
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

1 

 

ATA 250 1 

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às quatorze horas, 2 

realizou-se reunião ordinária 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: Beatriz de Souza, Tierri Rafael Ribeiro Angeluci, e Josemar Severino 6 

(Secretaria Municipal de Assistência Social); Ana Cristina Duda (Fundação Municipal 7 

Proamor); Daniele de Antoni Calixto Strack (Secretaria Municipal de Saúde); Cláudia 8 

Daniele Coneglian (Secretaria Municipal de Educação); Antonio Ademir Rosa 9 

(Secretaria Municipal de Gestão Financeira); Clóvis Airton de Quadros (Secretaria 10 

Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos); Patrícia Ecave (Secretaria Municipal 11 

de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional). Os conselheiros titulares não 12 

governamentais: Claudimar Barbosa da Silva (Entidades de Proteção Social Especial 13 

de Alta Complexidade); Marcelo Safraid (Entidades de Proteção Social Especial de 14 

Média Complexidade); Adrianis Galdino da Silva Junior e Lúcia Pereira Wolf 15 

(Profissionais da Área de Assistência Social); Anderson Quintino Martins e Cleber Paula 16 

Santos (Entidades de Proteção Social Básica); Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro 17 

(Usuários da Assistência Social). Os Conselheiros governamentais suplentes: Eliane 18 

Scolimoski (Secretaria Municipal de Assistência Social). Os Conselheiros não 19 

governamentais suplentes: José Geraldo Berger (Entidades de Proteção Social 20 

Especial de Alta Complexidade); Ana Carolina da Silva Reis (Profissionais da Área de 21 

Assistência Social); Lilian Klimiont (Entidades de Proteção Social Básica). Os 22 

Conselheiros não governamentais suplentes no exercício da titularidade: Mauro 23 

Cesar Shardt Dancosky e Jackson Fernandes de Oliveira (Usuários da Assistência 24 

Social) e a secretária executiva do CMAS A. S. Carla Bührer Salles Rosa. Foram 25 

justificadas as seguintes ausências: conselheiro Patrick Fernando Osga e conselheiro 26 

Alexandro Sirajá José de Paula.  Registramos as presenças: Cleusa Szreider, Patrícia 27 

Mitui assistente administrativo do CMAS, representante do Asilo São Vicente de Paulo, 28 

Sr. Leocádio; Sr. Jair G. Filho,  representando a Vila Vicentina; Sr. Maurílio de Paula jr., 29 

representando a AAPAC; Sra. Raquel S. Cruz, representando a LBV; Sra.Vera Regina 30 

Taborda e Sr. Luiz Soares representando o Grupo Reviver; Sra. Érica Clarindo 31 

representando a Cáritas Diocesana, Sra. Marcia Fidelis, representando a APROAUT e a 32 

APAE; Sr. Generoso Fonseca representando a APADEVI; Sr. Osni Cirino da Cunha 33 

representando a Casa do Idoso Paulo de Tarso, Sr. Armando Madalosso Vieira 34 

representando o Conselho Municipal do Idoso; Sra. Rose Mari Catapan e Sra.Reni 35 

Justus representando a Pastoral da Pessoa Idosa. A presidente Beatriz iniciou a reunião 36 

colocando em aprovação a pauta, sendo:1- Apreciação e Aprovação da Pauta;  2- 37 
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Aprovação da Ata 247 e 248; 3-Informes Gerais; 4-Apreciação do parecer da Comissão 38 

de Acompanhamento do SUAS sobre os seguintes assuntos: 4.1 Projetos de aceite para 39 

expansão/reordenamento dos seguintes serviços: Acessuas-trabalho; serviço de 40 

acolhimento para adultos e suas famílias e Serviço de Proteção Social aos 41 

Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de 42 

Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade; 4.2- Plano de aplicação 43 

dos recursos de reprogramação dos pisos do SUAS da Proteção Social Básica, Especial 44 

e IGD-Bolsa e IGD-SUAS; 4.3- Proposta de alteração do cronograma de desembolso 45 

para os convênios do SUAS 2014 com as entidades de média complexidade para 6 46 

(seis) meses; 5- Apreciação do parecer da Comissão de Ética. Após a leitura da pauta a 47 

presidente Beatriz colocou em aprovação os itens da pauta. O conselheiro Adrianis 48 

propôs o encaminhamento que o item número cinco da pauta fosse o primeiro hoje, haja 49 

vista que alguns conselheiros estarão ausentes depois de alguns debates e este é um 50 

assunto pertinente que foi trazido para essa reunião e gostaria que ele fosse trazido 51 

para primeiro assunto da pauta, inversão de pauta. A presidente Beatriz colocou que 52 

temos que levar para votação se  mantemos a pauta como está ou  invertemos, vamos 53 

a votação. O conselheiro Tierri colocou que acha que deve ser mantido da forma que 54 

está, até porque um conselheiro ainda não está presente e que tem algumas 55 

considerações a serem feitas a respeito desse item, além dele, tem outro também, 56 

assim a pauta deve ser mantida, não sabíamos desse contratempo. A conselheira Ana 57 

Duda, não aprovou. A conselheira Mercedes não aprovou. O conselheiro Adrianis 58 

aprovou. O conselheiro Anderson aprovou a alteração da pauta e quer justificar o voto: “ 59 

tendo em vista a complexidade dos assuntos 4.1 e 4.2 que serão discutidos, aprovou a 60 

alteração”. O conselheiro Marcelo falou que aprova por uma questão de ordem, o item 61 

cinco deveria vir em primeiro lugar. O conselheiro Claudimar aprovou. A conselheira 62 

Claudia não aprovou porque todos os assuntos são complexos então, tanto faz.  A 63 

conselheira Patrícia não aprovou em função que está faltando um conselheiro. A 64 

conselheira Ana Carolina  aprovou. A conselheira Lúcia colocou que aprova e quer fazer 65 

considerações: os outros assuntos vão demandar tempo, não são complexos mais são 66 

longos, eles não são rápidos. A conselheira Daniele e o conselheiro Josemar votaram 67 

por manter a pauta. O conselheiro Antonio colocou que são assuntos complexos e teve 68 

pouco tempo para analisar e o conselheiro não esta aqui. A secretária Carla informou 69 

que foram nove votos para manter a pauta e sete votos para a alteração da pauta. O 70 

conselheiro Marcelo fez algumas considerações: “o motivo da não alteração era a 71 

ausência do conselheiro Clóvis, mas agora ele está aí.” O conselheiro Tierri colocou que 72 

já votou e mantém o seu voto. A presidente Beatriz colocou o item dois: aprovação da 73 

Ata 247. A Secretária Carla colocou que esta é a ata que não teve gravação, foi 74 
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reenviada para que todos pudessem fazer suas considerações e não houve 75 

manifestação nesse sentido, assim está novamente para discussão. A presidente 76 

Beatriz perguntou se todos leram e se tem alguma alteração a ser feita, todos 77 

concordaram com a Ata 247. O conselheiro Tierri colocou que devido a falta de 78 

gravação, foram incluídos os pareceres de todas as comissões, os quais foram copiados 79 

com conteúdo integral, algumas coisas que foram lembradas foram colocadas, como 80 

não tem gravação ficou aberta para que os outros colocassem as alterações, mas não 81 

veio nenhuma contribuição até então, assim  acha que Ata está aprovada. A presidente 82 

Beatriz indagou se está aprovada Ata 247. Aprovada por unanimidade. A presidente 83 

Beatriz colocou a Ata 248 para apreciação, indagou se tem alguma alteração, aprovado 84 

por unanimidade. Item três informes gerais. A secretária Carla colocou a justificativa de 85 

ausência do conselheiro Alexandro devido a consulta médica agendada em Curitiba na 86 

data de hoje. Apresentado ofício recebido da ABASE: “Vimos por meio desde comunicar 87 

que excepcionalmente a Casa do Piá fará uma pausa das suas atividades do dia quatro 88 

ao dia onze de julho, por cerca de uma semana, tal parada é necessária para que 89 

façamos o processo de dedetização de todo o prédio onde efetuamos o nosso serviço 90 

de convivência e fortalecimento de vínculos e para que não haja risco algum de 91 

contaminação ou de envenenamento dos usuários e colaboradores. Fomos orientados 92 

pela equipe responsável pelo serviço de que o prédio precisará ficar por este período 93 

sem utilização, ocorre que o Centro Social Casa do Piá fica ao lado de um córrego e 94 

temos encontrados freqüentemente dentro do nosso prédio escorpiões, aranhas e 95 

outros animais peçonhentos que colocam em riscos as crianças e adolescentes que 96 

freqüentam a entidade, ademais também estamos enfrentando uma infestação de 97 

cupins que estão começando a prejudicar a estrutura da cobertura, móveis e demais 98 

objetos de madeira presentes no prédio, sendo assim efetuaremos a dedetização no 99 

período supracitado sendo que este serviço custeado cem por cento de recursos 100 

próprios, visando o bem estar e o atendimento seguro de todos os nossos usuários, 101 

atenciosamente, Rogério Luiz da Silva, diretor financeiro”. Apresentação do processo da 102 

Vila Vicentina de alteração do objeto do convênio e retirada do termo: enfermos, 103 

tratamento não hospitalar, enfermos encaminhados pela rede de saúde com mulheres, 104 

crianças, pessoas especiais ou com necessidades especiais e usuários de substâncias 105 

psicoativas, o processo retornou com o parecer da controladoria informando que o 106 

objeto do convênio uma vez celebrado não pode ser alterado, se o objeto estiver 107 

incorreto tem que reincidir o convênio e fazer outro, a secretária Carla sugeriu que o 108 

processo retorne para a comissão para nova avaliação. Recebido na data de ontem 109 

ofício do CEAS Paraná referente a denúncia em relação à convocação das eleições da 110 

sociedade civil organizada do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de 111 
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Ponta Grossa, com a seguinte resposta: “Senhora Presidente, o Conselho Estadual de 112 

Assistência Social-CEAS/PR,reunido ordinariamente em cinco de junho de dois mil e 113 

quatorze e, em atenção à analise das documentações encaminhadas pelo CMAS de 114 

Ponta Grossa, por conta da denúncia formulada pelos conselheiros da sociedade civil 115 

sobre a convocação das eleições da sociedade civil organizada pelo chefe do poder 116 

executivo municipal, vem orientar quanto à legitimidade das referidas eleições. 117 

Primeiramente é preciso atentar para perda de objeto, visto que o prazo de prorrogação 118 

dos mandatos já estaria a esse tempo integralmente esgotado, incidindo em situação de 119 

impossibilidade jurídica. Ou seja, acaso fosse considerado ilegítima as eleições 120 

convocadas pelo prefeito municipal, e tendo em vista que o mandato do conselho 121 

anterior, mesmo com o reconhecimento da prorrogação, já teria se findado, então 122 

simplesmente ter-se-ia de reconhecer, ilogicamente, o CMAS de Ponta Grossa como 123 

atualmente extinto. Ao par disso, tem-se ainda alguns outros aspectos jurídicos que 124 

impedem o reconhecimento da tese do denunciante a saber: 1) O CMAS jamais poderia 125 

ter aprovado prorrogação de mandato por meio de simples deliberação, haja vista que 126 

tal instrumento, por si só, não tem o condão de produzir efeitos externos; 2) Não se 127 

admite interpretação de que a inexistência de previsão legal quanto a prorrogação de 128 

mandato conduza a autorização implicitamente consentida. Justamente ao contrário: o 129 

silêncio da lei, no âmbito do regime jurídico de direito administrativo incidentes sobres 130 

os Conselhos da Assistência Social, determina a proibição; 3) Não é concebível que o 131 

CMAS aprove prorrogação de mandato as véspera do vencimento do prazo, sem ainda 132 

a elaboração de ata e publicação tempestiva do ato. 4) A ausência de ata e publicação 133 

tempestiva torna sem efeito eventual deliberação. Ou seja, não há duvidas de que após 134 

01/03/2014, data do término normal da gestão do CMAS de Ponta Grossa 2012/2014, 135 

não havia qualquer ato com validade no sentido de prorrogação dos mandatos. Por 136 

conta disso, há de se ponderar a irregularidade da conduta do Senhor Prefeito municipal 137 

ao convocar ele próprio o processo de escolha dos representantes da sociedade civil. É 138 

que conforme legislação o funcionamento do Conselho Municipal da Assistência Social 139 

é imprescindível a celebração de convênios, acordos, aprovação de projetos, gastos e 140 

orçamentos relativos a matérias pertinentes a Assistência Social. Desse modo, tendo 141 

em vista ainda que é competência e responsabilidade de cada município a instituição e 142 

manutenção dos CMAS, bem como considerando que a gestão 2012/2014 findou-se 143 

sem que o conselho exercesse sua competência  de convocação das eleições, é de se 144 

reconhecer, no caso concreto, como excepcionalmente legitimo a atuação do chefe do 145 

executivo, não havendo neste aspecto pontual motivos para procedência da denúncia. 146 

Caso CMAS de Ponta Grossa ainda tenha interesse que o CEAS /PR analise a possível 147 

irregularidade da composição do Conselho Municipal, solicita-se o encaminhamento das 148 
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informações sobre a composição do CMAS indicando as entidades (Prestadores de 149 

Serviço, Trabalhadores do Setor e Usuários) eleitas e seus representantes com as suas 150 

respectivas Entidades. Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar os 151 

protestos de estima e consideração, Atenciosamente, Inês Roseli Soares Tonello, 152 

presidente do CEAS/PR”. O conselheiro Adrianis indagou se este ofício está em 153 

resposta ao que foi solicitado ao Executivo, pediu à Secretaria Executiva que solicite ao 154 

Gabinete do Prefeito a resposta que ele enviou ao CEAS, a qual deveria ser lida 155 

conjuntamente a esta normativa do CEAS, a cartilha que diz sobre a eleição, caderno de 156 

orientações do CNAS sobre o processo eleitoral, é clara e diz que o processo eleitoral 157 

inicia-se com aprovação em plenária da resolução que dispõe sobre a eleição da 158 

representação da sociedade civil, ao que lhe consta o Executivo não é sociedade civil 159 

do conselho da assistência social, em relação a sociedade civil, o processo de eleição 160 

esta pautado no artigo onze da resolução do CNAS duzentos e trinta e sete de dois mil 161 

e seis, que dispõe que os representantes da sociedade civil sejam eleitos em 162 

assembleia instalada. Foi convencionado ano passado que a eleição não aconteceria na 163 

conferência mas em outro momento, que é sabido pela maioria que está aqui presente, 164 

o processo de eleição da sociedade civil deve acontecer necessariamente em fórum 165 

próprio, no que diz respeito a composição na representação de representantes 166 

governamentais. O conselheiro Adrianis colocou que  não lhe assusta a resposta do 167 

CEAS em nenhum momento, haja vista que a Luciane, não tem nenhuma preocupação 168 

em citar nomes,  já tinha se instruído a fazer a defesa do Executivo junto a reunião do 169 

CEAS, é somente uma pena, porque o Prefeito só recrudesceu de ele próprio conduzir o 170 

pleito, quando ele foi pressionado pelas entidades numa reunião no gabinete, isso 171 

mostra mais uma vez aquilo que vem se propugnando  neste conselho, o  desrespeito 172 

total e absoluto pela sociedade civil que não é nem de longe uma novidade, gostaria de 173 

uma cópia deste documento. A secretária Carla falou que vai digitalizar e passar a 174 

todos. A Presidente Beatriz informou que do dia primeiro ao dia quinze de julho estará 175 

ausente, por conta de férias, quem estará à frente será o vice-presidente Tierri. A 176 

conselheira Lucia indagou se está certa a titularidade e suplência com a saída da 177 

conselheira Isabela, a secretária Carla respondeu que já foi solicitada a publicação  178 

juntamente com a conselheira Daniele. O conselheiro Marcelo lembrou que o 179 

conselheiro Patrick, representante dos usuários, pediu para informar que fez uma 180 

cirurgia e quer que seja justificada a falta. Item 4: apreciação do parecer da Comissão 181 

de Acompanhamento do SUAS sobre os seguintes assuntos: 4.1 Projetos de aceite para 182 

expansão/reordenamento dos seguintes serviços: Acessuas-trabalho; serviço de 183 

acolhimento para adultos e suas famílias e Serviço de Proteção Social aos 184 

Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de 185 
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Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade.  A relatora da Comissão, 186 

conselheira Ana Carolina colocou que quanto ao Programa Acessuas-trabalho a 187 

mobilização foi questionada, ocorre através do CRAS, quanto ao Pronatec em 188 

2013/2014 foram realizadas 207 matrículas e esse aceite é para mais um ano de 189 

funcionamento, a comissão colocou uma ressalva: incluir no projeto como público 190 

prioritário adolescentes institucionalizados que estão para completar dezoito anos ou 191 

advindos de medidas socioeducativas. O conselheiro Anderson colocou que o foco 192 

primordial do projeto são os deficientes, caso as vagas não fossem preenchidas pelos 193 

deficientes que se seguisse uma ordem, primeiro para os adolescentes 194 

institucionalizados, depois os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, 195 

e no terceiro momento os contraturnos sociais, tendo em vista que principalmente em 196 

relação aos adolescentes abrigados a necessidade de capacitação profissional é 197 

fundamental, porque depois, têm condições de  buscar um emprego e administrar sua 198 

própria vida. O conselheiro Adrianis colocou que foi acrescentado nesta discussão que 199 

quando da construção do PMAS, o departamento do deficiente não apresentou 200 

nenhuma propositiva, este projeto veio de encontro a eles, porém, não foram 201 

apresentados nenhuma propositiva e que, de fato, isso exigiria um cuidado, porque 202 

foram trabalhadas todas as questões referentes ao departamento, foi questionado 203 

justamente isso, um ponto que foi levantado foi a apresentação de nenhuma proposta, 204 

nem aquilo que deveria ser próprio deste departamento para a construção do PMAS, e 205 

aí vamos aprovar, demos o aceite, está é uma questão importante que deve ser levada 206 

em consideração, o importante desta questão foi de fato que nós discutimos, sai do 207 

cumprimento de medida e é inserido no mercado de trabalho, é o pulo do gato, mas 208 

essa questão do deficiente ficou pendente, inclusive no PMAS, só para ressaltar. A 209 

conselheira Ana Carolina informou que o parecer da comissão foi favorável.  Presidente 210 

Beatriz levou à votação: O conselheiro Adrianis colocou que aprovado no aspecto da 211 

validade dele mesmo como processo que otimiza a política mesmo que faz aquilo que 212 

nós chamamos de ciclo, é acompanhado dentro da entidade e fora da entidade depois 213 

ele tem um aporte, colocou que gostaria muito de uma proposta, senhora presidente: “ 214 

que nós pudéssemos justificar os nossos votos, dizer eu aprovo, eu não aprovo é vazio, 215 

porque parece que a gente não tem conhecimento da matéria, é uma proposta,  não é 216 

sim fica uma coisa vazia.” O conselheiro Anderson aprovou tendo em vista todas as 217 

questões já levantadas, os mesmos apontamentos. O conselheiro Antonio colocou que 218 

concorda com o conselheiro Adrianis quando ele fala do conhecimento, é importante 219 

haver o conhecimento, mas aprova. O conselheiro Adrianis colocou que temos aprovado 220 

coisas muito sérias nesta mesa ou por mérito ou por sim ou não e aí se perde o valor. O 221 

conselheiro Antonio colocou que temos poucas informações sobre os pareceres. A 222 
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conselheira Lúcia aconselhou que quando a gente não conhece é mais indicado abster-223 

se do voto. Aprovado por unanimidade. A conselheira Ana Carolina informou que os 224 

projetos que aqui estão foram avaliados pela comissão, caso alguém queira mais 225 

informações. A conselheira Lucia achou importante ressaltar também que esse projeto 226 

veio bem completo, bem elaborado, com todas as explicações, com todos os 227 

esclarecimentos que a comissão precisava para poder aprovar. O conselheiro Adrianis 228 

colocou que é uma menção honrosa à Gerência de Proteção Social Básica. Próximo 229 

projeto é o aceite para expansão do serviço de acolhimento para adulto e suas famílias 230 

e casa de passagem, o MDS enviou para o conselho dia 17 com prazo de resposta até 231 

o dia 30, então um curto prazo, são cinquenta vagas para o acolhimento, cinquenta para 232 

a casa de passagem. Conselheiro Tierri explicou que é cinqüenta para um ou é para 233 

outro. A relatora continuou, são dez mil reais pelo serviço, a comissão não emitiu 234 

parecer visto que não foi apresentado nenhum projeto escrito para esse aceite, ficou 235 

decidido que se o projeto fosse entregue durante a plenária este assunto seria discutido. 236 

Conselheiro Anderson explicou que não houve apresentação de projeto na reunião de 237 

comissão, então, não havia condições de fazer a análise dessas questões, então, foi 238 

solicitado para a Gerência de Proteção Social Especial que  o projeto fosse entregue até 239 

o período da reunião, tendo em vista que o prazo de aceite está curto. O conselheiro 240 

Anderson fez a leitura do projeto apresentado pela Gerência de Proteção Social 241 

Especial. Conselheira Ana Carolina indagou se as cinquenta metas deverão ser 242 

destinadas para uma instituição só ou poderá ser dividido entre mais de uma instituição. 243 

Conselheiro Tierri respondeu que não sabe, entrou em contato com o Escritório 244 

Regional, até para questionar a possibilidade de oferecer esse serviço para uma 245 

entidade que já execute o trabalho e foi respondido  que sim porque se trata de 246 

reordenamento então, por exemplo, seria possível oferecer para uma entidade que não 247 

é cofinanciada com recurso federal para que  execute este serviço com mais esse 248 

aporte financeiro, dez mil reais. Conselheiro Tierri explicou, por exemplo, hoje temos a 249 

Vila Vicentina/Casa da Acolhida que já trabalha com 50 vagas para casa de Passagem, 250 

se passássemos para essa entidade, por exemplo, aí sim ela teria que atender mais 50 251 

totalizando 100 metas, uma outra entidade que não atenda, pode receber com o público 252 

que já existe sem necessariamente precisar aumentar as vagas, isso é possível 253 

segundo o Escritório Regional. Hoje temos o Ministério Melhor Viver que trabalha com 254 

este serviço de abrigo para adultos e suas famílias e existe a possibilidade, depois, a 255 

Gerência Especial poderá entrar em contato com as entidades, oferecer, propor, mas a 256 

priori oficialmente não, isso tem que ser oferecido posteriormente. Conselheiro Marcelo 257 

perguntou se aquele aceite de dois mil e doze, também para cinquenta vagas, dez mil 258 

reais, não foi executado? Conselheiro Tierri respondeu que a principio o próprio 259 
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secretário e ele, como diretor da Gerência Técnica, conversaram com a Vila Vicentina 260 

para propor o aumento das metas e na primeira conversa ficou que talvez a entidade 261 

aceitaria, iriam se organizar para tentar aumentar o serviço e ficou por isso mesmo,  262 

então o aceite de dois mil e doze foi feito, o valor está em saldo porque na época não 263 

tinha nenhuma entidade, foi oferecido mais cinquenta metas para a Vila Vicentina, como 264 

eles nem começaram a atender os cem, o recurso foi bloqueado. Conselheiro Adrianis 265 

colocou que este aceite abre uma outra discussão, uma discussão pertinente e 266 

importante, a Tipificação e a gestão plena do SUAS prevê que alguns serviços sejam  267 

executados pelo município, exclusivamente, é a discussão com a Gerência Especial 268 

quando declinamos de não fazer o parecer na reunião da comissão, foi justamente por 269 

entendermos que enquanto fizermos aceites para entidades não estaremos dando 270 

passos para construção de equipamento público, que é necessário, por que temos 271 

subvenção, temos cofinanciamento, precisamos fazer isso, dez mil reais não salvam a 272 

lavoura, eu vi agora o plano de aplicação da Gerência Especial, roupas de cama e 273 

banho R$ 2.500,00, gêneros alimentícios R$ 5.000,00, materiais de higiene e limpeza 274 

R$ 2.500,00  esses usuários custam muito mais do que isso, a saber, roupa de cama 275 

hoje tem que comprar em lote e é extremamente caro, gêneros alimentícios, a não ser 276 

que eles passem com arroz, feijão e batata, acho que o caminho que temos que fazer 277 

como conselho é pensarmos num equipamento público. Secretária Carla colocou que 278 

concorda, mas entende que isso é uma segunda parte, fazemos o aceite, depois será 279 

discutido se o serviço será executado pelo município ou se será terceirizado, ai é outra 280 

discussão que deverá ocorrer. Conselheiro Adrianis colocou que esta discussão ocorre 281 

desde dois mil e doze como sendo aceite. A secretária Carla propôs a retomada dessa 282 

discussão. Conselheiro Adrianis colocou que em dois mil e doze foi feito o aceite, dois 283 

mil e catorze um segundo aceite e para dois mil e quinze um terceiro aceite, e aí o 284 

município não conseguiu construir, o PMAS prevê a construção disso, que o CMAS 285 

aprovou este ano, então está chamando essa reflexão justamente para pensarmos 286 

aquilo que é próprio, o município tem gestão plena, tem uma coisa na assistência social 287 

chamada gestão plena, que alguns serviços tem que ser feito pelo município. 288 

Conselheira Ana Carolina colocou que outra coisa que lhe preocupa também é esse 289 

aceite, uma vez que o monitoramento da comissão do SUAS tem feito naquele saldo, o 290 

município está até tentando gastar esse saldo, por que veio e ficou bloqueado e se já 291 

tem um bloqueado vamos usar o anteriormente, tentar resolver esse que já tá mais 292 

atrasado, vai ser um acúmulo para o município prestar contas desse dinheiro todo que 293 

tá vindo e não está sendo usado. Conselheiro Adrianis colocou que, por exemplo, no RH 294 

será uma equipe mínima pra este atendimento a NOB RH prevê uma equipe mínima, 295 

um coordenador, um assistente social, um psicólogo, profissionais de limpeza, 296 
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alimentação e lavanderia para cinquenta pessoas. Conselheiro Anderson colocou que 297 

inclusive a questão é que a equipe mínima tem a quantidade de usuários que devem ser 298 

atendidos por essa equipe. Conselheira Ana Carolina colocou que esse é um dos 299 

motivos que ate hoje aquele aceite continua bloqueado, por que ela mesma trabalha em 300 

instituição com abrigamento, pela exigência do quadro de funcionários, dez mil não 301 

paga as despesas, para a instituição estava sendo inviável. Conselheiro Anderson 302 

colocou que, na verdade, em relação ao quadro que se pede da NOB é o profissional 303 

referenciado para até vinte usuários, então é preciso ter um coordenador, assistente 304 

social, psicólogo pra cada vinte usuários e tem cinquenta. Conselheiro Tierri  colocou: 305 

“essa NOB RH pra falar a verdade,” mas vê uma coisa também, que geralmente os 306 

aceites, nesse caso principalmente, é um co-financiamento, é um aporte a mais para 307 

que o serviço seja feito da melhor maneira possível, por exemplo, hoje, a Fundação 308 

Proamor também tem convênios com as entidade até com o Ministério Melhor Viver 309 

para execução desse mesmo serviço e esses dez mil vem para complementar, também 310 

é uma questão que não é somente os dez mil para manter o serviço, que é realmente 311 

impossível, que tem a parte do gestor que vai co-financiar através de recursos próprios 312 

o mesmo serviço da entidade. Conselheiro Adrianis colocou que a Gerência Especial 313 

não colocou a contra partida e nem indicou. Presidente Beatriz respondeu que a 314 

contrapartida é recurso da entidade. Conselheiro Adrianis exemplificou: “a presidente 315 

Beatriz disse te dou dez, mas você tem que me dar um capital de giro de cinco, é a 316 

contrapartida, por esse motivo eu acho que nós não teríamos que aprovar se não 317 

houver essa ideia da contrapartida. Foi colocado que não chegaria a tanto não aprovar 318 

de imediato, mas ao menos que fosse instruído adequadamente e voltasse com as 319 

adequações, qual instituição que pode. Secretária Carla colocou que não há tempo. 320 

Conselheiro Tierri colocou que o grande problema desse aceites o prazo é curto que e o  321 

MDS liberou esse aceite no dia dezessete que foi terça feira passada e a data final dele 322 

é dia trinta, segunda feira agora, duas semanas para o órgão gestor fazer um projeto, 323 

procurar entidade, nesse caso o tempo é curto realmente. Conselheira Lúcia colocou 324 

que o prazo é curto, mas se repete a quase uma década, então acha que não é curto é 325 

que se repete as aprovações sem os devidos cuidados, está com o conselheiro 326 

Claudimar quando ele diz, por isso é tão importante a gente conversar, isso precisa ser 327 

melhorado, a gente não pode continuar dizendo que é assim: “a NOB SUAS é uma 328 

porcaria”, gente existe plano e existe lei sim, se está errado vamos arrumar esquece lá 329 

para trás, vamos arrumar hoje, essa proposta dessa comissão é que cada vez mais a 330 

gente tenha um plano enxuto, por que em algumas coisas tem a equipe do município, 331 

assistentes sociais capacitados para fazer planos, então dá para fazer, não é porque 332 

esse foi na última hora já teve  em anos anteriores a mesma situação, então acha que 333 
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não se deve ter essa atitude derrotista e pessimista de que não adianta fazer nada 334 

porque o município vai perder o dinheiro ou vai ganhar o dinheiro, todos nós nos 335 

cansamos, mas a gente tem que fazer a coisa certa, com plano para que essas 336 

entidades e essas pessoas não fiquem a mercê a cada ano de mudança política e de 337 

governo que as coisas mudem, se o CMAS funcionar e as leis funcionarem direito não 338 

tem como mudar, pede cuidado com esse pessimismo, acha que esse debate foi muito 339 

bom, a vinda deste projeto agora como facilitador e vamos continuar assim. Conselheiro 340 

Adrianis colocou que temos uma pergunta importante, tem demanda? Todos respondem 341 

que tem. Quantas pessoas atendem lá? se for calcular mensalmente em torno de trinta 342 

a trinta e cinco pessoas. Conselheiro Tierri colocou que segundo o projeto a ideia é para 343 

abrigo e não para Casa de Passagem. Conselheira Ana Duda colocou que hoje 344 

inclusive a proposta veio para outras instituições para colocação dessas vagas 345 

justamente porque hoje a Casa da Acolhida não contempla toda a demanda do 346 

município, muitas pessoas ficam sem ser atendidas, inclusive são enviadas para o 347 

Ministério Melhor Viver que supre uma necessidade no município que não é obrigação 348 

deles, mas a entidade supre devido ao fato de que não tem outros serviços sendo 349 

oferecidos, então, existe uma demanda bem maior do que atendida no município. 350 

Conselheira Lucia colocou que não duvida que existe demanda, mas se não acontece é 351 

porque o serviço não existe de maneira continua há anos, então assim, não duvida da 352 

demanda, vive e conhece as famílias e sabe que tem demanda, agora como não tem 353 

um plano efetivo que esta população possa contar, a demanda não aparece porque não 354 

tem o serviço. Conselheiro Adrianis colocou que a antiga capela da catedral é onde o 355 

CREAS tem deixado as pessoas literalmente, depositado, foi lá, acha que fazer um 356 

aceite quando se fala em outras entidades, precisamos de números, a assistência social 357 

trabalha em cima de números quantitativos, essa é uma questão, foi lá e tinha vinte, 358 

vinte e cinco homens de diferentes situações, diferentes problemáticas, alguns casos 359 

até mesmo de saúde, outros de drogadição, estava tudo no mesmo balaio. Conselheira 360 

Ana Duda colocou que pessoas em situação de rua, vivenciam problemas em conjunto, 361 

não tem como separar em situação de rua um que não seja usuário de drogas, outro 362 

que não tenha nenhum problema, não se consegue fazer esse atendimento diferenciado 363 

para pessoas em situação de rua. Conselheiro Adrianis colocou que temos um CREAS 364 

POP que faz a abordagem, faz a triagem, segundo a resolução. Conselheira Ana Duda 365 

falou: “Adrianis me desculpe, mas acho que você não vivencia a realidade do município, 366 

você não consegue visualizar, talvez você não consiga ainda porque você não tenha 367 

acompanhado uma instituição que trabalha com pessoas em situação de rua, a 368 

demanda que nós temos no município hoje gira em torno de mil pessoas que vivenciam 369 

a situação de rua e nós temos números que a entidade Ministério Melhor Viver e a Cada 370 
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da Acolhida podem apresentar.” Conselheiro Adrianis colocou que ele esbarra com 371 

essas pessoas todas as vezes que vai a padaria e todas as vezes que vai na farmácia e 372 

voltando-se à conselheira Ana Duda: ”e ainda você questiona a necessidade de 373 

atendimento delas? Eu não estou questionando o atendimento estou questionando a 374 

forma de atendimento, não adianta querermos expandir um serviço simplesmente, sem 375 

criarmos um equipamento próprio para isso, é esse o meu questionamento.” 376 

Conselheira Ana Duda colocou que o gestor atual não tem uma vara de condão que 377 

possa de um momento para o outro realizar ou suprir as necessidades que até agora 378 

não foram atingidas, ele está fazendo o impossível dentro das suas possibilidades de 379 

sanar as dificuldades da assistência social, nenhuma gestão esteve tão atenta a 380 

assistência quanto essa, mesmo com a dificuldade que enfrenta neste conselho. 381 

Conselheira Claudia colocou que o conselho, como a Lucia falou, está proposto a 382 

aceitar e acha, que por outro lado, verba não se devolve, então, acha que deve sim 383 

fazer o aceite e a própria comissão, o próprio conselho fiscalizar isso, cobrar, se não foi 384 

feito isso até agora, acha que nesta gestão do conselho deve ser feito. Conselheira Ana 385 

Carolina colocou que essa gestão do conselho tem que monitorar, fiscalizar esse 386 

dinheiro e aí justamente é o que a comissão está tentando propor, esse dinheiro que já 387 

foi dado aceite em dois mil e doze que está parado até hoje e não foi usado, então 388 

existe o acúmulo desta verba sem uso, é só isso que a comissão está propondo. 389 

Conselheiro Tierri disse que não é para vagas novas e sim para financiar vagas 390 

existentes, queria que isso ficasse bem claro, o projeto não fala isso, gostaria que o 391 

responsável pela gerência de proteção social especial expusesse claramente isso se é 392 

para novas vagas ou se é para financiar vagas já existentes. A conselheira Eliane 393 

(gerente de proteção social básica) respondeu que é vaga pré-existente. Conselheiro 394 

Marcelo colocou que já esteve conversando com o presidente da instituição e em 2012 395 

a Associação Ministério Melhor Viver não aceitou a proposta que foi feita pela secretaria 396 

justamente porque se exigia mais cinquenta vagas, são dez mil para mais cinquenta 397 

vagas, que dá um percapita de duzentos e dez, ai fica inviável, abrigo é o mês inteiro, 398 

pessoas lá morando, comendo, funciona vinte e quatro horas, então duzentos reais para 399 

isso é insuficiente. Conselheiro Tierri colocou que justamente isso que ele quis 400 

esclarecer quando entrou em contato com a Luciane, chefe do Escritório Regional, 401 

justamente para deixar claro isso, como se trata de reordenamento e não apenas de 402 

uma expansão, por exemplo, o aceite ACESSUAS é uma expansão, ou seja, recebe-se 403 

mais recurso para fazer aquilo que já está fazendo e nesse caso não, seria mais um 404 

aporte financeiro, se fosse, no caso, a Casa da Acolhida porque elesjá tem um aporte 405 

federal que agora claro está bloqueado, mas daí como eles já possuem esse aporte e 406 

se aceitassem teriam que expandir para mais cinqüenta. Perguntam: No caso do 407 
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Ministério Melhor Viver não? Conselheiro Tierri respondeu, não, porque ele não é co-408 

financiado federalmente, ele é financiado apenas pela Fundação Proamor. Conselheira 409 

Ana Carolina indagou se o anterior não era reordenamento. Conselheiro Tierri 410 

respondeu que até acha que era, talvez houvesse uma confusão, foi até por isso que ele 411 

entrou em contato com o Escritório para ter certeza. Conselheiro Claudimar falou para o 412 

conselheiro Tierri: “eu falo da questão de ser claro nas propostas, não é de a gente não 413 

ter uma visão da realidade, a gente tem uma visão normal da realidade, agora enquanto 414 

conselheiros nós temos que ter uma visão objetiva da realidade, saber dimensionar, por 415 

mais que eu vá na padaria como diz o Adrianis, veja que tem um morador de rua que 416 

esta ali no sinaleiro e em tudo que é lugar mas eu não sei se ele esta morando em 417 

algum lugar já ou não, quando a gente fala em dimensionamento, precisamos de 418 

maneira objetiva um levantamento, uma estimativa, a gente vê muitas estimativas a 419 

respeito, por exemplo, mil moradores de rua, estão acolhidos onde esses moradores de 420 

rua, então tem cinqüenta lá no Melhor Viver, tem cinqüenta na Vila Vicentina, e assim 421 

vai e a gente tem uma visão clara até para nós podemos deliberar de fato nós ainda 422 

temos para acolher tantos morador de rua e ai aceitamos e tudo mais, mas ficarmos 423 

deliberando em cima de suposições de acreditar, eu não duvido de modo algum da 424 

existência, não duvido da palavra de nenhum de vocês que nos trazem informações, só 425 

que precisa de fato ter esses dados bem concretos, inclusive neste caso a questão de 426 

saber quanto que é o valor correspondente  a contrapartida da instituição, tem que ficar 427 

claro também, é do município, é da instituição, quem vai dar a contrapartida? São 428 

questões que ficam pendentes de clareza, estou convencido a partir do que falou o 429 

Marcelo que havendo possibilidade do Ministério Melhor Viver executar este projeto eu 430 

voto favoravelmente mas mais uma vez um voto de confiança eu gostaria de  não ter 431 

que votar em confiança quero votar com dados concretos.” Conselheiro Tierri colocou 432 

que a respeito destes dados, foi discutido recentemente, outro projeto do Ministério 433 

Melhor Viver e o presidente da entidade,  Pastor Montes nos apresentou um dado que é 434 

até muito alto que diz que na entidade eles atendem quase duas mil pessoas, até 435 

porque o Ministério Melhor Viver tem outro serviço que não é o abrigo que é de 436 

abordagem e justamente identifica estes casos, procura, vai a campo e até o próprio 437 

dado que o presidente da entidade trouxe era de quase duas mil pessoas em situação 438 

de rua e não apenas morador de rua, então demanda acredita que existe para o serviço. 439 

Conselheiro Marcelo colocou que são dois mil cadastros e perguntou em relação ao 440 

desbloqueio destas verbas federais, porque fazer este aceite, se já há verba da alta 441 

complexidade bloqueada. Conselheiro Tierri respondeu que é justamente essa a 442 

questão da Casa da Acolhida e até na própria resolução do conselho nacional. foi 443 

oferecido para a Casa da Acolhida, então no caso, por exemplo, o município para abrigo 444 
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para adultos, tem co-financiado 150 vagas, 50 que já está na Casa da Acolhida, 50 que 445 

foi sugerido a expansão para Casa da Acolhida e esse 50 que nós estamos avaliando 446 

agora. Conselheiro Adrianis colocou que o ponto sete acha que precisa ser elucidado 447 

que a questão de recursos humanos consta que a equipe de referência segundo a NOB 448 

RH, a NOB RH neste sentido na página 23 elucida o quanto deve ser e como deve ser, 449 

segundo, a contrapartida que não consta e colocou: “ Ana, respondendo a sua louvação 450 

acerca de nunca termos visto um gestor com tantas benesses pela assistência, ele 451 

prometeu isso no dia que ele tomou posse, então ele não está fazendo nenhuma ação 452 

fora de suas responsabilidades. Presidente Beatriz solicitou a votação. Conselheiro 453 

Cleber se absteve. Conselheiro Adrianis aprovou com a ressalva de que a proposta seja 454 

refeita a partir do RH e da contrapartida que deve constar. Conselheiro Anderson 455 

aprovou com três ressalvas, a questão de aparecer o quadro de RH, a questão da 456 

contrapartida e também como a própria secretária Carla colocou que existe a 457 

possibilidade do município prestar esse serviço, então na questão da metodologia 458 

parece uma entidade dos recursos físicos, uma instituição, que possa ser equipamento 459 

publico ou privado que tenha essa observação no recurso físico. Conselheiro Mauro 460 

aprovou com as ressalvas. Conselheiro Josemar  aprovou sem ressalvas. Conselheira 461 

Claudia aprovou sem ressalvas. Conselheira Ana Carolina aprovou. Conselheira Lucia 462 

aprovou satisfeita com a abertura de discussão para a plenária. Conselheira Daniele 463 

aprovou.  Aprovado. Relatora Ana Carolina colocou que o aceite para reordenamento 464 

do serviço PENSE onde o plano de aplicação apresentado de oito mil e oitocentos 465 

mensais sendo dois mil e duzentos reais para cada vinte vagas, número atual 470 466 

atendimentos, a comissão observou para expor a contrapartida e adequação de quadro 467 

de funcionários de acordo com a NOB SUAS por parte do gestor. Conselheiro Anderson 468 

fez a leitura do projeto. A conselheira Eliane Gerente de Proteção Social Especial 469 

colocou que o acompanhamento é feito através da entrevista social, com 470 

acompanhamento psicológico e dos educadores, então do momento até fazer o 471 

desligamento daquele adolescente, fazendo trabalho de grupo, encaminhando para os 472 

serviços dentro da comunidade, até ser encaminhado o processo para desligamento de 473 

cada um dos adolescentes, todos os dados são tomados, desde estudo do caso, desde 474 

o plano individual com o adolescente até o desligamento. Conselheiro Anderson 475 

concluiu a leitura e disse que o projeto está muito bom, atenderam todas as orientações 476 

da comissão, parabéns, ficou muito bem feito, é só em relação à questão do público 477 

prioritário que está aqui que não se aplica ao CREAS PENSE, pois todo adolescente 478 

que comete ato infracional são julgados e encaminhados pela vara da infância e 479 

juventude, só fazer essa alteração e ficar claro. Conselheiro Tierri esclareceu que este 480 

aceite foi enviado por e-mail para a comissão, o valor percapita é R$ 2.200,00 para cada 481 
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grupo de vinte, então no caso esta sendo feito o aceite para quatro grupos, R$ 8.800,00 482 

e será feito apenas no CREAS PENSE e era o máximo permitido, quatro grupos por 483 

unidade. Conselheiro Clóvis aprovou. Conselheira Ana Duda aprovou. Conselheiro 484 

Cleber aprovou. Conselheiro Adrianis congratulou porque as discussões são profícuas 485 

neste aspecto, quando votam com clareza dos objetivos norteadores que dão condições 486 

a este conselho deliberar de forma clara, aprovou. Conselheiro Anderson aprovou. 487 

Conselheiro Marcelo aprovou, acompanhando o pronunciamento do Conselheiro 488 

Adrianis, é isso que o conselho quer, é honestidade, quando não se tem isso ai fica 489 

difícil para o próprio município, fica difícil para todo mundo, não acompanhei a comissão 490 

mais também parabenizo a gerência especial, a comissão também por ter tido essa 491 

atitude de orientar de buscar uma solução que é bom para todo mundo. Conselheira 492 

Claudia aprovou. Conselheiro Cleber aprovou.  Conselheira Lucia aprovou. Conselheira 493 

Lucia colocou para que todos saibam pode ser que não aconteça mas é necessário que 494 

aconteça o estado também precisa acompanhar e a gente estava conversando aqui que 495 

até hoje não houve em nenhum momento, as pessoas precisam recepcionar  pessoas 496 

do estado que eles vem fazer visitas técnicas, o estado precisa ter uma participação. 497 

Conselheiro Tierri colocou que o estado é responsável pelo bloqueio dos recursos. 498 

Conselheiro Anderson solicitou que a aprovação do aceite seja encaminhada ao 499 

CMDCA porque ele faz a fiscalização direta deste serviço. Aprovado, conforme 500 

Resolução/CMAS/Nº25/2014. Presidente Beatriz passou ao item 4.2- Plano de 501 

aplicação dos recursos de reprogramação dos pisos do SUAS da Proteção Social 502 

Básica, Especial e IGD-Bolsa e IGD-SUAS; relatora Ana Carolina colocou que na última 503 

reunião de comissão do SUAS foi proposto o acompanhamento dos saldos que estão 504 

bloqueados ou saldos que estão parados já após algum tempo sem uso, a secretária 505 

Carla apresentou da Gerencia Básica os valores que vão ser reprogramados, a 506 

conselheira Ana Carolina fez a leitura da proposta. Conselheira Lucia colocou que fique 507 

claro que os CRAS estão sucateados e o que esta previsto aqui não dá nem para fazer 508 

cócegas. Secretária Carla colocou que os valores deverão ser divididos por dez, (são 10 509 

CRAS) é cento e dezessete dividido por dez, em material de construção, telha, tinta e 510 

pintura. Conselheiro Adrianis indagou se ainda temos CRAS sem internet. Secretária 511 

Carla respondeu que o CRAS Paraíso e o Santa Luzia. Conselheiro Adrianis perguntou 512 

se não é possível resolver com este  dinheiro. Carla (Gerência de Proteção Social 513 

Básica) colocou que o problema está na Oi, a fibra ótica que a Oi não tem como nos 514 

atender. Foi questionado se não dá para fazer por satélite ou via rádio? Conselheiro 515 

Tierri colocou que a prefeitura não libera, pois todo conteúdo acessado ficaria aberto 516 

para entrar em sites que a prefeitura bloqueia. Conselheiro Adrianis colocou que há 517 

previsão de R$ 48.500,00 para uma padaria, sendo que a SMAS está tendo problemas 518 
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com o CadÚnico para atualização, propõe a criação de uma central do CadÚnico. A 519 

secretária Carla respondeu que esta central já existe. Conselheiro Tierri colocou que 520 

tem o recurso mensal do IGD Bolsa que é também utilizado para isso. A secretária Carla 521 

colocou que nas ultimas três semanas melhorou o atendimento do CadÚnico, a equipe 522 

está atendendo 130 pessoas por dia. Conselheiro Adrianis colocou que se fosse 523 

possível investir mais nisso porque, por exemplo, se o CadÚnico não está atualizado, o 524 

usuário não pode fazer o programa do leite, não pode fazer nada, “nós atendemos uma 525 

pessoa essa semana que foi lá no CAD Único e recebeu uma informação errada, voltou 526 

lá e teve que voltar de novo, talvez se nós pensássemos em aumentar essa rede nós 527 

utilizaríamos.” A secretária Carla colocou que está sendo utilizado o recurso mensal 528 

para fazer isso. Presidente Beatriz passou para aprovação. Aprovado. Conselheira Ana 529 

Carolina apresentou a reprogramação da Gerência de Proteção Social Especial, piso 530 

fixo de média complexidade, após a leitura do material, a conselheira Ana Carolina 531 

colocou que foi realizada a discussão em torno desse assunto porque é uma situação 532 

que já se arrasta e precisa ser resolvida, foi discutido e debatido que este serviço já está 533 

sendo realocado, mais precisa um empenho em relação aos imóveis do município para 534 

que evite desperdício dessa verba, desse dinheiro em aluguel, até a gente colocou uma 535 

ressalva aqui para busca de imóveis na região central, departamento de patrimônio para 536 

alocar esses serviços para evitar que se estenda realmente por um ano, ver se é 537 

possível resolver isso antes, encurtar. O outro é material de expediente, realizada a 538 

leitura. A conselheira Ana Carolina colocou que foi discutida a questão do imóvel, foi um 539 

debate, mas a comissão não teve nenhum encaminhamento sobre isso. Conselheiro 540 

Adrianis colocou que não foi um debate curto, foi um debate longo, porque o aluguel é 541 

de doze parcelas, do CREAS POP que funciona atualmente junto com o CREAS Central 542 

na mesma casa. A conselheira Eliane informou que vai mudar na sexta-feira que vem 543 

para o prédio onde hoje funciona o CAPS. Presidente Beatriz colocou que já não vamos 544 

pagar aluguel. Adrianis colocou que vai recorrer novamente à tipificação dos serviços 545 

sócios assistenciais e dizer que o Centro de Referência para atendimento de pessoas 546 

em situação de rua deve ser estatal, a unidade física deve ser estatal, questionou isso e 547 

o encaminhamento foi que a SMAS pagaria o aluguel, mas a gerência especial teria que 548 

correr atrás de uma solução para esse problema, não podemos pagar mais doze meses 549 

de aluguel, gastando um dinheiro público que não é nosso, ou melhor, que é de todos e 550 

de cada um, precisamos resolver essa questão e depois ainda investir nessas casas, 551 

como pintura, manutenção e esse dinheiro daria cinqüenta mil, quer dizer ou fazemos 552 

nesse prédio aqui, houve a idéia de trazer para esse prédio o serviço POP, não sei por 553 

que o susto, o SOS se propôs em trazer o contra turno pra cá, lembrou  que foi feita  a 554 

ressalva para que em tempo hábil seja possível mudar, “a Beatriz tinha dado conta que 555 



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

16 

 

nós temos a proposta de uma construção já em andamento, o que nós não podemos é 556 

em junho do ano que estarmos pagando aluguel de novo, aí é jogar dinheiro no ralo 557 

dinheiro do contribuinte, mas eu aprovo com essa ressalva.” Presidente Beatriz falou 558 

então vamos à votação. Adrianis colocou que tem notado que as ressalvas não estão 559 

constando nas atas e elas são importantes. Conselheira Claudia concordou que seja 560 

num lugar próprio, que já foi desperdiçado muito dinheiro com aluguel muito tempo em 561 

outras fases muitos anos e décadas, um exemplo foi o capitólio que era um absurdo que 562 

foi por oito anos de aluguel, então acho que é dinheiro público que foi jogado fora. 563 

Conselheira Lúcia, então com a ressalva, eu concordo é de décadas não é por isso que 564 

a gente vai continuar. Presidente Beatriz passa ao item 4.3- Proposta de alteração do 565 

cronograma de desembolso para os convênios do SUAS 2014 com as entidades de 566 

média complexidade para 6 (seis) meses. Secretária Carla colocou que é uma proposta 567 

que os convênios do SUAS que já deveriam ser iniciado em janeiro ainda não foram 568 

nem assinados e está se colocando a proposta para apreciação do conselho que não 569 

fosse em doze parcelas e sim em seis parcelas, assim até o final do ano estariam 570 

encerrados esses convênios, estão presentes aqui a maioria das entidades que podem 571 

manifestar o interesse do convênio em seis parcelas. Conselheiro Anderson colocou 572 

que em relação ao que foi discutido na comissão, foi relatado que as entidades com 573 

muita razão cobram um posicionamento do conselho em relação a essa questão e 574 

acredita que esse repasse de seis meses venha solucionar o problema em partes, 575 

porque aprovando esses repasse de seis meses a gente faz com que não aconteça no 576 

afogadilho e depois sobre essa verba ficando em uma parcela só, como foi proposto as 577 

entidades no ano passado e é inconcebível que as entidades gastem esse valor em 578 

uma parcela só, mas, porém, pensa que da mesma forma temos que emitir ofícios 579 

cobrando a rapidez e o andamento correto disso por parte da secretaria de finanças e 580 

seus departamentos por que a secretaria de finanças hoje, não sei quem é o 581 

representante aqui no conselho. Érica Clarindo colocou que nem chegou em finanças 582 

ainda, dia vinte de junho o secretário deu o parecer desse projeto. Conselheiro 583 

Anderson colocou que às vezes para nas secretarias e quando chega na secretaria de 584 

finanças não se tem o devido respeito e quando chegar lá vai ser pior ainda, “perdoem 585 

minha sinceridade mas vai ser, eu creio que deveria por parte desse conselho 586 

aprovasse o repasse em sei meses mais fazer uma série de ofícios pra todos os 587 

respectivos órgãos da administração responsável pelo repasse dessa verba pedindo 588 

serenidade tendo em vista que são serviços que as entidades já estão fazendo, já 589 

executaram e é recurso Federal que não pode ser gasto com mais nada que não seja 590 

esse repasse.” Érica Clarindo colocou que aprovando isso tem que abrir o plano de 591 

aplicação para poder readequar, pois o plano foi feito para doze meses. Conselheiro 592 
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Adrianis colocou qual a possibilidade de fazermos uma moção e encaminharmos ao 593 

MDS? Porque o tratamento está sendo assim, está demorando tanto, por que está 594 

demorando? Quantas entidades estão esperando esse recurso? Secretária Carla 595 

respondeu: sete APACD, APAE, APROAUT, APADEVI, CEPRAF, ADFPG. Adrianis: 596 

quais foram aprovadas já? Carla: todos. Adrianis: quais foram liberados? Carla: 597 

nenhum.  Adrianis nenhuma foi liberada além dessas, então eu acho que essas 598 

entidades... Claudimar indagou, o que acontece? Erica Clarindo falou que o projeto do 599 

SOS foi aprovado em um mês, dois meses atrás e já saiu o convênio e os projetos das 600 

entidades foram aprovados dia vinte e sete de fevereiro, hoje é vinte e sete de junho e o 601 

convenio não saiu. Conselheiro Adrianis o projeto do SOS foi celebrado agora dia 602 

dezoito de junho e celebrado por essa casa dia trinta de abril. Claudimar indagou aonde 603 

que esta o nó da história, é má vontade de alguém? É um defeito de alguém, é uma 604 

dificuldade? Presidente Beatriz falou que é o trâmite, cada segmento é dias. 605 

Conselheiro Adrianis colocou que o trâmite de alguns é tão rápido e o trâmite para 606 

outros é tão demorado, o trâmite da nossa prefeitura tem dois pesos e duas medidas. 607 

Presidente Beatriz colocou que ano passado todos os secretários responsáveis pelas 608 

pastas aonde todos os tramites acontecem foram convocados e foi passado essa 609 

preocupação. Conselheiro Claudimar colocou que uma coisa que descobriu quando foi 610 

secretário, é que secretário não resolve, “o secretário não tem tempo de ver essas 611 

coisas, a gente tem que trabalhar com quem faz o processo realmente, não adianta falar 612 

para o secretário de assistência social pra ele agilizar alguma coisa, ele não vai fazer, 613 

pegar pessoalmente e digitar no computador, nós temos que fazer uma coisa prática 614 

que é ver qual é o fluxo real e não o fluxo ideal, o ideal seria falar para o secretário para 615 

o secretário falar para outro secretário, mas não funciona assim, tem que sair daqui e 616 

quem vai fazer de fato os despachos do secretário A é o Tierri então é o Tierri que vai 617 

pegar lá, se eu chegar lá na educação e falar com a professora Esméria ela vai chamar 618 

a Claudia para ver. Conselheira Claudia colocou que em uma reunião já se propôs a 619 

ajudar, conhece algumas pessoas de finanças e em outros lugares ali que pode ajudar, 620 

é só passar o número do processo e vai atrás. Érica falou: “mas o processo nem chegou 621 

à prefeitura para nós pedir a tua ajuda, se eu não me engano ele ficou aqui do dia do 622 

parecer técnico, depende do parecer contábil e daí depende do parecer do secretário, o 623 

parecer contábil foi dado dia dezoito de junho e do secretário dia vinte de junho e da 624 

minha instituição eu estou acompanhando.” Conselheiro Antonio colocou que antes de 625 

mais nada, gostaria de se colocar a disposição de todas as entidades, o que ocorre é o 626 

seguinte: “na tramitação dos papéis, por exemplo, as certidões tem prazo de validade, 627 

as entidades não tem entregue, às vezes no período, quando entrega uma a outra já 628 

está vencida, então a dificuldade do encaminhamento do processo, às vezes ocorre de 629 
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não ter dotação orçamentária no momento que chega a documentação para nós lá, mas 630 

as entidades tem obtido isenção normalmente e a medida que chega lá a gente tem 631 

procurado atender um por um, agora por falta de documentação, projetos também, tem 632 

que ter um projeto, tem entidade que não entregou o projeto que venha corresponder 633 

aquilo que estão solicitando, por isso muitas vezes fica retido lá o processo. Conselheiro 634 

Anderson colocou que a questão é a seguinte: quando as entidades fazem os projetos a 635 

grande maioria delas tem uma responsabilidade muito grande em relação a 636 

documentação, eu conheço a seriedade dos profissionais que fazem parte e eles 637 

mandam todas essas documentações no tempo certo e no período certo, assim como 638 

nenhuma entidade pede um recurso sem haver um projeto, todos as entidades tem 639 

clareza profunda disso, o Laertes é representante das entidades, está aqui e pode nos 640 

comprovar isso, o que acontece justamente quando chega uma ou outra certidão 641 

vencida lá é justamente  por causa da demora deste processo, você anexa uma certidão 642 

que tem validade por trinta dias, as entidades saem e protocolam no período que ela foi 643 

retirada só que a morosidade deste processo faz com que as certidões vençam, isso 644 

não é culpa da entidade mas do próprio processo que está lento. Conselheiro Marcelo 645 

colocou que o que causa a lentidão um dos motivos é justamente esse, imagine se um 646 

processo fosse passar por todos nós, chega em mim, venceu uma certidão, eu paro o 647 

processo para esperar a certidão e quando vem essa certidão eu vejo e passo para o 648 

próximo ai já venceu a outra e assim fica parando, isso é fácil de resolver, no meu 649 

entender a prefeitura não pode segurar um processo por causa de certidão a não ser no 650 

momento da entrada  e na hora de assinar o convênio. Conselheiro Antonio colocou que 651 

no sistema não passa. Conselheiro Adrianis colocou que nós precisamos criar um fluxo, 652 

um fluxo de trabalho mais fácil, mas partindo de que a base que é gestão de convênios 653 

o técnico tem que ser alguém que saiba o que ele vai fazer e o que ele tem que fazer, 654 

por que a cada cinco minutos ele acionar outro técnico porque ele não sabe qual papel 655 

ele vai assinar, daí fica difícil, segundo: as entidades dependem do convênio a tempo e 656 

terceiro: então vamos criar um instrumental para isso, nós agora em julho vamos 657 

começar a analisar os projetos referentes ao exercício de dois mil e quinze, gostaríamos 658 

com a graça de Deus que todos os convênios já tivessem assinados agora em 659 

dezembro, o problema que daí A ou B passam a frente criam mal estar “desgraçado” e 660 

aí as entidades se revoltam com toda certeza. Conselheiro Antonio colocou que não 661 

pode concordar, o trâmite ocorre pela ordem de entrada de processo, é testemunha 662 

disso porque passa pela sua mão. Conselheiro Adrianis perguntou: “foi o senhor que 663 

avaliou este projeto? Conselheiro Antonio respondeu:”não esse projeto não fui eu que 664 

avaliei. Conselheira Claudia: “se ele está falando que os projetos passam pela mão e 665 

que ele vê, eu acho não tem porque ele falar alguma coisa errada. ”Conselheiro 666 
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Adrianis: Não estou questionando a idoneidade dele. Conselheira Claudia: mas parece. 667 

Conselheiro Antonio: Qualquer um de vocês eu fico a disposição para conversar se 668 

precisar. Conselheira Claudia: tem o seu Ademir (Conselheiro Antonio Ademir) que está 669 

lá na secretaria de finanças, eu acho que cada um deveria olhar o seu processo onde 670 

está e cobrar dele, é só entrar no site e acompanhar. Conselheiro Anderson: Ademir 671 

você se dispõe a passar seus contatos pessoais para que as entidades possam cobrar 672 

esses processos. Conselheiro Antonio Ademir: sim. Conselheiro Cleber colocou que nós 673 

temos tantos assuntos para se tratar que essa questão de como que os profissionais 674 

que trabalham na prefeitura administram isso infelizmente não é aqui. Presidente Beatriz 675 

indaga aprovamos ou não? Conselheiro Anderson: eu aprovo com a ressalva de que se 676 

delegue um responsável técnico da secretaria de assistência social para fazer o 677 

acompanhamento desses projetos e também o conselheiro Ademir já se dispôs. 678 

Conselheira Claudia: eu também tenho uma ressalva, que as entidades também, que 679 

não é só o conselho, o técnico para acompanhar, eu acho que cada entidade pode 680 

digitar o numero do protocolo e ver onde que está, cada um que acompanhe o seu 681 

processo, se está parado lá, dez, quinze dias, aí sim pressiona, agora uma pessoa só 682 

para procurar ali, gente. Conselheiro Tierri: infelizmente eu acho também que quando o 683 

processo para acho que é um trâmite interno, tem que ir lá no prédio, tem que ligar. 684 

Conselheiro Marcelo: o que está já em andamento já foi, mas eu acho que alguém do 685 

conselho, talvez a presidente, assim se os projetos forem enviados em bloco para que 686 

eles passem juntos em todos os setores e alguém do conselho acompanhar, aí um ou 687 

outro parar por causa de certidão tudo bem, mas o bloco continua andando. Conselheiro 688 

Claudimar: eu acho que a certidão é necessária na hora de liberar o recurso, ainda que 689 

se vença a certidão durante o trâmite não vai prejudicar nada porque não vai sair o 690 

recurso se não tiver certidão, então pode completar todo o trâmite e aí na hora de 691 

assinar o convênio e liberar o recurso, trás a certidão com a validade daquele dia, é 692 

mais rápido. Carla: a certidão é no momento de pagar, os convênios não foram feitos  693 

ainda, então o trâmite  muito anterior é que está segurando. Conselheiro Claudimar: só 694 

para eu compreender bem assim, esses projetos foram aprovados aqui no conselho 695 

quando? conselheiro Tierri: em vinte e sete de fevereiro. Conselheiro Claudimar: e eles 696 

ficaram aonde de lá até aqui? Conselheiro Tierri: daí tem que fazer uma consulta. 697 

Conselheiro Adrianis: quem é o responsável pela gerência de convênios? Carla: é a 698 

gerência técnica. conselheiro Adrianis: quem era responsável na época? Quem 699 

respondia? Conselheira Beatriz: o conselheiro Tierri. conselheiro Adrianis: então se era 700 

você a responsabilidade é sua, você devia saber onde estão esses projetos. 701 

Conselheiro Claudimar: a gente tem que compreender que os projetos das entidades 702 

elas não são dádivas, não são bênçãos, elas são uma prestação de serviço que a 703 
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entidade faz em nome do poder público, se não fizer quem tem que fazer é o poder 704 

público, então a gente nota isso é muito frequente na imprensa, falam a entidade A ou B 705 

ganhou isso, está recebendo isso, na verdade não está, ela está prestando serviço está 706 

sendo remunerada por isso, respeito, nunca critiquei essa parte, mas a gente não pode 707 

pensar que tudo é de graça, graciosamente atribuído como se fosse, eu ganhei um 708 

convênio, está tendo um nó, se entre fevereiro e junho o processo não andou, segundo 709 

a Érica saiu dia vinte agora da mesa do secretário, em algum lugar ele estava nesses 710 

meses todos que não são poucos.  Conselheiro Adrianis colocou que encaminhou um e-711 

mail solicitando a secretaria executiva que solicitasse a comissão o levantamento geral 712 

da situação dos convênios do SUAS, eu reitero isso, acho importante que a gente faça 713 

isso, e faça o levantamento histórico da data da aprovação, qual foi o caminho feito, 714 

houve uma mudança de equipe técnica no caminho, a Rosane deixou, assumiu agora a 715 

Maira, eu sugiro então, quem é da comissão? Peço que se debruce sobre isso, 716 

verificando os caminhos por que acho importante. Conselheiro Adrianis colocou que 717 

seja verificado o número dos processos, andamento, pareceres, quem são os fiscais 718 

porque aí nós temos condição de fato de saber onde está, agora se chegou numa 719 

gaveta e parou, aí a gente tem que repensar que daí não adianta votar e resolver 720 

questões. Conselheiro Ademir colocou: ”eu trago o relatório real da coisa.” Conselheiro 721 

Claudimar foram aprovados aqui no dia vinte e sete e dia onze do três ele foi para 722 

assinatura do presidente e dia vinte e três do cinco, dois meses e meio depois veio o 723 

parecer técnico da assistente social, dia dezoito do seis, o parecer contábil, foram três 724 

meses e meio inteiros. Conselheiro Tierri falou que tem que visitar as entidades, 725 

também então tem várias coisas. Presidente Beatriz passou ao item cinco da pauta - 726 

Apreciação do parecer da Comissão de Ética. Conselheira Lúcia pediu licença para se 727 

retirar por já saber o resultado da votação e esse desgaste emocional para ela é muito 728 

desfavorável, provavelmente vai ser nove a sete, então não vai ficar aqui, licença. A 729 

secretária Carla apresentou a procuração da Dona Mercedes para o seu advogado Dr. 730 

Alexandre Postiglione Bührer. O Dr. Alexandre colocou que não sabe qual é o 731 

procedimento adotado aqui neste particular, normalmente o voto é lido e depois é 732 

passada a palavra para nós advogados, eu vou fazer isso sucintamente, rapidamente, 733 

para não haver mais desgastes, eu gostaria que me esclarecessem se é esse o 734 

procedimento. Conselheiro Claudimar colocou que temos o relatório que foi 735 

encaminhado a todos os conselheiros, “Relatório: O presente procedimento ético foi 736 

instaurado a partir de representação formulada pelo Presidente do Instituto Educacional 737 

Duque de Caxias (IEDC), Alcides José Madalozzo. Através de expediente remetido à 738 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, o Presidente do IEDC assinala 739 

a ocorrência de supostas irregularidades no processo de inscrição da Conselheira 740 
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Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro, eleita representante dos usuários nesse E. Colegiado. 741 

A representação assinala os seguintes pontos principais, verbis: 1º São inverídicas as 742 

informações prestadas em sua Ficha de Instrução, pois a Sra. Mercedes Etelvina Pinto 743 

Ribeiro não é usuária dos serviços socioassistenciais oferecidos por nossa unidade 744 

departamental Recanto Espírita Maria Dolores. 2º A declaração juntada ao processo de 745 

inscrição, com assinatura do diretor da unidade departamento, é nula, pois somente o 746 

Presidente deste Instituto cabe à representação da entidade, judicial e 747 

extrajudicialmente, conforme prevê o Estatuto em seu Art. 9º, Inciso 1º. Ao finalizar seu 748 

expediente, o Presidente do IEDC ressalta que “a Sra. Mercedes não representa os 749 

usuários desta instituição”, solicitando, em seguida, a apuração dos fatos e a adoção 750 

das providências cabíveis. O expediente referido foi remetido a esta Comissão de Ética 751 

a qual, nos termos de seu regimento, instaurou o presente procedimento; em 752 

consonância com as disposições regimentais pertinentes, avoquei a relatoria da matéria. 753 

2. Em instrução, foram ouvidos o preposto da entidade que formulou a representação, o 754 

diretor da unidade departamental Recanto Espírita Maria Dolores e a representada, 755 

Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro, cujos depoimentos foram gravados e 756 

permanecem à disposição desta Comissão de Ética e de todos os membros do 757 

Conselho Municipal de Assistência Social. Em seu depoimento, o preposto do IEDC, 758 

Armando Madalosso Vieira, reiterou os termos da representação formulada no 759 

expediente que deu causa à instauração deste procedimento em face da Conselheira 760 

representada; salientou, ainda, o preposto, que a representada não é usuária, quer 761 

direta quer indiretamente, dos serviços socioassistenciais prestados pelo Recanto 762 

Espírita Maria Dolores, que é uma unidade departamental do Instituto Educacional 763 

Duque de Caxias.Ao mesmo tempo, Armando Madalosso Vieira disse não saber a razão 764 

pela qual o diretor da unidade departamental emitiu a declaração, salientando que o 765 

mesmo foi punido nos termos estatutários em razão da prática de ato marcado pela 766 

nulidade. Isto, porque somente o Presidente do IEDC poderia subscrever tal declaração, 767 

desde que a mesma expressasse a verdade, o que não ocorre no caso em foco. Por 768 

sua vez, o Diretor da unidade departamental Recando Espírita Maria Dolores, Carlos 769 

Roberto Sviatowski ressaltou que não sabia para que seria usada a declaração emitida 770 

em nome da instituição, imaginando que fosse para a percepção de algum benefício; 771 

destacou, ainda, que a Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro não é usuária dos 772 

serviços socioassistenciais do Recando Espírita Maria Dolores, razão pela qual fez 773 

constar da declaração emitida com o nome da mesma que esta “é usuária dos serviços 774 

de assistência social no município de Ponta Grossa”, sem especificar a sua vinculação à 775 

entidade que dirige. Disse, ainda, o diretor que não conhece a Conselheira Mercedes 776 

Etelvina Pinto Ribeiro e que somente emitiu a declaração porque a mesma lhe foi 777 
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solicitada por seu amigo Jefferson Luiz Villalba, que trabalha na Fundação Municipal 778 

Proamor, o qual indicou até mesmo o conteúdo da declaração, conforme acima 779 

mencionado. Salientou, finalmente, que depois que a declaração foi emitida, Jefferson 780 

Luiz Villalba pediu ao referido diretor que a entregasse à uma pessoa chamada Ana 781 

Duda, o que foi feito no dia 28 de março de 2014, na porta de entrada do prédio em que 782 

funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social. Em seu depoimento, Carlos 783 

Roberto Sviatowski afirmou que não conhecia Ana Duda, sabendo apenas que seria 784 

alguém que trabalharia com Jefferson Luiz Villalba, por que este lhe fez expressa 785 

menção neste sentido. Por sua vez, a Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro, ao 786 

ser ouvida por esta Comissão, confirmou que não é usuária dos serviços 787 

socioassistenciais da entidade por ela denominada, reiteradas vezes, como “Mãe 788 

Dolores”; disse que o seu relacionamento com a entidade “Mãe Dolores” limitava-se ao 789 

seu comparecimento para “tomar passe”; mencionou, também, que seu neto, qualificado 790 

pela mesma como sendo autista, seria usuário dos serviços de uma outra entidade, a 791 

APROAUT, destacando, contudo, que o mesmo é representado pela filha da 792 

Conselheira, que é pessoa sadia e no pleno uso de suas faculdades mentais e no 793 

exercício pleno do poder familiar sobre seu filho. Indagada sobre como teria obtido a 794 

declaração assinada pelo diretor do Recanto Espírita Maria Dolores afirmou que fora 795 

sua filha que a obtivera para ela; em um primeiro momento, a representada afirmou que 796 

fora ela mesma que preenchera a Ficha de Inscrição para candidato a Conselheiro 797 

Municipal de Assistência Social/Segmento Usuários; depois, corrigiu-se, afirmando que 798 

a ficha fora preenchida por sua filha e apenas assinada por ela. A representada, em seu 799 

depoimento, afirmou que estudou apenas até o primeiro ano do antigo primário, não 800 

sabendo informar porque de sua ficha de inscrição constou que teria formação em nível 801 

de segundo grau completo. Diante da referência aos nomes dos representantes da 802 

Fundação Municipal Proamor junto ao esse Conselho, Conselheiros Ana Cristina Duda 803 

(Titular) e Jefferson Luiz Villalba (Suplente), ambos foram notificados a comparecer 804 

perante esta Comissão de Ética; contudo, ambos deixaram de comparecer, alegando 805 

compromissos anteriormente assumidos. Em face da ausência de ambos os 806 

convocados, esta Comissão de Ética, por deliberação unânime de seus membros, 807 

declarou encerrada a instrução”. Após a leitura do parecer da Comissão de Ética, o 808 

advogado Dr. Alexandre pronunciou-se: “ Meu nome é Alexandre eu fui constituído pela 809 

Mercedes para atuar neste processo administrativo, peço o respeito e a atenção de 810 

todos porque tenho algumas considerações a fazer, primeiramente eu gostaria de deixar 811 

bem claro que conheço o conselheiro relator de longa data e tenho por ele o maior 812 

respeito e consideração e sempre tivemos uma afinidade muito bonita e isso não nos 813 

impede de estarmos em pontos diversos como muitas vezes já estivemos do mesmo 814 
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lado, foi sempre uma grande satisfação trabalhar ao seu lado, eu entendo juridicamente 815 

que esse relatório ao menos pode ser conhecido por vossa excelência, porque ele 816 

padece de vício absoluto, isso fica muito bem claro  na introdução do corpo do relatório, 817 

“O presente procedimento ético foi instaurado a partir de representação” ou seja, define-818 

se o que, conduta positiva ética, o parecer é no sentido de inexigibilidade da então 819 

candidata, a partir do momento que as entidades possuem comissão eleitoral 820 

obviamente que a finalidade desse procedimento está equivocado, por que deveria ter 821 

sido ingressado pela comissão própria destinada para esse fim, a partir do momento 822 

que existe a comissão ética eleitoral houve um mal uso, por que não seguiu o 823 

procedimento ético a ser adotado ou se perseguiu erroneamente porque deveria ter se 824 

começado pela comissão eleitoral e assim o alvo do procedimento de conduta ética, 825 

não, qualidades de inexigibilidades, sim, se eu inicio por um procedimento errado por 826 

mais que o procedimento tenha adotado atos legais ele é viciado, é o fruto da árvore 827 

podre, se a árvore produz frutos podres aqueles que são decorrentes dela também são 828 

podres, o princípio do direito tanto processual civil como processual penal, obviamente 829 

em meios administrativos, não pode ser conhecido por cautela eu me atrevo a entrar no 830 

mérito da questão, ou seja, vamos analisar o mérito da questão, é situação de exclusão, 831 

podemos nós, senhores conselheiros, usurpar a nossa qualidade de conselheiros e 832 

atingir o bem maior jurídico no estado democrático de direito que é a eleição pelo voto 833 

para isso se fazer temos que no mínimo adotar um procedimento inicial correto, ou seja, 834 

instaurado pela comissão eleitoral, sob pena de nós mandarmos as favas, fazer tábula 835 

rasa de todos os procedimentos aqui adotados, se eu inicio um procedimento que eu 836 

objetivo, a investigação da qualidade daquela que se apresenta para ser votada eu 837 

tenho que no mínimo iniciar pela comissão eleitoral e não analisar questões éticas, nota-838 

se que a tipificação em relação aos outros dois conselheiros, o senhor relator tipifica o 839 

artigo dezenove inciso quarto: proceder de modo incompatível com a dignidade  das 840 

funções, nós não estamos aqui analisando função e sim qualidade dela como apta ou 841 

não para o cargo que ela se apresentou e para isso nós temos que ler o artigo quinto, 842 

citado pelo doutor, para representantes usuários da política de assistência social a 843 

candidatura se dará mediante a ficha de inscrição comprovando vinculo de serviço, 844 

programas, projetos e benefícios da política de assistência social, ou seja, ser 845 

beneficiaria direta ou indiretamente, se exige aqui ser diretamente? Eu lhe pergunto 846 

senhores, está escrito no texto? Então, o senhor leia porque eu estou lendo o texto 847 

errado. Conselheiro Marcelo respondeu que “beneficio” é o termo técnico da assistência 848 

social. O Advogado falou que está lendo a lei, acredito eu que na lei o legislador não 849 

coloca palavras inúteis e não permite que se tenha extensão, se o senhor entender 850 

diferente eu lhe respeito embora que qualquer procedimento e qualquer decisão 851 
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adotada fora dos termos dos comandos positivos que se expresse aqui obviamente será 852 

intervida como prediciária se o legislador tivesse intenção de dizer que para ser 853 

candidata ela deveria ser ela a assistida, aí estaria escrito o termo “assistida 854 

diretamente” a partir que não está torna-se um comando aberto, conversei com vossa 855 

excelência alí fora e foi esse o meu entendimento mais pleno e honesto possível, 856 

diretamente deveria se constar no termo da lei, segundo ponto, a partir do momento que 857 

se permite assistência direta ou indireta o relatório apresenta um vício, porque diz 858 

assim: “Deste modo, somente uma entidade que promova serviços, programas ou 859 

projetos ou gerencie benefícios no âmbito da Política de Assistência Social poderia 860 

afirmar que um usuário destes serviços, programas ou projetos ou gerencie benefícios 861 

encontrava-se nesta condição”, eu descordo, houve uma declaração aonde se diz nessa 862 

declaração que ela é assistida mas não pelo Recanto Maria Dolores, a declaração diz o 863 

seguinte: “declaramos para os devidos fins que a quem quer interessar possa que a 864 

Senhora Mercedes é usuária do serviço de assistência social do município de Ponta 865 

Grossa”, então a partir do momento que não se complementa, sendo o beneficiado pelo 866 

Recanto Maria Dolores, está se aumentando o que a declaração diz, inclusive esta 867 

declaração aqui pelo voto é criminosa, tipificada pelo artigo 299, sou um criminalista a 868 

mais de 20 anos e alguma experiência a gente adquire ao longo dessa vida fazendo 869 

reiteradamente as mesmas coisas todos os dias, não existe nada criminoso aqui, 870 

inclusive este advogado aqui que vos fala e defende a Mercedes, apóia como já lhe 871 

disse, o envio deste procedimento ao Ministério Publico, porque a quem cabe, inclusive 872 

dizer se é crime ou não, é o juiz de direito, mas quem deflagra a ação penal é o 873 

Ministério Público e eu ouso já antecipar o resultado pela prática que tenho que isso 874 

aqui não é crime e não vai gerar oferecimento de indícios criminal, para gerar 875 

oferecimento de indícios existe duas formas: indícios de autoria e prova da 876 

materialidade, a materialidade está aqui a declaração, indícios de autoria, pra começar 877 

conduta objetivo do verbo não foi praticado pela Mercedes, se é falsa, a hipótese remota 878 

falsa foi praticada por quem declarou, ou seja, o Senhor Carlos e se a declaração for 879 

verdadeira, se realmente a Mercedes tiver um neto que é assistido por ordem social é 880 

falso eu desafio os senhores a dizerem que é falso, o procedimento administrativo 881 

adotado não fez prova, não foi ouvido sequer a entidade social ao qual o seu neto é 882 

atrelado, a representante da APROAUT não foi ouvida aqui, seria um divisor de águas 883 

ouvi-lo e dizer o seguinte, olhe meu filho, meu senhor, essa criança aqui é assistida? E 884 

a declaração tornava-se verdadeira, não é, a declaração tornava-se falsa, com 885 

autoridade de advogado da Mercedes que ele é assistido pela entidade, inclusive 886 

parece que é fato e notório da parte dos senhores, então querer fazer tábula rasa para 887 

todos os procedimentos administrativos é votar pela exclusão, vamos mandar as favas o 888 
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voto democrático e vamos tomar um autoritarismo fora do comum, esquecer de todas as 889 

regras procedimentais e vamos ser acusadores, julgadores, e vamos já, é isso que nós 890 

estamos fazendo, pegar uma pessoa simples, de pouca cultura, e dizemos a senhora é 891 

criminosa porque fez uma declaração falsa, então aqui como não se é para fazer 892 

discurso e sim defesa  eu encerro rogando pelo não conhecimento desse parecer em 893 

face que havia por ele eleito completamente idôneo devia ser conduzida pela 894 

presidência da comissão eleitoral, existiu uma usurpação do procedimento e segundo 895 

que no mérito ela cumpria sim os requisitos exigidos para se candidatar ao cargo, que a 896 

senhora foi eleita pelo voto popular que é a expressão mais correta da democracia no 897 

Brasil, receba meus cumprimentos, muito obrigado a todos. A senhora Vera Taborba 898 

colocou que ela foi a chefe da comissão eleitoral, no dia da eleição, dois dias antes 899 

foram recebidas as inscrições, foi nessa sala aqui que foi recebida a inscrição da 900 

Mercedes, não fui ela que recebeu, quem recebeu foi o Pastor João, “chegou aqui a 901 

dona Mercedes com esse papel que o senhor viu aí e entregou pra nós, eu também na 902 

hora nós não tínhamos a mínima condição de saber se aquilo era verdadeiro, o que nós 903 

pedimos aqui foi o preenchimento de ficha de inscrição, nós tínhamos uma ficha de 904 

inscrição do CMAS, comprovando o vínculo de serviços através da declaração, me 905 

chega uma certidão da Entidade Maria Dolores e a dona Mercedes nós aceitamos, eu 906 

não tinha autoridade pra dizer você tá errada e isso aqui é falso, não sabia que isso 907 

estava acontecendo, nós da comissão eleitoral queremos nós eximir dessa 908 

responsabilidade porque ela teve oportunidade, foi eleita, a forma que tudo aconteceu 909 

chegou a tona após eleição, não chegou no dia da eleição, chegou pós eleição quando 910 

tudo já tinha acontecido, quando estava consumado, se o pleito foi legal ou ilegal o 911 

Ministério Público estava presente, esteve lá, foi convocado, então não vem ao mérito.” 912 

Dr. Alexandre colocou: ” talvez tenha me expressado mal ou a senhora não tenha 913 

entendido de acordo com a minha finalidade, de maneira alguma eu quis transferir 914 

qualquer responsabilidade para comissão eleitoral, mesmo por que a senhora não tinha 915 

bola de cristal pra saber se era ou não verdade, o que eu deixei bem claro é que o 916 

procedimento visando a investigação das condições para exigibilidade teria que partir da 917 

comissão eleitoral, ou seja, recebeu-se a documentação, o candidato foi aprovado, 918 

mesmo depois de homologado se instauraria assim por  conta de uma denúncia ou 919 

enfim por conta de uma suspeita que o levasse a um procedimento administrativo esse 920 

procedimento administrativo por conta de quem? da comissão eleitoral, que é um órgão 921 

competente para investigar questões eleitorais, então eu jamais quis debitar uma 922 

responsabilidade para comissão eleitoral e sim que a função da comissão eleitoral a 923 

prerrogativa administrativa legal era da comissão e não via um processo movido pela 924 

comissão de ética, obviamente ninguém tem bola de cristal para saber se é ou não 925 
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legítimo aquele documento, mas a partir do momento que se suspeita inicia-se pelo 926 

órgão competente, que seria a comissão eleitoral.” A Sra. Vera colocou: ”nós da 927 

comissão eleitoral, é que o senhor não sabe de todo fato ocorrido, o nosso papel 928 

encerrou com o término da homologação, nós não tínhamos, ninguém ali era funcionário 929 

público. Conselheiro Adrianis falou: “mas não tinha, por que quem convocou foi o 930 

Senhor Prefeito e se terminou a comissão eleitoral, com o término da eleição, o senhor 931 

deveria ter lido o decreto.” Senhor Alexandre colocou que leu e: “o senhor não manda 932 

fazer nada que o senhor não tem autoridade para isso, estou lhe respeitando e quero 933 

que o senhor me respeite igual, então o senhor não manda eu fazer nada que o senhor 934 

não tem essa responsabilidade, desde que se aja com respeito aqui nessa mesa, esse 935 

advogado aqui não vai tolerar insinuações suas, eu estava presente aqui quando vi uma 936 

insinuação desrespeitosa nessa mesa que eu presenciei com a senhora (Cláudia) eu 937 

não vou tolerar isso, tenho o maior respeito e trato todo mundo com muita educação 938 

todos aqueles que estão comigo, não permito que falte com respeito comigo.” 939 

Conselheiro Claudimar colocou que só pra esclarecer que se trata de uma seção 940 

diferente das demais, nós não estamos aprovando ou reprovando alguma coisa, 941 

estamos julgando a procedência de uma denúncia, por isso a exaltação de ânimos ela 942 

não vai ajudar muito, nós temos que analisar claramente e objetivamente aquilo que a 943 

representada pela entidade denunciante: “vamos a meu voto como relator: De imediato, 944 

verifica-se que a representação formulada pelo Instituto Educacional Duque de Caxias 945 

tem em vista a inexistência de condições de elegibilidade da representada, Conselheira 946 

Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro, como representante dos usuários, uma vez que não se 947 

trata de usuária dos serviços socioassistenciais do Recanto Espírita Maria Dolores. 948 

Então aqui fica um parêntese não é um procedimento antiético praticado durante o 949 

mandato, mas uma prestação tendo em vista assinalar que a conselheira não reuniria, 950 

não estava habilitada a ser candidata. Em instrução processual foram confirmados os 951 

termos da representação, inclusive a partir do depoimento prestado pela representada, 952 

a qual confirmou que não é usuária dos referidos serviços socioassistenciais, tendo com 953 

a entidade mencionada eventual relacionamento de ordem religiosa, uma vez que 954 

compareceria à mesma apenas para “tomar passe”. Como é consabido, “o passe é uma 955 

prática amplamente difundida entre os espíritas, que consiste, grosso modo, na 956 

imposição das mãos feita por um indivíduo, que recebe o nome de passista, sobre outro, 957 

que se acha geralmente sentado à sua frente”, consoante conceito obtido no site 958 

Wikipedia (www.pt.wikipedia.org, no verbete “Passe espírita”, acessado em 17/06/2014); 959 

logo, se trata de atividade de cunho essencialmente religioso, não podendo ser 960 

qualificado como serviço socioassistencial. Isto, inclusive, foi confirmado pelo preposto 961 

da entidade que formulou a representação ora em análise. Aliás, não custa ressaltar que 962 
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a declaração firmada pelo diretor do Recanto Espírita Maria Dolores sequer menciona o 963 

fato de que Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro seria usuária dos serviços 964 

socioassistenciais daquela unidade departamental, limitando-se a afirmar que esta seria 965 

usuária de tais serviços no âmbito do Município de Ponta Grossa; ao seu ouvido por 966 

esta Comissão, o mesmo diretor afirmou que o conteúdo da declaração foi formulado 967 

pelo Conselheiro Suplente Jefferson Luiz Villalba. Saliente-se que nem ao menos o fato 968 

de a representada Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro ter um neto que informa ser autista e 969 

usuário dos serviços socioassistenciais da APROAUT a qualificaria como usuária de tais 970 

serviços, posto que não é representante legal do mesmo pois, como afirmou em seu 971 

depoimento, o menino vive em companhia de sua mãe, que é filha da Conselheira 972 

representada. E ainda que a Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro fosse a 973 

representante do neto, ou se fosse usuária de qualquer outro serviço socioassistencial 974 

no âmbito do Município de Ponta Grossa, isso não interferiria no fato de que a Ficha de 975 

Inscrição foi apresentada com informações inverídicas, conforme denunciado. Ou seja, 976 

não vem ao caso se a Conselheira é ou não é usuária ou representante de usuário de 977 

qualquer outro serviço socioassistencial do município, pois não foi isso que a mesma 978 

afirmou em sua Ficha de Inscrição. O que se tem, portanto, é que a Conselheira 979 

Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro apresentou documento inadequado para obter a sua 980 

inscrição como candidata ao cargo de Conselheira deste Conselho Municipal de 981 

Assistência Social, apresentou documentação que não satisfazia à exigência constante 982 

do regulamento daquele pleito, especificamente no art. 5º, inciso III, verbis: Art. 5º – As 983 

candidaturas deverão ocorrer da seguinte maneira: (…) III – para representantes dos 984 

usuários da Política de Assistência Social, a candidatura se dará mediante 985 

preenchimento de ficha de inscrição, comprovando o vínculo em serviços, programas, 986 

projetos e benefícios da Política de Assistência Social. De imediato, observa-se que a 987 

declaração juntada para a comprovação do vínculo em serviços, programas, projetos e 988 

benefícios da Política de Assistência Social pela então candidata Mercedes Etelvina 989 

Pinto Ribeiro estava longe de atender às exigências regulamentares, uma vez que, de 990 

forma genérica, o que a mesma afirma é que a representada “é usuária dos serviços de 991 

assistência social no município de Ponta Grossa”. Ora, não é isto que o regulamento 992 

para eleição dos representantes da sociedade civil no CMAS – Gestão 2014/2016 993 

preconizava; consoante o dispositivo supra transcrito, o candidato deveria comprovar o 994 

“vínculo em serviços, programas, projetos e benefícios da Política de Assistência 995 

Social”. Deste modo, somente uma entidade que promova serviços, programas ou 996 

projetos ou gerencie benefícios no âmbito da Política de Assistência Social poderia 997 

afirmar que um usuário destes serviços, programas ou projetos ou gerencie benefícios 998 

encontrava-se nesta condição. Doutro lado, nenhuma entidade que não tenha uma 999 
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pessoa como usuária de seus próprios serviços, programas ou projetos ou gerencie 1000 

benefícios poderia afirmar que esta “é usuária dos serviços de assistência social no 1001 

município de Ponta Grossa”. Assim, resta evidente que a candidatura de Mercedes 1002 

Etelvina Pinto Ribeiro foi indevidamente deferida, posto que esta não demonstrou que 1003 

mantinha “vínculo em serviços, programas, projetos e benefícios da Política de 1004 

Assistência Social”, especialmente porque o documento apresentado para tanto, além 1005 

de não conter a especificidade exigida, foi impugnado pela própria entidade que o 1006 

emitiu. Aliás, esta impugnação foi feita, segundo se infere do depoimento do preposto 1007 

da entidade representante, no dia da eleição; contudo, segundo o mesmo, a Comissão 1008 

Eleitoral não quis se posicionar a respeito. Diante do até aqui exposto, tem-se que a 1009 

representada, ao preencher a ficha de inscrição para candidatar-se a uma das vagas no 1010 

CMAS como representante dos usuários, praticou ato que tipifica o crime de falsidade 1011 

ideológica, previsto no art. 299, do Código Penal e assim descrito: Código Penal: 1012 

Falsidade Ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração 1013 

que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da 1014 

que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 1015 

verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, 1016 

e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o 1017 

documento é particular. Com efeito, são duas as declarações falsas inseridas na ficha 1018 

de inscrição para candidato a conselheiro do Conselho Municipal de Assistência Social, 1019 

no segmento Usuários, pela Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro: a) a de que a 1020 

mesma seria usuária dos serviços socioassistenciais do Recanto Espírita Maria Dolores, 1021 

unidade departamental do Instituto Educacional Duque de Caxias, o que foi negado pelo 1022 

mesmo e confirmado pela representada; b) a de que teria formação em nível de 1023 

segundo grau completo, o que foi negado pela mesma em seu depoimento, onde 1024 

afirmou que estudou apenas o primeiro ano do antigo primário. A partir do depoimento 1025 

do diretor do Recanto Espírita Maria Dolores, verifica-se, ainda, que outros dois 1026 

Conselheiros, ambos representante da Fundação Municipal Proamor no Conselho 1027 

Municipal de Assistência Social, teriam corroborado para a prática do referido ilícito 1028 

penal: a Conselheira Ana Cristina Duda (Titular) e o Conselheiro Jefferson Luiz Villalba 1029 

(Suplente); em razão disso, ambos estão igualmente incursos na mesma conduta, 1030 

ensejando instauração de procedimento ético em relação aos mesmos. Ainda que o 1031 

referido ilícito penal, praticado pelos Conselheiros Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro 1032 

(representante dos usuários), Ana Cristina Duda e Jefferson Luiz Villalba (ambos 1033 

representantes da Fundação Municipal Proamor) tenham sido praticado antes de os 1034 

mesmos serem empossados como membros do CMAS, é inolvidável que tal ato 1035 

criminoso contamina a sua atuação neste Conselho. Com efeito, o Código de Ética do 1036 
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Conselho Nacional de Assistência Social, adotado por Resolução do CMAS para nortear 1037 

a atuação de seus próprios Conselheiros, inclui entre os deveres dos Conselheiros “agir 1038 

com respeito e dignidade, observadas as normas de conduta social e da Administração 1039 

Pública” (art. 8º, inciso XV); além disso, entre as condutas vedadas aos membros do 1040 

Conselho, encontram-se as de “alterar ou deturpar o teor de documentos que deva 1041 

encaminhar para providências” e “falsear deliberadamente a verdade ou basear-se na 1042 

má-fé” (art. 9º, incisos XI e XIII). Relativamente à Conselheira Mercedes Etelvina Pinto 1043 

Ribeiro tem-se, mais, a sua condição alcança maior grau de gravidade, pois a mesma, à 1044 

época em que se candidatou, não reunia condições extrínsecas de elegibilidade, uma 1045 

vez que não demonstrou que mantinha “vínculo em serviços, programas, projetos e 1046 

benefícios da Política de Assistência Social”, conforme exigência do Regulamento da 1047 

Eleição, sendo, assim, inelegível para o cargo buscado. No âmbito do Direito Eleitoral, 1048 

“a inelegibilidade consiste na ausência de capacidade eleitoral passiva, ou seja, da 1049 

condição de ser candidato e, conseqüentemente, poder ser votado, constituindo-se, 1050 

portanto, em condição obstativa ao exercício passivo da cidadania”, consoante assinala 1051 

Wilson Roberto Barbosa Garcia. O mesmo articulista ressalta que “a ausência, pura e 1052 

simples, de um dos requisitos da elegibilidade é que, neste caso, impede o seu 1053 

surgimento e, por via oblíqua, de candidatura”. No caso presente, o que se tem 1054 

configurado é exatamente isto. Ao inscrever-se como candidata a uma das vagas no 1055 

Conselho Municipal de Assistência Social como representante dos usuários, a atual 1056 

Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro não demonstrou que era elegível, posto 1057 

que deixou de fazer prova da mantença de “vínculo em serviços, programas, projetos e 1058 

benefícios da Política de Assistência Social”, como exigia o Regulamento daquela 1059 

Eleição. Ainda que a Comissão Eleitoral não tenha se manifestado sobre esta 1060 

irregularidade naquela oportunidade, isto não teve o condão de transformar quem era 1061 

inelegível em elegível. A ausência de elegibilidade, ao invés disso, acompanha a 1062 

referida Conselheira desde o momento em que registrou a sua candidatura e, 1063 

subseqüentemente, foi eleita para compor este Conselho Municipal de Assistência 1064 

Social, uma vez que, não sendo usuária de “serviços, programas, projetos e benefícios 1065 

da Política de Assistência Social” não pode ser designada para, nesta condição, 1066 

representar os usuários do Sistema Único de Assistência Social. Diante dessa situação, 1067 

o que se tem é que a presença da referida Conselheira que, não sendo usuária, 1068 

pretende representar os usuários do SUAS no CMAS, compromete a própria atuação do 1069 

colegiado, além de malferir os preceitos legais e regimentais que asseguram a presença 1070 

de representantes legítimos deste segmento na tomada de decisões relativas à Política 1071 

de Assistência Social. Neste caso, é dispensável qualquer manifestação do Plenário do 1072 

CMAS posto que esta, qualquer que seja, não poderá tornar elegível quem não o era na 1073 
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data do registro da candidatura. Assim, a Presidente do CMAS deve declarar que, 1074 

diante da irregularidade apontada, a Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro, por 1075 

não ser usuária de “serviços, programas, projetos e benefícios da Política de Assistência 1076 

Social”, não reúne condições objetivas para compor o Conselho Municipal de 1077 

Assistência Social como representante dos usuários. Alternativamente, o Parecer da 1078 

Comissão de Ética deve ser submetido à apreciação da Plenária, tão somente para 1079 

declarar a perda de mandato da Conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro, pelas 1080 

mesmas razões apontadas. No tocante aos Conselheiros Ana Cristina Duda, Titular, e 1081 

Jefferson Luiz Villalba, Suplente (ambos representantes da Fundação Municipal 1082 

Proamor), há que se informar o cometimento de ilícito ao titular da entidade que ambos 1083 

representam (Fundação Municipal Proamor), sem prejuízo da instauração de 1084 

procedimento ético por esta Comissão de Ética; a substituição dos referidos 1085 

Conselheiros deve se fazer na forma do que preconiza o art. 19, inciso IV, da Lei 1086 

Municipal nº 9302, de 27/12/2007, verbis: Art. 19 - Será substituído, necessariamente, o 1087 

Conselheiro que: (...) IV proceder de modo incompatível com a dignidade das funções; 1088 

(…). Com efeito, conforme foi relatado a esta Comissão de Ética, ambos os 1089 

Conselheiros, prevalecendo-se dos respectivos cargos públicos, influíram diretamente 1090 

para que o diretor do Recanto Espírita Maria Dolores, sem fundamento algum, emitisse 1091 

documento que veio a permitir a indevida candidatura e posterior eleição da Conselheira 1092 

Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro como representante dos usuários, posto que, de fato, 1093 

de usuária não se trata. Finalmente, diante da verificação do cometimento por todos 1094 

mencionados Conselheiros de atos de natureza criminal, esta Comissão de Ética, na 1095 

forma do disposto no art. 10, Parágrafo Único, do Código de Ética, deverá remeter cópia 1096 

integral destes autos ao Ministério Público para a competente instauração de ação 1097 

penal.” Relator conselheiro Claudimar colocou que este é seu voto apreciado pela 1098 

comissão. Conselheiro Clóvis colocou que, nesse momento vai fazer a leitura do voto 1099 

em separado e do parecer ou justificativa de voto dos nove conselheiros 1100 

governamentais que em comum acordo chegaram aos termos deste documento que vai 1101 

ler agora e que representa o voto de todos os representantes do poder executivo no 1102 

Conselho. Conselheiro Adrianis colocou que gostaria que esses nove se declarem 1103 

favoráveis a adição do nome, levantem a mão e que conste em ata os nove. 1104 

Conselheiro Clóvis falou que pode fazer a chamada nominal e esse documento que vai 1105 

ler agora representa a opinião, o voto e o resultado da análise promovida pelos nove 1106 

conselheiros governamentais, sobre tanto processo de ética que foi movido em face da 1107 

dona Etelvina quanto em relação ao parecer do conselheiro Claudimar, primeiramente, 1108 

nós desejamos que seja assentado determinados dados ou falas que ficaram faltando 1109 

neste relatório produzido pelo conselheiro Claudimar, então deve ser registrado em ata 1110 
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que o representante do IEDC disse que ficou sabendo que a conselheira Mercedes 1111 

Etelvina tinha apresentado uma declaração emitida por sua unidade departamental 1112 

Recanto Espírita Maria Dolores no ato de inscrição nas eleições do CMAS, entretanto, 1113 

optou por não levantar o fato perante a comissão eleitoral porque a eleição do CMAS 1114 

tinha sido um processo complexo e ele não queria tumultuar mais ainda, deve ser 1115 

registrado em ata que o conselheiro Claudimar Barbosa da Silva afirma em seu voto 1116 

que, aliás, esta impugnação foi feita segundo se infere o depoimento do preposto da 1117 

entidade representante no dia da eleição, contudo, segundo a mesma comissão eleitoral 1118 

não quis se posicionar a respeito, entretanto, não foram ouvidos na comissão de ética 1119 

os representantes da comissão eleitoral para se ferir se eles realmente receberam a 1120 

representação em face da senhora Etelvina e se efetivamente tivessem recebido o fato 1121 

de não terem determinado sua exclusão do processo eleitoral, o fato que somente 1122 

reforça o entendimento que aqui será exposto no sentido de que a condição de usuário 1123 

dos serviços socioassistenciais de forma pessoal não é uma condição para ser 1124 

candidato ao CMAS, deve ser registrado em ata que não foi ouvida a representante da 1125 

APROAUT onde o neto da senhora Mercedes Etelvina é usuário, deve ser registrado em 1126 

ata que a senhora Mercedes Etelvina afirmou que não procurou a APROAUT para obter 1127 

a declaração de que seu neto é usuário dos serviços socioassistenciais por motivo de 1128 

divergências pessoais com a presidente da instituição, deve ser registrado em ata que a 1129 

senhora Mercedes Etelvina afirmou que não teve a intenção de prejudicar a quem quer 1130 

que seja com sua inscrição que acreditou que a declaração de usuária dos serviços 1131 

socioassistenciais poderia ser feita por qualquer entidade do município, deve ser 1132 

registrado em ata ainda, que de acordo com a legislação do SUAS e demais legislações 1133 

referentes a política nacional de assistência social, qualquer pessoas que participe da 1134 

política nacional de assistência social é considerado usuário dos serviços, com essas 1135 

ressalvas, definida essas ressalvas que queremos que acrescentem na ata, passamos a 1136 

fundamentação do voto dos conselheiros, dos nove conselheiros governamentais,  o 1137 

regulamento da eleição se deu pelo decreto n° 8.540 de 2014 ao qual no artigo quinto 1138 

inciso três diz: “as candidaturas deverão ocorrer da seguinte maneira: para 1139 

representantes dos usuários da política de assistência social a candidatura se dará 1140 

mediante preenchimento de ficha de inscrição comprovando o vinculo em serviços, 1141 

programas, projetos e benefícios da política de assistência social”, o que para nós é 1142 

muito amplo, ainda o artigo sexto do mesmo decreto diz: “Ficam impedidos de 1143 

candidatar-se como representantes da sociedade civil os detentores de cargos em 1144 

comissão ou direção do Poder Executivo Municipal e servidores públicos municipais”, da 1145 

leitura desses dispositivos se depreendem que: a) o candidato representante dos 1146 

usuários não precisa ser usuário pessoalmente dos serviços socioassistenciais podendo 1147 
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ser um usuário indireto dos serviços, assim entendido um parente ou responsável por 1148 

um usuário, que esse fato já se verificou  nas eleições anteriores deste mesmo 1149 

conselho;  b) reforço o entendimento acima  o fato de que o artigo sexto não impediu a 1150 

candidatura dos usuários indiretos dos serviços socioassistenciais, sendo assim, o 1151 

momento oportuno para vereação de irregularidades nas inscrições é no ato da 1152 

inscrição, até porque o artigo dezesseis do decreto mencionado afirma que: “A 1153 

divulgação do resultado será efetuada na mesma data e local pela Comissão Eleitoral 1154 

sendo na seqüência publicada no Diário Oficial do Município de Ponta Grossa”, cole-se 1155 

do voto do relator Claudimar Barbosa da Silva o seguinte trecho: “Saliente-se que nem 1156 

ao menos o fato de a representada Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro ter um neto que 1157 

informa ser autista e usuário dos serviços socioassistenciais da APROAUT a qualificaria 1158 

como usuária de tais serviços, posto que não é representante legal do mesmo pois, 1159 

como afirmou em seu depoimento, o menino vive em companhia de sua mãe, que é filha 1160 

da Conselheira representada. E ainda que a Conselheira Mercedes Etelvina Pinto 1161 

Ribeiro fosse a representante do neto, ou se fosse usuária de qualquer outro serviço 1162 

socioassistencial no âmbito do Município de Ponta Grossa, isso não interferiria no fato 1163 

de que a Ficha de Inscrição foi apresentada com informações inverídicas, conforme 1164 

denunciado”. Ai grifamos: “Ou seja, não vem ao caso se a Conselheira é ou não é 1165 

usuária ou representante de usuário de qualquer outro serviço socioassistencial do 1166 

município, pois não foi isso que a mesma afirmou em sua Ficha de Inscrição”. Conforme 1167 

exposto acima, os conselheiros que subscrevem este voto, entendem que esta 1168 

afirmação está em contradição onde exposto no regulamento da eleição o qual não 1169 

exige condição de usuário pessoal dos serviços socioassistenciais, na sequência, o 1170 

relator registrou que: “Diante do até aqui exposto, tem-se que a representada, ao 1171 

preencher a ficha de inscrição para candidatar-se a uma das vagas no CMAS como 1172 

representante dos usuários, praticou ato que tipifica o crime de falsidade ideológica, 1173 

previsto no art. 299, do Código Penal e assim descrito: Código Penal: Falsidade 1174 

Ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 1175 

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia 1176 

ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre 1177 

fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos”. Prossegue no 1178 

relatório do conselheiro Claudimar: “Com efeito, são duas as declarações falsas 1179 

inseridas na ficha de inscrição para candidato a conselheiro do Conselho Municipal de 1180 

Assistência Social, no segmento Usuários, pela Conselheira Mercedes Etelvina Pinto 1181 

Ribeiro: a) a de que a mesma seria usuária dos serviços socioassistenciais do Recanto 1182 

Espírita Maria Dolores, unidade departamental do Instituto Educacional Duque de 1183 

Caxias, o que foi negado pelo mesmo e confirmado pela representada; b) a de que teria 1184 
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formação em nível de segundo grau completo, o que foi negado pela mesma em seu 1185 

depoimento, onde afirmou que estudou apenas o primeiro ano do antigo primário”, essa 1186 

afirmação a de cometimento de crime com punível com reclusão de um a cinco anos é 1187 

gravíssima e merece um exemplo especifico; a) o crime do artigo 299 do código penal 1188 

se classifica como crime comum, formal de forma livre, instantâneo, de efeitos 1189 

permanentes, omissivo, próprio, unissubjetivo e plurissubsistente a elementar subjetiva 1190 

do tipo penal é o dolo, não existe falsidade ideológica na modalidade culposa, observe-1191 

se o exato texto da descrição típica subjetiva do delito como fim de prejudicar direito, 1192 

criar obrigação, ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevante, para os 1193 

conselheiros que subscrevem este voto fica claro que a senhora Mercedes Etelvina  1194 

Pinto Ribeiro não teve a intenção de prejudicar direito, criar ou alterar a verdade pelos 1195 

seguintes motivos: a conselheira é usuária indireta dos serviços socioassistenciais do 1196 

município já que é responsável de fato pela criação e educação de seu neto em 1197 

colaboração coma filha formando uma unidade familiar onde está presente a mútua 1198 

cooperação e assistência recíproca; o regulamento da eleição não exige que a 1199 

declaração de usuários dos serviços socioassistenciais seja firmado pela entidade 1200 

prestadoras dos serviços, ao contrário que o regulamento diz, comprovando o vínculo 1201 

em serviços, programas, projetos e benefícios da política de assistência social, sem 1202 

especificar se esse vínculo é pessoal, da mesma forma o regulamento não exige o 1203 

vinculo em serviços socioassistenciais seja demonstrado diretamente pela entidade 1204 

prestadora, na verdade o dispositivo é bem genérico, ele afirma que deverá se provar 1205 

vinculo com a política assistencial social o que é extremamente amplo; a senhora 1206 

Mercedes Etelvina não cometeu o crime de falsidade ideológica, porque não teve a 1207 

vontade de prejudicar a quem quer que seja, como bem se expressa em seu 1208 

depoimento perante a comissão de ética, pelo contrário, ela esboçou a vontade de 1209 

ajudar, de participar como cidadã da administração dos serviços socioassistenciais, ela 1210 

agiu, enfim, pautada pela boa fé, de modo que não se configura o elemento subjetivo do 1211 

tipo penal que é a chave para configuração do delito; além disso, ela não mentiu ao 1212 

registrar que era usuária dos serviços socioassistenciais, pois de fato é, só que da 1213 

APROAUT; quanto ao fato dela ter assinado um x no campo a que se refere a sua 1214 

escolaridade a nível de segundo grau, isso é absolutamente irrelevante e jamais 1215 

configurará crime de falsidade ideológica: quer porque escolaridade de segundo grau 1216 

não é requisito para ser representante dos usuários, esse x marcado na ficha de 1217 

inscrição pode ser entendido como simples erro da inscrição, o que é bem diferente de 1218 

falsidade, como já se demonstrou, para os conselheiros que  o presente voto a inscrição 1219 

da conselheira de Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro como representante dos usuários 1220 

dos serviços da assistência social não afronta ética, nem muito menos representa uma 1221 
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infração penal, o que aconteceu foi uma série de erros cometidos pela conselheira e que 1222 

são justificáveis pelos seguintes fatores: a) a conselheira agiu de boa fé ao considerar 1223 

que o regulamento da eleição para o CMAS não exige a vinculação com uma 1224 

determinada instituição, mas com a política da assistência social do município; b) a 1225 

conselheira não buscou a declaração da APROAUT porque tem divergência pessoal 1226 

com a presidente da instituição e ficou com medo que a mesma não fornecesse a 1227 

declaração a tempo de fazer a inscrição; c) a conselheira buscou ter uma declaração de 1228 

usuária dos serviços da assistência social do município através de uma entidade a qual 1229 

frequenta que é o Recanto Espírita Maria Dolores, porque não teve o alcance de 1230 

entender que o fato de tomar passes na entidade não há faz uma usuária de serviços 1231 

socioassistenciais, confusão que se justifica até pela formação cultural da conselheira, 1232 

que a conselheira não prestou declaração falsa, porque não existe falsidade culposa, na 1233 

verdade, a conselheira errou, este sim, ato culposo ao registrar na ficha de inscrição a 1234 

condição de usuária dos serviços socioassistenciais do Recanto Espírita Maria Dolores 1235 

e o Recanto Espírita Maria Dolores afirmou que a senhora Mercedes Etelvina era 1236 

usuária dos serviços socioassistenciais do município, o que não é mentira, pois a 1237 

mesma utiliza-se dos serviços através do neto  que é usuário da APROAUT; que ambos 1238 

os erros da ficha de inscrição, isto é, tanto a condição de usuária dos serviços 1239 

assistenciais do Recanto Espírita quanto as escolaridade poderiam ter sido facilmente 1240 

sanados no ato da inscrição, se a comissão eleitoral tivesse diligenciado junto a 1241 

APROAUT e corrigido a ficha para a escolaridade correta que é o primeiro grau; 1242 

Finalmente, para estes conselheiros, os dois erros cometidos pela senhora Mercedes 1243 

são justificáveis e sanáveis, não consiste em erro de qualquer natureza, nem infração 1244 

ética, tratam efetivamente do que são, erros, desse modo os conselheiro requerem que 1245 

a presidente do conselho oficie a APROAUT e verifique se o neto da senhora Mercedes 1246 

é assistido pela entidade, se positivo, esses conselheiros entendem que está 1247 

convalidada a inscrição da senhora Mercedes e regular a sua eleição, porque acima dos 1248 

aspectos formais deve prevalecer o fato material que é a condição de usuária ainda que 1249 

indireta dos serviços socioassistenciais do município o que a legítima como conselheira 1250 

eleita para este órgão, ainda o parecer do conselheiro Claudimar Barbosa da Silva 1251 

afirma que: “A partir do depoimento do diretor do Recanto Espírita Maria Dolores, 1252 

verifica-se, ainda, que outros dois Conselheiros, ambos representante da Fundação 1253 

Municipal Proamor no Conselho Municipal de Assistência Social, teriam corroborado 1254 

para a prática do referido ilícito penal: a Conselheira Ana Cristina Duda (Titular) e o 1255 

Conselheiro Jefferson Luiz Villalba (Suplente); em razão disso, ambos estão igualmente 1256 

incursos na mesma conduta, ensejando instauração de procedimento ético em relação 1257 

aos mesmos. Ainda que o referido ilícito penal, praticado pelos Conselheiros Mercedes 1258 
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Etelvina Pinto Ribeiro (representante dos usuários), Ana Cristina Duda e Jefferson Luiz 1259 

Villalba (ambos representantes da Fundação Municipal Proamor) tenham sido praticado 1260 

antes de os mesmos serem empossados como membros do CMAS, é inolvidável que tal 1261 

ato criminoso contamina a sua atuação neste Conselho”. Mais adiante o Claudimar 1262 

registrou: “No tocante aos Conselheiros Ana Cristina Duda, Titular, e Jefferson Luiz 1263 

Villalba, Suplente (ambos representantes da Fundação Municipal Proamor), há que se 1264 

informar o cometimento de ilícito ao titular da entidade que ambos representam 1265 

(Fundação Municipal Proamor), sem prejuízo da instauração de procedimento ético por 1266 

esta Comissão de Ética; a substituição dos referidos Conselheiros deve se fazer na 1267 

forma do que preconiza o art. 19, inciso IV, da Lei Municipal nº 9302, de 27/12/2007, 1268 

verbis: Art. 19 - Será substituído, necessariamente, o Conselheiro que: (...) IV proceder 1269 

de modo incompatível com a dignidade das funções; (…). Com efeito, conforme foi 1270 

relatado a esta Comissão de Ética, ambos os Conselheiros, prevalecendo-se dos 1271 

respectivos cargos públicos, influíram diretamente para que o diretor do Recanto 1272 

Espírita Maria Dolores, sem fundamento algum, emitisse documento que veio a permitir 1273 

a indevida candidatura e posterior eleição da Conselheira Mercedes Etelvina Pinto 1274 

Ribeiro como representante dos usuários, posto que, de fato, de usuária não se trata”. 1275 

As afirmações aqui reproduzidas são contundentes, pois atribuem aos conselheiros Ana 1276 

Duda e Jefferson Villalba a co-autoria do crime de falsidade ideológica que teria sido 1277 

cometido pela senhora Mercedes, além do concurso do crime de prevaricação 1278 

acumulado com desleixo ético e de tanto, conforme ficou demonstrado neste voto, não 1279 

se tratou de cometimento de crime de falsidade ideológica, mas erro plenamente 1280 

escusável, o que descaracteriza o crime, se crime não houve, não há que se falar em 1281 

concurso da parte dos conselheiros Ana Duda e Jefferson Villalba de modo que assiste 1282 

aos injustamente acusados de forma pública pelo conselheiro Claudimar o direito de 1283 

buscar a reparação de dano moral conforme lhes aprouver, para o conselheiro 1284 

Claudimar Barbosa da Silva são as seguintes: as capitulações das infrações éticas  dos 1285 

conselheiros Mercedes, Ana Duda e Jefferson Villalba: “Com efeito, o Código de Ética 1286 

do Conselho Nacional de Assistência Social, adotado por Resolução do CMAS para 1287 

nortear a atuação de seus próprios Conselheiros, inclui entre os deveres dos 1288 

Conselheiros “agir com respeito e dignidade, observadas as normas de conduta social e 1289 

da Administração Pública” (art. 8º, inciso XV); além disso, entre as condutas vedadas 1290 

aos membros do Conselho, encontram-se as de “alterar ou deturpar o teor de 1291 

documentos que deva encaminhar para providências” e “falsear deliberadamente a 1292 

verdade ou basear-se na má-fé” (art. 9º, incisos XI e XIII)”.  Por todas as razões aqui 1293 

expostas os conselheiros que firmam o presente voto repudiam e desqualificam essa 1294 

notificação, entenderam que os conselheiros acusados não cometeram infrações éticas 1295 
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que lhes foram imputadas, da mesma forma, como não cometeram os crimes de que 1296 

foram acusados  pelo relator, para nós a imputação dos crimes, infrações éticas se deu 1297 

porque o relator partiu da premissa de que a senhora Mercedes e os conselheiros Ana 1298 

Duda e Jefferson Villalba agiram de má fé, pautados pela vontade de lesionar o bem 1299 

publico tutelado que é a avidez da eleição dos representantes da sociedade civil do 1300 

CMAS, entretanto, quando o fato é analisado sob uma perspectiva isenta despida de 1301 

preconceitos do qual está repleto, o parecer do relator que afirma o cometimento de 1302 

crime por parte de uma cidadã do povo a qual flagrantemente não teve o alcance de ver 1303 

os dois erros formais que estava cometendo no ato de sua inscrição e que não foi 1304 

assistida pela comissão eleitoral para que os mesmos fossem corrigidos naquele 1305 

momento, o pior dos mundos: denegrir a moral dos acusados imputando injustamente o 1306 

preenchimento de crimes gravíssimos, imputação que não subsistem  ao exame 1307 

imparcial dos fatos o relator acusou, julgou e puniu unilateralmente os conselheiros em 1308 

seu  parecer da seguinte forma  nesse caso é dispensável qualquer manifestação do 1309 

plenário do CMAS posto que esta, qualquer que seja, não poderá tornar elegível quem 1310 

não era na data do registro da candidatura, assim a presidente do CMAS deve declarar 1311 

diante da irregularidade apontada a conselheira Mercedes Etelvina Pinto Ribeiro por não 1312 

ser usuária dos serviços, programas, projetos e serviço da política de assistência social 1313 

não reúne condições objetivas para   compor o conselho municipal de assistência social 1314 

como representantes dos usuários, alternativamente o parecer de comissão de ética 1315 

deve ser submetido a apreciação do plenário então somente declarar a perda de 1316 

mandato  da conselheira Mercedes pelas mesmas razões apontadas, evidentemente 1317 

essa postura afronta os mais básicos preceitos do Estado Democrático de direito no 1318 

qual, felizmente, todos nós estamos inseridos, o conselheiro que subtrai arbitrariamente 1319 

o direito do plenário de decidir se o parecer está de acordo com os fatos e regras de 1320 

direitos, bem como decidir sobre a legitimidade ou não da eleição da conselheira, bem 1321 

assim da eventual co-autoria dos conselheiros já nominados, o relator esqueceu de que 1322 

preceitua o artigo oitavo inciso quinze da lei nove mil trezentos e dois de dois mil e sete 1323 

a lei que criou o CMAS artigo oitavo compete ao CMAS regulamentar as indicações 1324 

para o cargo de conselheiro posse e vacância, além disso, um preceito fundamental, 1325 

uma decisão que afeta diretamente o conselho como um todo que a imputação de crime 1326 

e imposição da penalidade de exclusão de conselheiros jamais pode acontecer 1327 

unilateralmente por um conselheiro isoladamente ou uma comissão, mas apenas e 1328 

então somente pelo plenário, além disso, o relator determinou o envio de copia dos altos 1329 

ao ministério publico para instauração de processo crime, sendo assim, pelas razões 1330 

aqui expostas os presentes conselheiros votam no seguinte sentido: a) o parecer da 1331 

comissão de ética seja submetido ao exame do plenário; b) que a decisão sobre 1332 
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exclusão dos conselheiros seja tomada pelo plenário, sendo assim, os presentes 1333 

conselheiros votam no sentido de que são insubsistentes as acusações formuladas 1334 

contra a Conselheira Mercedes e por conseqüência aquelas formuladas contra os 1335 

conselheiros Jeferson e Ana Duda, os conselheiros votam ainda pela convalidação da 1336 

inscrição da conselheira Mercedes mediante a confirmação a ser efetuada pela 1337 

presidente de que o neto da conselheira é usuário dos serviços da APROAUT, sendo 1338 

assim, em síntese a conselheira Mercedes Ana Duda e Jeferson são confirmados como 1339 

conselheiros do conselho afastando deles qualquer acusação de infração penal ou ética 1340 

do âmbito do CMAS, finalmente voto no sentido de que os altos do processo da 1341 

comissão de ética mais este voto e a ata do julgamento resultar, sejam encaminhados 1342 

ao Ministério Público para as providências que estes entender cabíveis, então esse é o 1343 

nosso voto. Conselheiro Claudimar colocou: “na verdade presidente, com todo o 1344 

respeito que merece o conselheiro Clovis, mas como eu destaquei no início, primeiro, a 1345 

que se considerar o fato que estamos diante de uma decisão a respeito de uma 1346 

denúncia formulada ao conselho, uma denúncia a qual seguiu um processo de 1347 

discussão de que foram ouvidas as pessoas que vieram aqui, os conselheiros Duda e 1348 

Villalba não puderam comparecer e a comissão aqui reunida, inclusive a presidente, o 1349 

vice presidente e o conselheiro Clovis tinham que encerrar a inscrição naquele instante 1350 

os três conselheiros aqui presentes e junto com os outros três, inclusive eu relator, 1351 

poderiam ter apresentado a proposta de ouvir alguém, inclusive eu indaguei isto, vamos 1352 

ouvir alguém mais? Ninguém falou, indaguei se alguém queria ouvir outras entidades, 1353 

ninguém se manifestou, nem a conselheira presidente, nem o vice presidente, nem o 1354 

conselheiro Clovis, portanto falece a alegação no processo, não quero que ninguém 1355 

conheça o processo civil e penal a não ser o doutor e o conselheiro Clovis, no processo  1356 

que, emite um voto de relator não está acusando, está colhendo provas, as provas 1357 

foram trazidas no processo, não sou eu que estou dizendo que crime foram cometidos, 1358 

ouve uma comunicação por parte do Instituto Duque de Caxias de que a irregularidade 1359 

tinha acontecido, a minha obrigação enquanto conselheiro e também como advogado foi 1360 

fundamentar tecnicamente o voto, não agi como promotor do processo, não sou eu o 1361 

acusador, por outro lado as seções desse conselho são públicas, salvo se alguém 1362 

pedisse para ser secreta, no início sequer a presidente mencionou esse fato, portanto o 1363 

voto somente foi lido em público, por que a seção é  pública, portanto não pode 1364 

conselheiro Clovis haver a insurgência que eu difamei  pessoas  em público, não 1365 

difamei, no processo estaria eu me furtando da obrigação de conselheiro se eu me 1366 

calasse simplesmente e ignorasse essas questões, como conselheiro relator como citei 1367 

aqui no final do meu relato que esse voto é submetido a análise da comissão de ética, é 1368 

um voto, é o meu parecer, o parecer não contem acusação contra quem quer que seja, 1369 
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analisa os fatos, quando o Juiz reconhece em juízo, ou melhor, quando no tribunal de 1370 

justiça o relator do processo civil ou criminal discorre sobre a ocorrência de fatos e atos 1371 

afastando ou mudando atuações ele não faz para acusar, mas sim para esclarecer o 1372 

fato, de modo algum eu tirei do conselho qualquer competência porque não me cabe 1373 

tirar do conselho competência, como que um conselheiro vai suprimir competência do 1374 

conselho, se não, não faz sentido, tanto que a redação que eu fiz eu passei esse 1375 

parecer para todos os conselheiros membros da comissão de ética antes de mandar 1376 

para o conselho, pelo e-mail pessoal de cada um, conselheiros Beatriz, Tierri, Clovis, 1377 

Lilian, Marcelo, Adrianis, todos receberam  cópias antes de fechar o parecer, ninguém 1378 

se manifestou dizendo, mostrando seu voto, a sua irritação em relação ao colocado, 1379 

num julgamento em um órgão colegiado é assim que se procede, ou seja, a comissão 1380 

de ética não sou eu Claudimar, a comissão de ética é composta por seis conselheiros, 1381 

eu só fui o relator porque na comissão fui designado para ser relator, além de ser o 1382 

coordenador da comissão, logo cabia a mim essa incumbência de relatar os fatos, se eu 1383 

não fizesse quem ia relatar? A compreensão, bem disse o Dr. Alexandre defensor, a 1384 

compreensão de que ocorre ou não ocorre um crime parte de alguns pressupostos, de 1385 

convicção cientifica jurídica, nada tenho em relação a qualquer um dos conselheiros 1386 

aqui presentes, nada tenho, nem contra e nem a favor, muito pelo contrário, na condição 1387 

de relator, discorri sobre os fatos, apontei eventuais caminhos a ser seguidos, mas a 1388 

decisão é trazida para este conselho, não para que eu me torne julgado, meu voto pode 1389 

ser vencido, pode ser que o conselho decida que o meu voto não é adequado e 1390 

conduza um voto em separado, como se diz no tribunal, uma divergência acompanhada 1391 

pela maioria, o que é natural, agora o relator vencido não vira criminoso, o relator com 1392 

voto vencido não pode dizer: ai esse cara agora ele tem que pagar porque ele ousou dar 1393 

um voto errado, ora o voto não é errado é vencido, nós da área jurídica sabemos que 1394 

muitas vezes aquilo que em uma determinada situação foi vencida na outra foi vencedor 1395 

e assim se sucedem sucessivamente, no meu relato senhora presidente e senhores 1396 

conselheiros, ative-me essencialmente aquilo que foi dito aqui na comissão de ética 1397 

pelas pessoas que foram ouvidas, que foram três pessoas, o representante da entidade, 1398 

o diretor da unidade departamental da entidade e a própria representada, foram 1399 

convidados a serem ouvidos os conselheiros Jefferson Villalba e Ana Duda e ambos 1400 

não compareceram, a comissão naquele instante optou por encerrar e não ouvir 1401 

ninguém mais, encerrada instrução, nem marcar novas audiências pra ser ouvidos os 1402 

conselheiros Jefferson e Ana Duda, não agi sozinho em nenhum momento, estão aqui 1403 

as atas da comissão e está gravado na sonora da comissão, então senhora presidente, 1404 

não repudio, a posição minha não é de repudiar nenhum entendimento, eu posso não 1405 

concordar com o que alguém pensa, mas não preciso repudiar, não preciso ofender, só 1406 
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manifesto a minha estranheza enquanto conselheiro pelo fato de estarmos reunidos 1407 

nessa mesa nos dias que estão assinalados nas atas da comissão, nas atas que foram 1408 

feitas, quando os senhores conselheiros estavam aqui presentes, inclusive os 1409 

conselheiros assinaram as atas da presença, acompanharam os depoimentos, naquela 1410 

ocasião eu indaguei a cada um, encerramos ou prosseguimos a instrução? Poderia 1411 

entre aspas pedir o testemunho da conselheira Beatriz, do conselheiro Tierri e do 1412 

conselheiro Clóvis, se em algum momento eu cerceei qualquer manifestação neste 1413 

sentido, se era para ouvir a APROAUT que viesse a APROAUT, se era para ouvir quem 1414 

quer que fosse, que fosse ouvido, agora lembremos que o que está em julgamento 1415 

apenas e tão somente o que foi apresentado na representação formulada pelo 1416 

presidente do Instituto Educacional Duque de Caxias que diz que é inverídica a 1417 

declaração prestada pela conselheira Mercedes na sua inscrição e declaração juntada 1418 

ao processo é nula, são dois pontos que foram analisados nesse aspecto, tem 1419 

consequências jurídicas? Claro que tem consequências jurídicas, quem assina uma 1420 

declaração para obter um direito, se não houvesse a declaração favorável a Dona 1421 

Mercedes formulada pelo departamento do Recanto Espírita Maria Dolores ela não 1422 

estaria inscrita e não seria conselheira e aí eu destaco Dr. Alexandre, respeito a sua 1423 

posição, respeito à posição dos nove conselheiros governamentais, como digo sempre, 1424 

não espero outra coisa dos conselheiros governamentais, mas ressalto que as 1425 

interposições referentes a identificação da qualidade de usuário elas não decorrem 1426 

apenas e tão somente do regulamento que está aqui posto no período das eleições, o 1427 

próprio Conselho Nacional de Assistência Social definindo  o tema para todo o sistema 1428 

estabeleceu claramente através da resolução vinte e quatro de dois mil e seis que fala 1429 

assim: “são considerados representantes de usuários, pessoas vinculadas aos 1430 

programas, projetos, serviços e benefícios da PNAS, organizadas sob diversas formas, 1431 

em grupos que têm como objetivo a luta por direitos. Reconhecem-se como legítimos: 1432 

associações, movimentos sociais, fóruns, redes ou outras denominações, sob diferentes 1433 

formas de constituição jurídica, política ou social”. Então não é graciosa essa exposição, 1434 

não é gratuita, não é meramente ilustrativa, é para dizer que usuário é alguém 1435 

vinculado, quando nós deliberamos aqui a respeito da liberação de recursos para as 1436 

entidades, nós observamos o que? Normalmente percapitas, porque analisamos per 1437 

capitas? Percebeu-se quantas pessoas, quantos usuários serão atendidos através dos 1438 

serviços socioassistenciais prestado, se não fosse para considerar o usuário não 1439 

precisava ter percapitas, ai eu suponho que seja qualquer número. Conselheiro 1440 

Anderson colocou que inclusive esse termo usuários é uma coisa que nós devemos ter 1441 

como muito caro para nós enquanto profissionais da assistência social precisa ser muito 1442 

caro aqui no conselho porque foi tudo uma história com relação a isso, então nós não 1443 
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temos clientes, não temos assistidos, nós não assistimos ninguém, não vendemos nada 1444 

a ninguém, nós não temos pacientes, a assistência social ela se construiu ao longo da 1445 

história e graças a Deus a lei orgânica da assistência social com a lei que constitui o 1446 

SUAS permitiu que nós colocássemos o termo usuários, que muito bem o conselheiro já 1447 

declarou, é importante que se tenha claro que usuário é aquele que usa o serviço, que 1448 

tem direito de participar ativamente do serviço e não apenas uma pessoa que assiste 1449 

porque nós não assistimos a ninguém o usuário é sujeito de direito isso foi construído 1450 

graças a política pública de assistência social que é dever do estado e um direito do 1451 

cidadão então é importante que se tenha claro essas questões. Conselheiro Claudimar 1452 

colocou que na verdade o que me surpreende, para encerrar a minha exposição, o que 1453 

me surpreende de maneira favorável, inclusive eu diria com bons olhos, me surpreende 1454 

o empenho de nove conselheiros governamentais para defender o mandato de uma 1455 

conselheira não governamental, curioso, inédito na vida deste conselho, uma união tão 1456 

forte dos nove conselheiros governamentais num conselho paritário e que tem outros 1457 

nove conselheiros não governamentais, para a defesa de uma conselheira com  1458 

supostas irregularidades no processo de inscrição, como relator em momento algum eu 1459 

afirmei ter havido a irregularidade, destaquei sempre que o presidente do IEDC assiná-1460 

la a ocorrência de supostas irregularidades no processo de inscrição, portanto eu 1461 

encerro o meu voto, encerro a minha manifestação, aliás o voto eu já encerrei, voto que 1462 

foi submetido a análise  dos conselheiros, voto que pelo que percebi mereceu a votação 1463 

da comissão um voto contrário dos três conselheiros governamentais, portanto 1464 

empatou, eu como conselheiro relator e coordenador da comissão desempatei, então o 1465 

voto principal  é o que está em análise, mas de qualquer forma é um voto que respeita o 1466 

conselheiro Clóvis, respeita integralmente a opinião desse plenário, a opinião expressa 1467 

num voto que é o parecer do relator, o voto do relator não é decisão final, nunca foi em 1468 

nenhum lugar, no processo civil penal nós termos situações em que o relator concede 1469 

medidas cautelares emergenciais, que não é o caso, e mesmo assim a câmara que lhe 1470 

pertence vai reapreciar para ver se é o caso de manter ou não, no caso aqui posto o 1471 

voto que apresentei é somente isso, é um voto, o meu voto vale menos do que nove 1472 

votos governamentais? Vale menos porque são nove contra um, três votos da 1473 

comissão, os três vale um terço dos nove, matematicamente, só para destacar então 1474 

juridicamente que o que se propõe a este conselho é exatamente que delibere a 1475 

respeito do voto apresentado, logo observa-se que há voto contrário, não é um 1476 

problema é uma situação perfeitamente adequada a causa, a deliberação deste 1477 

conselho é que vai confirmar ou não o voto do relator, o relator não está ofendendo 1478 

ninguém, não está acusando ninguém porque não é função do relator acusar alguém, o 1479 

relator relata para conduzir, quando a conselheira Ana relatou diversos processos e 1480 
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sugeriu coisas, relatou dúvidas, não estava acusando nem questionando indevidamente, 1481 

estava exercendo seu papel de relatora nesses processos e tantos outros relatores 1482 

passaram por aqui, quantos votos já foram até dispensados a pedidos de alguns 1483 

conselheiros pra que não fosse nem mandado para comissão que a comissão não 1484 

precisava ser ouvida, então os votos são pareceres a respeito de situações que devem 1485 

ser acatadas por este conselho, então com essas considerações e antes de encerrar 1486 

vou passar a palavra para o conselheiro Clóvis e depois eu encerro. Conselheiro Cleber 1487 

pede desculpas, mas faz meia hora que ele pediu a palavra,  entendeu que tinha um 1488 

fluxo das inscrições não aconteceu, infelizmente, colocou que sua prioridade é sua 1489 

família, tem essa falta de educação pela falta de coerência  no governar e dirigir os 1490 

trabalhos, obrigado a todos. Conselheiro Clóvis colocou: “considero bem pertinente a 1491 

ressalva que estou fazendo porque o documento escrito muitas vezes não esboça 1492 

exatamente o que a gente quis, então tem esse trecho que eu destaquei do teu voto que 1493 

pareceu assim forte e restringente da liberdade que o plenário tem de analisar você diz 1494 

assim: “nesse caso é dispensável”, eu pensei até se eu tinha lido direito, “é dispensável 1495 

qualquer manifestação do plenário do CMAS posto que esta qualquer que seja não 1496 

poderá tornar elegível quem não era na data do registro da candidatura, assim a 1497 

presidente do CMAS deve declarar, olha o poder, que diante da irregularidade apontada 1498 

a conselheira Mercedes por não ser usuária de serviços, programas e projetos...” ela 1499 

deve declarar, ela não deve quem deve é o plenário.” Conselheiro Claudimar que quem 1500 

deve é ela. Conselheiro Clóvis colocou que alternativamente o parecer da comissão de 1501 

ética deve ser submetido a apreciação do plenário, agora observe bem aqui ó: “tão 1502 

somente para declarar a perda do mandado”, você em nenhum momento cogitou que 1503 

elas poderiam ser inocentes. Conselheiro Claudimar colocou que de modo algum, a 1504 

conclusão da comissão, aliás a conclusão do meu voto acompanhado pela comissão é 1505 

exatamente no sentido que o plenário deve decidir, quando eu falo a presidente ela 1506 

poderia tomar para si mesmo a decisão ou alternativamente do plenário a decisão 1507 

desses pontos especiais, se a conselheira Mercedes se ela reunia ou não as condições 1508 

para ser eleita, isso destaca o presidente a decisão do plenário, encerro minha 1509 

manifestação, externo o meu voto com o maior respeito que tenho a todos os 1510 

conselheiros governamentais e não governamentais, passo as mãos da presidente para 1511 

concluir a condução dos trabalhos. Conselheiro Adrianis colocou que tanto quanto o 1512 

Claudimar lhe causa estranheza esta postura e a senhora presidente estava presente 1513 

com seu vice presidente nas reuniões de comissão, uma expressão que  acha das mais 1514 

profundas e que cabe bem a este momento: Simone de Beauvoir coloca: “o problema 1515 

não é o opressor o problema são os oprimidos que ajudam o opressor a oprimir os 1516 

oprimidos, eu hoje saio desse conselho com clareza de que não deveria existir mais, 1517 
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que deveríamos acabar com ele e desejaria que você tivesse vida longuíssima para que 1518 

de fato  pudesse refletir, quantas as outra questões, eu acho que as entidades devem 1519 

encaminhar essa demanda para o Ministério Público se fazendo honrar, as entidades 1520 

devem e tem o dever de fazer e sugiro que você suprima e dissolva todas as comissões, 1521 

a presidência e a vice presidência, não precisa das comissões, o andamento que está 1522 

ocorrendo nesse conselho, dissolva todas elas, depois o problema não é defender ou 1523 

não defender a Mercedes, o problema não é defender a Ana Duda ou não, há provas 1524 

cabais que ela recebeu a ficha, nós ouvimos isso da boca do diretor, nós ouvimos isso, 1525 

o problema está na política que se quer conduzir, é essa questão fundamental, é isso 1526 

que está em jogo, não está em jogo nós, eu, Claudimar, isso não é um jogo, o jogo é ter 1527 

um conselho que consinta na forma dos grilhões, daquele mesmos grilhões que os 1528 

negros vieram e que não é paritário, a questão não é nós, quantos de vocês não 1529 

governamentais tomaram o prévio conhecimento desse voto que foi feito hoje, que dia, 1530 

eu gostaria de receber o e-mail que foi enviado para esse conselho, como foi enviado o 1531 

parecer de ética comprovando que este parecer chegou, nós estamos brincando de ser 1532 

conselho, sabe por que? Porque a revelia de nós são feitas concordatas e não é 1533 

respeitada em nenhum momento nenhuma das entidades, mas quando de fato nós 1534 

temos que salvar as entidades aos quais o poder público colocou em situação difícil, 1535 

esse conselho tem validade, é isso que nós vamos continuar fazendo nesse conselho, 1536 

sendo desrespeitados, é isso? é isso que nós queremos? porque se é isso que nós 1537 

queremos rasguemos as constituições, rasguemos os regimentos, porque não há 1538 

validade, eu de público, eu manifesto o meu profundo pesar pela sua condução hoje, eu 1539 

não esperava a sua postura assim hoje, obrigado, eu gostaria que constassem 1540 

integralmente no voto dos governamentais a assinatura no corpo da ata inclusive o 1541 

voto.” Conselheiro Marcelo colocou que a sociedade civil e a esse conselho porque 1542 

qualquer diálogo, qualquer argumento, é inútil, com todo respeito a defesa apresentada, 1543 

o Dr. falou que à comissão eleitoral é que cabia análise do fato, porém, ele sequer citou 1544 

o fundamento legal disso, então ele alegou mas não fundamentou esta alegação, a 1545 

denúncia ela só veio após o esgotamento do processo eleitoral e a dissolvição da 1546 

comissão eleitoral, então não havia comissão eleitoral e logicamente não vai haver 1547 

fundamento legal pra isso, a legitimidade da comissão de ética de avaliar o fato é 1548 

confirmado pela própria existência da comissão de ética e pela plenária que 1549 

encaminhou a denúncia para a comissão de ética, ainda que houvesse uma 1550 

ilegitimidade da comissão de ética, a plenária encaminhou para a comissão de ética, o 1551 

próprio relatório foi mencionado que não seria uma questão ética, mas uma questão 1552 

regimental, porque o regimento, conforme citado no relatório,  no caso da conselheira 1553 

Mercedes são dois incisos em que ela desrespeitou, a conduta não compatível e além 1554 
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disso a falta de representatividade que é o inciso um do artigo mencionado, ela não 1555 

representa os usuários, conforme a resolução do CNAS, ela não representa, ela 1556 

prejudica diretamente o conselheiro Mauro aqui, por exemplo, que foi eleito em quarto 1557 

lugar e que não é conselheiro titular porque uma representante não legitima está no 1558 

lugar dele, ele é usuário, ela não é usuária, foi demonstrado isso, então há sim uma 1559 

usurpação nesta cadeira de usuário, talvez não só dela, mas de outros conselheiros 1560 

também, que informalmente a gente já sabe da história, as entidades já conhecem, mas 1561 

que a gente ainda vai ter que apurar isso daí, com a  participação, como ficou apurado 1562 

aqui, dos conselheiro da Fundação Proamor que encabeçaram tudo isso pra defender 1563 

interesses como todo mundo aqui sabe quais são, é só vendo as atas anteriores qual 1564 

resultado da votação o número que todo mundo fala aqui, onze a sete, evidencia o que 1565 

eu to falando aqui, eu estranhei o fato de vir um parecer assinado pelos governamentais 1566 

antes da plenária o que evidencia então um pré julgamento da situação, os 1567 

governamentais já vieram de parecer assinado. Na plenária, todos riem e o conselheiro 1568 

Tierri colocou que não entende a graça. O Conselheiro Marcelo respondeu que o 1569 

conselheiro Tierri não precisa entender só deixe ele terminar a sua manifestação, 1570 

quanto a questão do benefício as resoluções, as normativas da assistência social é 1571 

muito clara quando se refere a benefícios, não é um termo genérico, é um termo 1572 

técnico, que se refere ao auxilio funeral e ao auxilio natalidade, ponto final, e a 1573 

conselheira não é beneficiária desses benefícios, o Dr. falou que não há crime nesta 1574 

declaração, não se trata da declaração se trata da ficha de inscrição que ela preencheu 1575 

com informações inverídicas, o conselheiro Clóvis afirmou que ela preencheu o x 1576 

erroneamente, não é o x que foi preenchido é uma declaração escrita, foi falta também a 1577 

APROAUT não ser ouvida, primeiro que é desnecessário, no código de ética ele pede 1578 

que se ouça o denunciante e a denunciada, ponto, foi até ouvido mais pessoas, então 1579 

não havia essa necessidade, então a razão de estarmos dirigindo aos senhores é 1580 

justamente por causa disso, a sociedade civil não tem representante legítimo na cadeira 1581 

de usuários, porque vocês conhecem todo processo, não é só esse fato aqui que nós 1582 

estamos avaliando hoje, mas todo processo que vem se desenrolando desde dezembro 1583 

do ano passado e que vai continuar assim, gente eu pergunto assim para vocês 1584 

legitimamente eu pergunto: vale a pena continuar agindo aqui? atuando no conselho? A 1585 

questão do voto do relator que eu acompanhei, a questão é que o conselho ele pode 1586 

muito bem optar pela cassação do mandado da conselheira por ter ocorrido tantas 1587 

irregularidades, fica a critério do conselho, o conselho é deliberativo neste sentido 1588 

também, conforme diz o regimento interno, o que acontece, por isso estou me dirigindo 1589 

a vocês, é que eu leio o regimento interno, neste conselho, nem código de ética,  nem a 1590 

lei, nem a moral, nem a constituição, nada, é fato, é só pegar as atas e ver isso, e tudo 1591 
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por causa de um interesse que vocês sabem muito bem qual é, obrigado. Conselheira 1592 

Claudia colocou que escutando o que todos falaram, vai se referir ao começo desse 1593 

tema quando foi falado que, gostaria que constasse em ata também isso, que a 1594 

conselheira Lucia iria se retirar porque já sabia o resultado, a conselheira Lucia e alguns 1595 

conselheiros não lhe conhecem o suficiente para fazer um pré julgamento a seu 1596 

respeito,  tem plena capacidade de ler e discernir o que acha certo e o que  acha errado 1597 

e não só leu antes o relatório de ética como perguntou a outras pessoas, como sua 1598 

suplente, assistente social, foi conversar com ela, conversou com amigo advogado, para 1599 

poder formar a sua opinião, ter mais subsídio para formar a sua opinião, a estranheza 1600 

com que o conselheiro Claudimar coloca, é que nós conselheiros governamentais já 1601 

estão com o voto decidido, em outras palavras, umas palavras bem mais simples,  1602 

concordou com o exposto pelo conselheiro Clóvis porque era a sua opinião, uma opinião 1603 

mais simples mais era a sua opinião, outra, concordo plenamente com o Dr. Alexandre 1604 

quando ele diz que pode ser remetido ao Ministério Público e se o Ministério Público vir 1605 

a condenar a conselheira Mercedes eu vou ser humilde o suficiente para chegar aqui e 1606 

falar: “olha apesar de eu ter feito uma leitura diferente eu reconheço que eu errei agora 1607 

que minha opinião estava errada agora fazer um pré julgamento da minha pessoa eu 1608 

não aceito eu já levantei na reunião passada quando o ex conselheiro presidente Luiz 1609 

falou que venceu o voto da FG, eu já falei que eu não preciso de FG, eu sou professora, 1610 

a minha carteira de trabalho está lá professora, eu não preciso de FG para sobreviver e 1611 

eu não me submeto a voto de cabresto porque eu tenho a minha opinião formada tá? 1612 

Então pensem bem antes de vocês generalizarem aquilo que vocês falam que não me 1613 

conhecem o suficiente pra fazerem um pré julgamento da minha pessoa e baseando 1614 

nisso eu acho que eu vou me retirar porque eu tenho coisas pra fazer na secretaria de 1615 

educação e já são quinze para as seis, o meu voto independente do Clóvis ter falado 1616 

que representava e eu ter deixado ele representar, é que eu voto pela permanência da 1617 

conselheira Mercedes.” Conselheiro Adrianis colocou que se de fato o Clóvis se 1618 

manifesta dizendo que ele representa e fala em nome dos nove conselheiros 1619 

governamentais, não vê porque a defesa da conselheira, qualquer que abra uma defesa 1620 

particular ainda que no fundo de sua consciência moral ele vote contrariamente ele 1621 

anuiu para que essa pessoa votasse a favor dele foi o que aconteceu, ele leu um voto 1622 

de nove pessoas então a defesa dela cai por terra, é infundada. A sra.Vera  Taborda 1623 

colocou que vai falar como cidadã, como voluntária dos serviços de assistência social: 1624 

“vou sair daqui hoje profundamente magoada, triste e envergonhada, porque quando 1625 

nós fizemos a eleição nós fomos conversar com o prefeito, vocês pediram pra mim, 1626 

inclusive todos os candidatos que estão aqui e alguns não governamentais outros que 1627 

anos atrás eram usuários, no caso da Ana Cristina Duda que estava na reunião com o 1628 
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Prefeito, naquela reunião que nós fomos, você estava não?” A conselheira Ana Cristina 1629 

Duda respondeu que não estava. A sra. Vera continuou: “mas a Ana Cristina Duda foi 1630 

uma representante dos usuários hoje ela está representando o governo, inclusive foi 1631 

representante no CEAS como usuária, ia lá brigar pelos nossos direitos como eu 1632 

também fui brigar pelos direitos nossos lá, mas hoje estamos em posições contrárias, 1633 

agora não importa se a Mercedes, ela é usuária ou o neto é usuário, ela teria todo o 1634 

direito de ser, se fosse opinião dela se ela quisesse ter sido mas não como está no 1635 

relatório que foi dito que foi Ana Cristina Duda e Jefferson Villalba que colocaram ela lá, 1636 

nós enquanto comissão de eleição não sabíamos que ela tinha sido usada.’ Mercedes 1637 

você como usuária poderia ser a melhor conselheira que tem, o que eu não posso 1638 

admitir, que eu fico triste é que você tenha sido usada, certo?’ Só isso que eu não me 1639 

conformo e fico triste realmente porque trabalhar sério não é fácil, a gente trabalha, você 1640 

também, eu não to falando mal de você Mercedes em hipótese alguma só que o motivo, 1641 

ela está sendo estopim para o conselho, o conselho esta batalhando há muito tempo e 1642 

mau, o caso dela foi o que culminou pra que tudo acontecesse, porque pela submissão  1643 

do conselho, é isso que está feio, fica feio aqui e lá fora, porque parece que o conselho 1644 

não existe, mas só tem representantes governamentais, que não adianta falar nada, é 1645 

voto vencido, é isso que a gente sente lá fora e eu não vou mais me alongar, o Laertes 1646 

que fale por mim agora.” O sr. Laertes agradeceu o espaço em nome da Sociedade Civil 1647 

Organizada como presidente da Associação das Entidades Assistenciais, colocou que 1648 

fez questão de ficar até o fim por que quero dizer a cada um dos senhores e das 1649 

senhoras que chegamos a tal ponto se não se respeitar as decisões do conselho, o qual 1650 

foi constituído pela  constituição cidadã, os senhores sabem muito bem disso, como 1651 

reflexo da conquista da sociedade, o caso da nossa querida Mercedes foi estopim, mas 1652 

ela é uma pessoa inocente útil, porque não se respeita nada e nunca se viu tanta 1653 

ingerência no poder público municipal nos conselhos e nesse especificamente, então o 1654 

grande problema é exatamente esse, o que, que hoje estão aí a debater os 1655 

conselheiros, isso não precisa, isso aqui não é motivo de guerra, isso aqui é para definir 1656 

as políticas públicas daqueles que mais necessitam, que são as pessoas a quem nós 1657 

atendemos a quem as instituições atendem aqui fora, isso aqui não é pela Vera ou pelo 1658 

menino Tierri ou pela Beatriz, que fazem questão de partidariamente fazer as coisas, 1659 

gente isso aqui é para nós chegarmos aqui e definir políticas públicas que não está 1660 

acontecendo nesses últimos tempos, mais precisamente um ano e meio nesta cidade de 1661 

Ponta Grossa, é isso que nós temos que refletir, esse caso da menina ela é uma 1662 

inocente útil, me desculpe mas como a  Vera eu me sinto envergonhado, porque a 1663 

sociedade civil foi afrontada e continua sendo e desse jeito gente, não adianta nós 1664 

ficarmos fazendo conselho porque se não se respeita voltamos aos grilhões da ditadura 1665 
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que fazia o que o imperador quer então larguemos o fardo, muito obrigado. Conselheira 1666 

Ana Duda falou: “só queria colocar que o fato de eu ter entregue a declaração a quem 1667 

deveria ser entregue não quer dizer que ela é  conduzida por mim e nem que ela está 1668 

qui por minha causa, muito pelo contrário, justamente por eu buscar sempre os direitos 1669 

do usuário que eu ainda continuo defendendo, inclusive vou relembrar que existiu 1670 

algumas votações o ano passado quando o presidente ainda não era a Beatriz, que o 1671 

presidente inclusive falou para mim: “não me interessa o teu voto”, isso esta gravado, 1672 

“porque o nosso voto já está vencido”, ele falou para mim isso, então essa plenária hoje 1673 

vem querer dizer que hoje somos a maioria e que vencemos sempre, se isso existe hoje 1674 

existiu também da mesma forma com os conselheiros que já estavam na gestão 1675 

anterior, agora a questão é, a Mercedes não está aqui por mim, mas está aqui por ela, a 1676 

Mercedes está aqui porque ela tem vontade de lutar também pelos direitos e eu vou 1677 

também continuar, independente se estou no poder público ou não, defendendo o direito 1678 

dos usuários.” Conselheiro Marcelo colocou que quer esclarecer, como todo mundo 1679 

sabe, que os assuntos pessoais, divergência entre os conselheiros, todo mundo sabe 1680 

qual é, mas fora esse assunto há um debate legal, há um debate bom, produtivo aqui no 1681 

conselho, todos aqui são muito capacitados  para debater política pública, porém 1682 

quando entra aquele assunto há esse racha por que? porque a gente sabe que o 1683 

conselho, a sociedade civil é contra, então por isso nós estamos aqui representando a 1684 

sociedade civil, e por isso que foram usadas as pessoas aqui, como ficou evidente no 1685 

voto, para fazer a diferença na hora de votar, como está evidente em todas as atas 1686 

anteriores. Conselheiro Adrianis colocou que o conselheiro Alex foi lembrado quarta 1687 

feira na reunião das entidades, a público, quem estava lá não me deixa mentir, o Alex foi 1688 

lembrado a público da alta traição que cometeu que ele não representa os usuários. O 1689 

Dr. Alexandre colocou que só participa como advogado da Mercedes e  entende que a 1690 

partir de um determinado momento as conversas se excederam e perdeu seu rumo, 1691 

gostaria de pedir para a senhora presidente colocar em votação, encerra-se a pauta e aí 1692 

podem nos liberar. Presidente Beatriz colocou que  temos mais uma pessoa inscrita. A 1693 

conselheira Mercedes colocou que só queria perguntar uma coisa: “eu não tive estudo 1694 

mais eu sempre convidei vocês a me conhecerem, para ver meu trabalho, eu não fico 1695 

sentada, eu trabalho, eu faço minhas coisas, eu ajudo pessoas, eu queria saber do 1696 

Adrianis se tem alguma coisa pessoal contra mim?” Conselheiro Adrianis respondeu:” 1697 

não, dona Mercedes eu nem a conheço.” Conselheira Claudia colocou que atire a 1698 

primeira pedra quem nunca errou.  Conselheiro Tierri colocou que como isso será 1699 

encaminhado ao Ministério Público se vier uma orientação, uma determinação, para que 1700 

a conselheira Mercedes seja punida, vai ser feito e vamos à votação: Conselheiro 1701 

Marcelo acompanhou o parecer do relator da comissão. Conselheira Ana Carolina, 1702 
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Lilian, de acordo com a comissão. Conselheiro Mauro acompanhou o relator, colocando: 1703 

”evidentemente, pois ele foi uma das pessoas prejudicadas por causa disso.” 1704 

Conselheiro Anderson acompanhou o voto do relator. Conselheiro Adrianis acompanhou 1705 

o voto do relator, ressaltando que não há parecer do conselheiro Clóvis, pois formulou 1706 

um voto e o único parecer válido nesta seção plenária é de comissão de ética. 1707 

Conselheiro Claudimar colocou que juridicamente chama-se divergência, é voto de 1708 

divergência, acompanhou o voto. Conselheira Ana Cristina Duda votou contrária ao 1709 

parecer de comissão. Conselheiro Tierri votou contrário também. Votaram contrários ao 1710 

parecer da comissão os seguintes conselheiros; Beatriz, Claudia, Antonio Ademir, 1711 

Daniele, Patrícia e Josemar.  Secretária Carla colocou que foram seis votos favoráveis e 1712 

oito votos contrários. Conselheiro Adrianis solicitou para a secretaria o e-mail deste 1713 

parecer. Finalizada a pauta e nada mais havendo a tratar, a presidente Beatriz de Souza 1714 

encerrou a reunião às dezoito horas e quinze minutos. Finalizada a pauta e nada mais 1715 

havendo a tratar, a presidente Beatriz de Souza encerra a reunião às dezoito horas e 1716 

quinze minutos. Esta ATA foi transcrita pela assessora de gabinete Cleusa Szreider e 1717 

pela assistente administrativo Patrícia Mitui, redigida pelo Vice-presidente, Tierri 1718 

Angeluci e por mim, Carla Bührer Salles Rosa, secretária executiva que, após aprovada 1719 

segue assinada por mim, pelo Presidente e demais conselheiros presentes. 1720 


