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ATA 247 1 

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às quatorze horas, 2 

realizou-se reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta 3 

Grossa, em sua sede no Centro de Ação Social, sob a convocação de sua  Presidente, 4 

Beatriz de Souza. Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros titulares 5 

governamentais: Tierri Rafael Ribeiro Angeluci, Beatriz de Souza e Josemar Severino  6 

(Secretaria Municipal de Assistência Social); Patrícia Ecave (Secretaria Municipal de 7 

Indústria, Comércio e Qualificação Profissional); Cláudia Daniele Coneglian (Secretaria 8 

Municipal de Educação) e Daniele Antoni Calixto Strack (Secretaria Municipal de 9 

Saúde). Os conselheiros não governamentais titulares: Marcelo Safraid (Entidades 10 

de Proteção Social Especial de Média Complexidade); Anderson Quintino Martins ( 11 

Entidades de Proteção Social Básica); Adrianis Galdino da Silva Júnior (Profissionais da 12 

área de Assistência Social); Patrick Fernando Osga, Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro e 13 

Alexandro Sirajá José de Paula (Usuários da Assistência Social). Os Conselheiros 14 

governamentais suplentes no exercício da titularidade: César Petrônio Mendes 15 

(Secretaria Municipal de Gestão Financeira). Os Conselheiros governamentais 16 

suplentes. Derci Roberto Cabral Nunes (Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e 17 

Qualificação Profissional). Os Conselheiros não governamentais suplentes no 18 

exercício da titularidade: José Geraldo Berger (Entidade de Proteção Social Especial 19 

de Alta Complexidade); Lucia Pereira Wolf (Profissionais da Área) e Lilian Klimiont 20 

(Entidades de Proteção Social Básica). Os Conselheiros não governamentais 21 

suplentes: Ana Carolina da Silva Reis (Profissionais da Área); Gilberto Ferreira 22 

(entidades de Proteção Social Básica). Registramos as presenças: Carla Buhrer 23 

Salles Rosa; Sandra Regina Wichert Cisco, Vera Regina Buss Taborda, Armando 24 

Madaloso Vieira, Nair Lourdes Serrato, Adir J. Berton, Maurílio de Paula Júnior, Adriele 25 

Galvão de Assis, Lorene Camargo, Érica Clarindo e Raquel Siqueira Cruz. A reunião 26 

contou com a seguinte pauta: 1-Apreciação e Aprovação da Pauta; 2-Aprovação da Ata 27 

245; 3-Informes Gerais; 4-Apreciação do parecer da Comissão de Monitoramento e 28 

Avaliação de Projetos sobre os seguintes assuntos: 4.1 projeto de convênio da AAPAC 29 

(Assoc. de Amigos da Pastoral da Criança); 4.2 projeto da Associação Beneficente Lua 30 

Nova; 4.3 alteração do plano de trabalho da ADFPG (Associação dos Deficientes 31 

Físicos de Ponta Grossa); 4.4 informe do CMDCA sobre a Associação Ministério Nova 32 

História e Transformando Gerações; 4.5 solicitação do Programa Social Transformando 33 

Gerações; 4.6 relatório da visita ao imóvel proposto para o contraturno do SOS; 5-34 

Apreciação do parecer da Comissão de Documentação e Cadastro sobre a forma de 35 

solicitação da documentação anual das entidades; 6-Apreciação do parecer da 36 
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Comissão de Acompanhamento do Sistema Único de Assistência Social sobre: 6.1 37 

projeto da GPSE sobre o aceite do cofinanciamento federal do PETI – Programa de 38 

Erradicação do Trabalho Infantil; 6.2 planos de gastos dos recursos federais para o 39 

exercício de 2014 da Gerência de Proteção Social Básica, da Gerência Técnica da 40 

Política de Assistência Social e Gerência de proteção Especial da SMAS. Abertura: 41 

Com o quórum estabelecido às quatorze horas e quinze minutos, a presidente Beatriz 42 

cumprimentou a todos e desejou uma boa tarde de trabalho, seguindo para o item 1  43 

apreciação e aprovação da pauta. O conselheiro Adrianis sugeriu que no item 3, 44 

informes gerais, seja informado que a ex-conselheira do CMAS, Assistente Social Érica 45 

Francine Pilarski Clarindo, foi eleita como conselheira não governamental do Conselho 46 

Estadual de Assistência Social representando a região de Ponta Grossa. Sem mais 47 

nenhuma alteração, a pauta foi APROVADA. Seguiu-se para o item 2 da pauta, 48 

aprovação da ATA 245. O conselheiro José Geraldo solicitou a inclusão na ata que na  49 

reunião pediu para ser incluído na comissão de acompanhamento do Fundo Municipal 50 

de Assistência Social. Sem mais alterações, a ATA 245 foi APROVADA. Seguiu-se para 51 

o Item 3 da pauta, informes gerais. A secretária executiva Carla fez a leitura das 52 

correspondências. Justificou as seguintes ausência na reunião plenária: conselheira Ana 53 

Duda, por motivos profissionais;  conselheiro Clóvis, por motivos de ordem profissional 54 

da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa;  conselheiro Claudimar, pois no mesmo 55 

horário da reunião estará proferindo palestra no Seminário dos Campos Gerais sobre 56 

Drogas;  conselheiro Jefferson, pois está com viagem agendada para Curitiba. 57 

Informado o recebimento do convite da APAE para o lançamento do novo CD da Banda 58 

Affinitas que acontece no dia 22 de maio às 19h30 no Teatro Marista. Acusado o 59 

recebimento do ofício da Demétrio Educação LTDA, apresentando o curso de 60 

cuidadores de idosos e portadores de doenças degenerativas para quem tiver interesse. 61 

Acusado o recebimento do ofício 240/2014 do Ministério Público reiterando o ofício 62 

427/2013 que solicita a este conselho, no prazo de 15 dias, informações sobre 63 

melhorias ocorridas no atendimento dos internos do Lar Espírita Odilon Mendes. Ofício 64 

50/2014 do CEAS-PR sobre denúncia em relação ao não funcionamento do Conselho 65 

Municipal de Assistência Social, onde consta que existe um fluxo de recebimento de 66 

denúncias e que as mesmas não podem ser encaminhadas via e-mail para o CEAS. O 67 

conselheiro Marcelo informou aos presentes que foi comunicado ao CEAS, por meio de 68 

denúncia, irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho Municipal de Assistência 69 

Social de Ponta Grossa. Por fim, ofício n 43/2014 do Instituto João XXIII justificando a 70 

inviabilidade da celebração do convênio 004/2014 da Prefeitura Municipal de Ponta 71 

Grossa. Dando sequência ao item quatro da pauta, parecer da Comissão de 72 

Monitoramento e Análise de Projetos. Com relação ao item 4.1, que trata do projeto de 73 
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convênio da AAPAC (Associação de Amigos da Pastoral da Criança), o parecer da 74 

Comissão foi apresentado pelo conselheiro Adrianis, colocando que após a análise do 75 

projeto o parecer foi favorável ao mesmo, com indicação de valor fechado, sem a 76 

indicação de valor de meta/percapita, o projeto tem como objeto a manutenção do 77 

serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com gestantes e a capacitação e 78 

instrumentalização das líderes, no valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 79 

reais). A presidente Beatriz colocou o parecer da Comissão para apreciação da 80 

Plenária: APROVADO, conforme Resolução/CMAS/Nº16/2014. Colocado em 81 

apreciação o item 4.2, solicitação da Associação Beneficente Lua Nova, através do 82 

Ofício 001/2014, um auxílio financeiro de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) com 83 

contrapartida da entidade de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para a aquisição 84 

de materiais de consumo (educativos-pedagógicos) e equipamentos  (“parquinho”) para 85 

atender as crianças no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O parecer 86 

da comissão foi negativo, visto que, além de abrir um precedente para as demais 87 

entidades conveniadas para execução do serviço de convivência e fortalecimento de 88 

vínculos. A comissão sugeriu que a entidade faça uma alteração no seu plano de 89 

aplicação para incluir a compra do material de consumo necessário. A Comissão 90 

sugeriu também solicitar um parecer da Unidade Gestora de Transferência (UGT) da 91 

SMAS sobre qual o procedimento para a alteração de planos de aplicação de entidades 92 

conveniadas. A presidente Beatriz colocou o parecer da Comissão para apreciação da 93 

Plenária: APROVADO. Com relação ao item 4.3 da pauta, alteração do plano de 94 

trabalho da ADFPG (Associação dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa), que solicita 95 

uma alteração no plano de aplicação da entidade. No plano original, a entidade previu a 96 

contratação de um Musicoterapeuta para trabalhar com os usuários por 20 horas. 97 

Entretanto, como não conseguiu encontrar esse profissional com disponibilidade, 98 

solicitou a mudança para o aumento da carga-horária do psicólogo para 40 horas. A 99 

comissão acolheu a solicitação, porém como não há necessidade de alteração formal no 100 

plano de aplicação, somente alteração no projeto, ficou decidido o envio um ofício 101 

comunicando a alteração tanto para a UGT e Fundação Proamor quanto para a Divisão 102 

de Monitoramento, Controle Social  e Sistemas de Informação da SMAS. A presidente 103 

Beatriz colocou o parecer da Comissão para apreciação da Plenária: APROVADO. Com 104 

relação ao item 4.4 da pauta: informe do CMDCA sobre a Associação Ministério Nova 105 

História e o Programa Social Transformando Gerações. Mediante protocolo, o Conselho 106 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente informou que o Projeto 107 

Transformando Gerações e a Associação Ministério Nova História (SCFV) não possuem 108 

inscrição no CMDCA, portanto, não poderão prestar serviços à crianças e adolescentes 109 

enquanto não regularizarem sua situação. O CMDCA solicitou a não celebração de 110 
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convênios para a execução de serviços para crianças e adolescentes  com entidades 111 

não inscritas no CMDCA. A respeito disso, o conselheiro Marcelo disse que este ofício 112 

chegou ao CMAS em um período de análise do projeto de contraturno social com o 113 

Serviço de Obras Sociais (SOS) e se a Comissão tivesse sido informada em tempo 114 

hábil, o projeto do SOS não poderia ser aprovado. O conselheiro Marcelo afirmou ainda 115 

que apenas a secretária executiva Carla, a presidente Beatriz e o vice-presidente Tierri 116 

eram os únicos que tinham conhecimento sobre esse ofício e que não informaram os 117 

outros membros da Comissão a respeito. Os conselheiros Marcelo e Adrianis sugeriram 118 

que todos os documentos que derem entrada no CMAS sejam repassados ao 119 

coordenador da comissão interessada, no prazo de 24 horas.  A presidente Beatriz 120 

colocou o item para apreciação da Plenária: APROVADO. Com relação ao item 4.5 da 121 

pauta, solicitação do Programa Social Transformando Gerações - doação de alimentos 122 

para auxilio aos projetos da entidade, a Comissão entendeu que, como a entidade já 123 

recebe subvenção social para a manutenção das suas atividades, não será possível um 124 

novo convênio específico para repasse de alimentos. Assim, a solicitação da entidade 125 

foi encaminhada para a Unidade de Produção de Alimentos (UPA-SMAS) e também 126 

para o Banco de Alimentos para que ambas incluam o Programa Social Transformando 127 

Gerações em suas listas de auxílio. A presidente Beatriz colocou o item para apreciação 128 

da Plenária: APROVADO. Com relação ao item 4.6 da pauta, relatório da visita ao 129 

imóvel proposto para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos a ser 130 

desenvolvido pelo SOS; a Comissão de Monitoramento e Análise de Projetos visitou o 131 

imóvel no “Três Rios” onde a entidade pretende instalar o SCFV para 150 crianças e 132 

solicitou a elaboração de ofício ao SOS  apresentando algumas orientações e 133 

providências, tais como: 1-readequação das metas de 150 para 100, visto a carência de 134 

espaço físico para as atividades; 2- revisão da estrutura dos espaços levando em 135 

consideração: segurança, mobilidade, habitabilidade e as atividades propostas; 3- 136 

apresentação do protocolo de inscrição no CMDCA; 4- apresentação do Plano de 137 

Atividades detalhado contemplando os espaços onde serão desenvolvidas as 138 

atividades, bem como grade de horários. A Comissão ressaltou que a visita deixou 139 

flagrante pontos cegos da casa, tais como: espaço, mobilidade, ausência de espaço 140 

para atividades esportivas, acessibilidade e aparato de segurança. A presidente Beatriz 141 

colocou o encaminhamento da Comissão para apreciação da Plenária: APROVADO. 142 

Item 5 da pauta: apreciação do parecer da Comissão de Documentação e Cadastro 143 

sobre a forma de solicitação da documentação anual das entidades. O coordenador da 144 

Comissão, conselheiro Marcelo, apresentou o parecer da Comissão, colocando que a 145 

mesma esteve reunida em 20 de maio e levou em consideração que o Conselho 146 

Municipal de Assistência Social passou por um período de transição, permaneceu sem 147 
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atividades no mês de março de 2014, dessa forma, a comissão decidiu prorrogar o 148 

prazo para a entrega da documentação anual para a manutenção da inscrição no 149 

CMAS, que originalmente iria até o dia 30 de abril, para o dia 10 de junho de 2014. 150 

Conforme resoluções do CNAS e CMAS, as entidades que não entregarem a 151 

documentação exigida até está data terão a suas inscrições canceladas. Apenas doze 152 

entidades entregaram a documentação até o dia 30 de abril: Associação de Pais e 153 

Amigos dos Excepcionais de Ponta Grossa – APAE, Núcleo Promocional Pequeno Anjo, 154 

Associação Ministério Melhor Viver, Associação de Amigos da Pastoral da Criança - 155 

AAPAC, Associação de Promoção à Menina (APAM), Associação dos Deficientes 156 

Físicos de Ponta Grossa – ADFPG, Colmeia Espírita Cristã Abegail, Cáritas Diocesana 157 

de Ponta Grossa, Legião da Boa Vontade - LBV, Associação Antonio e Marcos Cavanis 158 

- Casa do Menor Irmãos Cavanis, ABASE – Casa do Piá e Associação de Proteção aos 159 

Autistas – APROAUT. Duas entidades protocolaram a documentação fora do prazo: 160 

Centro Integrado de Saúde São Camilo e Associação de Amigos da Pessoa Idosa - 161 

AAPI. Das entidades que já entregaram a documentação, foi realizada uma pequena 162 

conferência dos documentos que deveriam ser apresentados e três entidades 163 

apresentaram com ausência de documentos, sendo: Associação de Promoção à Menina 164 

- APAM, falta o Plano de Trabalho 2014 e o relatório para a manutenção da inscrição do 165 

CMAS; Legião da Boa Vontade - LBV e Núcleo Promocional Pequeno Anjo, falta o 166 

relatório para a manutenção da inscrição do CMAS. A presidente Beatriz colocou o 167 

parecer da Comissão para apreciação da Plenária: APROVADO, conforme 168 

Resolução/CMAS/Nº17/2014. Na continuidade, o conselheiro Marcelo colocou que a 169 

Comissão analisou o pedido de inscrição da Associação Cacique Pena Branca e decidiu 170 

que vai convidar a diretoria da entidade para uma reunião no CMAS para discutir as 171 

ações desenvolvidas pela entidade. No item 6 da pauta, foi colocado em apreciação o 172 

parecer da Comissão de Acompanhamento do Sistema Único de Assistência Social 173 

sobre o item 6.1: projeto apresentado pela Gerência de Proteção Social Especial da 174 

SMAS/GPSE  sobre o aceite da expansão do cofinanciamento federal do PETI – 175 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. A coordenadora da Comissão – 176 

conselheira Ana Carolina apresentou o parecer da comissão colocando que a mesma, 177 

reunida em 21 de maio, realizou a leitura na íntegra do projeto apresentado pela 178 

Gerência de Proteção Social Especial e não foi feita nenhuma ressalva para que fosse 179 

dado o aceite. O conselheiro Anderson questionou alguns dados apresentados no 180 

projeto, colocou que participou da COMPETI,  comissão que acompanha as questões 181 

do trabalho e exploração infantil no município, ligada ao CMDCA e sugeriu algumas 182 

alterações no projeto, principalmente no plano de aplicação. Segundo o projeto, o 183 

município irá receber R$ 8.300,00 por mês para ações do Programa de Erradicação do 184 
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Trabalho Infantil. O conselheiro Anderson acredita que o recurso é primordial para a 185 

manutenção do programa, mas a proposta de aplicação do recurso deve ser melhor 186 

elaborada, sugeriu a contratação de mais educadores.  Por conta do prazo para o aceite 187 

da expansão do cofinanciamento federal do PETI ficou acordado que a expansão será 188 

APROVADA, conforme Resolução/CMAS/Nº 18/2014, porém o projeto deverá retornar 189 

para a comissão para algumas adequações. Além disso, ficou acordado que a 190 

Comissão de Acompanhamento do SUAS fará uma visita ao CREAS Centro, onde o 191 

Peti é executado, para avaliar a estrutura e o serviço. Com relação ao item 6.2 da pauta, 192 

análise do planos de gastos dos recursos federais para o exercício de 2014 da Gerência 193 

Técnica da Política de Assistência Social, Gerência de Proteção Social Básica e 194 

Especial, a comissão solicitou que os materiais para apreciação fossem enviados via e-195 

mail para uma análise mais detalhada por parte da comissão que eles fossem também 196 

encaminhados para todos os conselheiros. A comissão analisou os planos das três 197 

Gerências e deu parecer favorável, sem ressalvadas, para a Gerência Técnica e 198 

Gerência de Proteção Social Básica. Com relação ao plano da Gerência de Proteção 199 

Social Especial (GPSE) a conselheira Lúcia levantou alguns questionamentos sobre a 200 

contratação de seções de psicoterapia para avaliação psicológica dentro dos CREAS, 201 

considera que a prestação deste serviço, de forma terceirizada, não trará  benefícios 202 

aos usuários e que o ideal seria que se fossem contratados profissionais (Psicólogos) 203 

para o atendimento. Foi colocado que na reunião da Comissão de Acompanhamento do 204 

SUAS, a diretora da GPSE, conselheira Eliane, justificou esta proposta de terceirização 205 

do serviço devido a falta de funcionários no CREAS e que as psicólogas que atuam na 206 

unidade não dão conta de toda a demanda, sendo esta proposta uma forma de 207 

amenizar os problemas. Ficou decidido que o plano de  aplicação dos recursos do 208 

SUAS para 2014, seria aprovado sem esta a contratação dos serviços de psicologia, 209 

ficando postergada a decisão sobre a contratação deste serviço.  A presidente Beatriz 210 

colocou o parecer da Comissão sobre o plano de aplicação dos recursos do SUAS/2014  211 

para apreciação da Plenária: APROVADO, conforme Resolução/CMAS/Nº 19/2014. 212 

Encerramento: Finalizada a pauta e nada mais havendo a tratar, a presidente Beatriz 213 

de Souza agradeceu a presença dos conselheiros e demais convidados encerrando a 214 

reunião às dezesseis horas e trinta e sete minutos. Esta ATA foi transcrita e redigida 215 

pelo Vice-presidente, Tierri Angeluci e por mim, Carla Bührer Salles Rosa, secretária 216 

executiva. 217 


