego Garcia, seja repassado 122 

à Francisclara, uma vez que esta Entidade está acolhendo duas pessoas com deficiência 123 

grave oriundas do Recanto Maria Dolores. Como foi levantado algumas dúvidas em relação 124 

a esta possibilidade, foi solicitada uma consulta à Gerência Administrativa. A conselheira 125 

Sandra Cisco (após consulta à diretoria administrativa)  informou que o Deputado Diego 126 

Garcia já se manifestou em prol do repasse do veículo para a Escola Profissional Piamartina  127 

Instituto João XXIII.  Considerando as Entidades beneficiadas Lar Guilherme Cavina e 128 

Instituto João XXIII, foi colocado em votação pelo presidente. Aprovado por unanimidade 129 

conforme Resolução/CMAS/Nº02/2018. Na sequência da pauta foram realizados os 130 

informes da Comissão Especial Eleitoral. O conselheiro Adrianis (coordenador da Comissão) 131 

colocou que foi elaborado o Regulamento e definido um cronograma de datas que deverá 132 

ser seguido. Após a publicação do Regulamento no Diário Oficial, será a etapa de 133 

divulgação, de 15/02 a 16/03, as Inscrições dos Candidatos se darão nos dias 19 e 20 de 134 

março.  As candidaturas serão homologadas pela Comissão Eleitoral até o dia 21 de março; 135 

a publicação da homologação dos candidatos está prevista para dia 22  e recursos para dia 136 

23 de março. O resultado da análise dos recursos será dia  26 de março e a eleição ocorrerá  137 

no dia 11 de abril.  O local definido para as eleições será no Centro de Ação Social das 138 

10:00 às 16:00 h, estendendo o período de votação e garantindo visibilidade para o 139 

processo eleitoral. O conselheiro Adrianis reforçou a importância da qualificação da 140 



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

 
R. Joaquim Nabuco, 59 – Cep: 84026-080  Fone/Fax: (42)  30269565  E-mail:  cmaspg@bol.com.br   Ponta Grossa – PR 
participação dos usuários da política de assistência social neste processo. Comentado que 141 

os presidentes das Entidades e Serviços Socioassistenciais poderão delegar o direito ao 142 

voto mediante ofício. Quanto aos trabalhadores do SUAS, poderão se candidatar todos os 143 

funcionários dos serviços socioassistenciais, governamentais ou não, da mesma forma, os 144 

trabalhadores poderão exercer o direito ao voto, mediante identificação  de vínculo como 145 

trabalhador na rede SUAS. O material de divulgação foi apresentado aos 146 

conselheiros.Finalizada a pauta e nada mais havendo a tratar, o Presidente José Geraldo 147 

Berger encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Esta ATA foi redigida pela 148 

secretária executiva Carla Bührer Salles Rosa, após aprovada segue assinada pelos 149 

conselheiros presentes. 150 


