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 DATA:       23/03/2012     14:00h 
LISTA DE PRESENÇAS 

Representando a Secretaria Municipal de Assistência Social, Carla Maria Di Piero Mendes, Lucélia de 
Andrade Schemiguel e Regina Rosa Pedroso Rosa. Representando a Secretaria Municipal de Educação, 
Margarete do Carmo Tulio Santana. Representando as entidades de proteção social especial de alta 
complexidade,  Rosemeri Monteiro Godoy; representando as entidades de proteção social especial de 
média complexidade,  Marialva Ribas Kincheski; representando os Profissionais da Área, Erica Francine 
Pilarski Clarindo; representando as Entidades de Proteção Social Básica, Luiz Cezar da Silva e Fernanda 
de Almeida da Silva; representando os usuários da assistência social,  Ana Cristina Duda, Clea Maria 
Mathias Pereira e  Ivone do Carmo Camargo. Os conselheiros governamentais suplentes: representando a 
Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos Josiane Freitas Gonçalves. Os conselheiros 
não governamentais suplentes: representando as entidades de proteção social especial de média 
complexidade,  Maria Liliane Vieira de Souza; representando os Profissionais da Área, Erika  Schemiguel 
e Ana Teresa da Cruz; representando as Entidades de Proteção Social Básica,  Marcelo Safraid; 
representando os usuários da assistência social,  Cleberson Palhano e Santina Correia Ott. Registramos 
ainda a presença da Secretária Executiva  Carla Bührer Salles Rosa e da Assistente Social  do Ministério 
Público, Consuelo S. Lopes. 

PAUTA 
1-aprovação da ata nº 211;  
2- Informes; 
3-apreciação do documento enviado ao CMAS por conselheiro; 
4-recomposição das Comissões Temáticas. 

ENCAMINHAMENTOS DOS ITENS DA PAUTA 
1-aprovação da ata 211: aprovada.  
2- Informes: a secretária informou a todos sobre o Decreto 5.900, o qual nomeia os conselheiros para o 
biênio 2012-2013. Foi entregue uma cópia do Decreto para cada um dos conselheiros presentes. Na 
sequência foi realizada a leitura do “Termo de Posse” e os nomes de todos os conselheiros nomeados pelo 
Sr. Prefeito Municipal. Após a assinatura do Termo pelos presentes foi comunicado o recebimento pelo 
CMAS do documento protocolado por  Conselheiro  e realizada a  leitura do documento, o qual segue 
anexo a esta ata. As observações contidas no documento foram bastante oportunas e  em reunião prévia 
com os interessados o assunto foi discutido,  chegando  a conclusão que a situação atual não está dentro da 
legalidade.  Tendo em vista que o CMAS não pode parar suas atividades foi convocada esta reunião 
extraordinária para legalizar esta situação. A conselheira governamental solicitou a palavra para colocar 
que “não houve má fé”, que as atitudes tomadas na reunião do dia primeiro de março foram  com a 
anuência prévia da plenária, da forma mais transparente possível. Um  conselheiro não governamental 
colocou que, após a última  reunião, por meio de uma maior reflexão sobre o assunto, concluiu que o 
Conselho não pode ultrapassar os limites legais, desta forma, procurou o CMAS para explanar sobre a 
situação, sendo orientado a fazer suas considerações por escrito, as quais não possuem conotação de 
denúncia. Realizada a leitura do parágrafo segundo do artigo 9° do Regimento Interno deste Conselho  
que coloca que o Presidente e o Vice-Presidente  serão eleitos na primeira reunião da gestão. Deixada a 
palavra em aberto  para que  os candidatos a Presidente colocassem seus nomes em apreciação.  O 
conselheiro Luiz Cezar da Silva manifestou interesse para o cargo de presidente. Colocado que a 
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conselheira Ana Cristina Duda não colocará seu nome para apreciação, em virtude da possível  conotação 
de que o documento apresentado ao CMAS traga uma nova oportunidade para disputar a presidência, os 
conselheiros presentes não concordaram com esta colocação. A conselheira  colocou que acredita que 
indiretamente poderia haver esta conotação. A secretária perguntou  quem se candidata a Vice-presidente. 
A conselheira Erica Francine Pilarski Clarindo colocou seu nome para apreciação do CMAS.  O 
Presidente e o Vice- presidente foram escolhidos por aclamação e saudados com uma salva de palmas. O 
presidente eleito, Luiz Cezar da Silva agradeceu novamente a confiança de todos e colocou que após 
passados vinte e dois dias desse período de incertezas, o que fortalece o CMAS é a participação e a 
representatividade da sociedade civil e do governo que ocorre através  de todos os conselheiros. Que todos 
os conselheiros juntos farão uma gestão transparente, dentro da lei, visando o fortalecimento da Política de 
Assistência Social no município. O presidente colocou para a plenária a necessidade de referendar o nome 
da Secretária Executiva do CMAS, a Assistente Social Carla Buhrer Salles Rosa, o que foi aceito por 
todos os conselheiros. A conselheira governamental sugeriu que na próxima alteração do Regimento 
Interno fosse incluído o segundo secretário executivo do CMAS, tendo em vista a necessidade de 
substituição do secretário executivo em suas faltas ou impedimentos. No próximo item da pauta foram 
recompostas as Comissões Temáticas  do Conselho. Comissão de Documentação e Cadastro de 
Entidades Sociais: Luiz Cezar da Silva,  Érica Clarindo, Marcelo Safraid, Lucélia Andrade Schmiguel,   
Osni Cirino da Cunha,    Angela Barszcz,   Margarete C. do Carmo Tulio Santana e Erika Schmigel e 
Marialva Kincheski. Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos Sociais:  Luiz Cezar da 
Silva,  Érica Clarindo, Ana Teresa da Cruz, Marialva Kincheski,  Ana Cristina Duda, Fernanda da Silva, 
Osni Cirino da Cunha, Marcelo Safraid e Lucélia Andrade Schemiguel.  Comissão de Acompanhamento 
do Sistema Único de Assistência Social/SUAS: Luiz Cezar da Silva,  Érica Clarindo, Rosemeri Godoy,  
Ivone do Carmo Camargo,   Cléa Mathias Pereira, Marcelo Safraid,  Regina Rosa Pedrozo Rosa, Elisete 
França Ferreira, Carla Maria Di Piero Mendes e Maria Liliane Vieira de Souza e Cleberson Antunes 
Palhano. Comissão de Acompanhamento do Fundo Municipal de Assistência Social: Luiz Cezar da 
Silva, Érica Clarindo, Ana Cristina Duda, Carla Maria Mendes, Mauro César Dancosky,  Marcelo Safraid 
e Regina Rosa Pedrozo Rosa. Comissão Especial para o Acompanhamento do Serviço de Obras 
Sociais/SOS, ficando assim constituída:  Luiz Cezar da Silva,  Érica Clarindo, Ana Cristina Duda, 
Marcelo Safraid, Ana Teresa da Cruz e Carla Maria Mendes.   O presidente  solicitou a aprovação dos 
conselheiros para envio  de ofício à Gerência Técnica da Política Municipal de Assistência Social  
solicitando  o apoio técnico da Divisão de Monitoramento, Controle Social e Sistemas de Informação para 
acompanhamento e assessoramento das  Comissões do CMAS e para  assessoramento da Comissão de 
Acompanhamento do Fundo Municipal de Assistência Social  o apoio da Diretora do FMAS. Aprovado. 
Foi decidido que a reunião plenária será no próximo dia três de abril, tendo em vista grande demanda das 
Comissões  para a próxima semana e o compromisso de alguns conselheiros  no curso que será promovido 
pelo Tribunal de Contas do Paraná dia 27 de março.  Vencida a pauta, o presidente encerrou a reunião 
agradecendo a participação de todos.  
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