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ATA 251 1 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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: Tierri Rafael Ribeiro Angeluci, Beatriz de Souza e Josemar Severino 6 

(Secretaria Municipal de Assistência Social); Rosemery Rodrigues da Silva Campanholi 7 

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

de Saúde); Cláudia Daniele Coneglian (Secretaria Municipal de Educação); Antonio 9 

Ademir Rosa (Secretaria Municipal de Gestão Financeira); Patrícia Ecave (Secretaria 10 

Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional). Os conselheiros 11 

titulares não governamentais: José Geraldo Berger (Entidades de Proteção Social 12 

Especial de Alta Complexidade); Adrianis Galdino da Silva Junior e Lúcia Pereira Wolf 13 

(Profissionais da Área de Assistência Social); Anderson Quintino Martins (Entidades de 14 

Proteção Social Básica); Alexandro Sirajá José de Paula e Mercedes Etelvina Pinto 15 

Ribeiro (Usuários da Assistência Social) e a secretária executiva do CMAS A.S. Carla 16 

Bührer Salles Rosa. Registramos as presenças: Cleusa Szreider, Patrícia Mitui, 17 

Assistente Social Lucília Andrade e Assistente Social Sandra R. W. Cisco representando 18 

a GTPMAS, Sr. Armando Madalosso Vieira, representando o Conselho do 19 

Idoso/IEDC/Mansão, A.S. Érica Clarindo representando a Cáritas Diocesana, A.S. 20 

Andressa Maravieski, representando o Centro Social Marista Santa Mônica. A reunião 21 

contou com a seguinte pauta: 1- Apreciação e Aprovação da Pauta; 2- Aprovação da 22 

Ata 249; 3- Informes Gerais; 4- Apreciação do parecer da Comissão de Monitoramento e 23 

Avaliação de Projetos sobre os seguintes assuntos: 4.1- solicitação de expansão de 24 

metas do JOCUM; 4.2- projeto da proposta do PAA/ Conab da Associação de Conchas 25 

Velha; 4.3- solicitação da Vila Vicentina para alteração de cláusula no convênio 26 

206/2013; 4.4- apreciação do modelo de formato dos projetos e data para entrega dos 27 

mesmos no CMAS para o cofinanciamento dos serviços para 2015; 4.5- informes sobre 28 

discussão com as seguintes entidades sobre o serviço de convivência e fortalecimento 29 

de vínculos: SOS, ABASE - Casa do Piá, Instituto Educacional Duque de Caxias; 4.6- 30 

projeto do Centro Social Marista Santa Mônica para desenvolvimento do serviço de 31 

convivência e fortalecimento de vínculos; 5- Apreciação do parecer da Comissão de 32 

Acompanhamento do Sistema Único de Assistência Social sobre o Plano de Ação para 33 

2014. Presidente Beatriz iniciou a reunião desejando boa tarde, que todos sejam bem 34 

vindos e que Deus abençoe a todos, colocou a leitura da pauta em apreciação e 35 

votação. Conselheiro Tierri colocou que temos a proposta de inclusão de pauta da 36 

reunião de hoje realizada pela manhã, propõe como item 4.7 porque se trata da 37 
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Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos, a respeito do termo de aceite de 38 

expansão de co-financiamento de recursos estaduais, são recursos do Fundo Estadual 39 

de Assistência que se for aprovado vem para co-financiar o CREAS POP, a discussão 40 

foi realizada hoje pela manhã na comissão. Conselheiro Adrianis solicitou incluir na 41 

pauta o restaurante popular como item seis. Conselheiro Tierri é a favor da inclusão dos 42 

dois itens. Conselheiro Anderson não aprova a inclusão do item 4.7 na pauta, porque  43 

enviou uma proposta diferente, então não se sente a vontade de aprovar. Presidente 44 

questionou os demais conselheiros sobre a aprovação. APROVADO. Item dois 45 

aprovação da ata 249, Presidente questionou se todos leram, se todos tiveram acesso. 46 

Conselheiro Adrianis colocou que a ata foi mais fiel dessa vez, inclusive achou que ficou 47 

melhor da forma que a ata foi feita agora. Secretária Carla pediu desculpas porque a ata 48 

contém alguns erros de concordância, erros de tempo verbal, mais é fiel a fala, foram 49 

retiradas algumas falas redundantes. Conselheira Lúcia colocou que percebeu que não 50 

saiu no Diário Oficial que ela passou a ser titular e a Lorene suplente, que tem a 51 

questão na hora da votação. Secretária Carla informou que já foi solicitado mais ainda 52 

não saiu. Conselheiro Adrianis lembrou que foi concordado que as convocações de 53 

reuniões ordinárias seriam feitas pelo diário oficial e essa reunião não foi publicada. 54 

Secretaria Carla colocou que realmente faltou, mas foi publicada no site do CMAS. 55 

Presidente questionou se todos aprovam a ata. APROVADO. Item três - Informes 56 

Gerais, secretária Carla colocou que foi recebido convite para palestra com a professora 57 

Márcia Helena Carvalho Lopes, para hoje pela manhã às nove horas; recebido convite 58 

para festa junina da SMAS/ Gerência de Proteção Social Básica para a próxima quarta-59 

feira no Centro de Eventos; convite para a festa julina do departamento do deficiente, 60 

será hoje ás quatorze horas no ginásio, recebido ofício de solicitação de aumento de 61 

metas para 80 da Associação Beneficente Lua Nova para 2015, o qual foi avaliado na 62 

comissão, sendo aceito, mas deverá constar no projeto de 2015 para ser reavaliado; 63 

recebido oficio Nº/94 do SOS, com alterações solicitadas, será enviado por e-mail para 64 

conhecimento dos conselheiros, informado sobre a cópia do oficio que foi encaminhado 65 

ao CEAS pelo senhor prefeito, a mesma é datada de 14 de julho de 2014. Secretária 66 

Carla fez a leitura do ofício: “Prezada senhora Inês Roseli Soares Tonello Presidente do 67 

CEAS, em atendimento aos ofícios em epígrafe, de autoria desse Conselho Estadual de 68 

Assistência Social, encaminhamos a Vossa Senhoria, as informações enviadas pela 69 

Secretaria Municipal de Assistência Social, para verificação”. Comunicado o envio de  70 

ofícios para o SOS, IEDC e ABASE para participarem da reunião da Comissão de 71 

Monitoramento e Avaliação de Projetos que ocorreu na data de vinte e dois e está nesta 72 

pauta para informes; enviado oficio para a Gerência Técnica da Política de Assistência 73 

Social solicitando informações sobre os recursos do SUAS que estão bloqueados pelo 74 
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MDS, recebida a reposta, a qual segue para conhecimento da Comissão de 75 

Acompanhamento do Fundo; comunicado o envio de ofício ao SINASE com os 76 

conselheiros indicados para participação na comissão; recebido ofício do Departamento 77 

de Manutenção informando que quando se fizer necessário qualquer tipo de 78 

manutenção deverá se encaminhado solicitação com antecedência ao departamento; 79 

comunicado o recebimento de ofício sobre a solicitação de diárias de viagens, a 80 

solicitação deverá ser enviada ao Gabinete do secretário com dez dias de antecedência; 81 

recebido processo sobre a alteração da Lei Municipal do CMAS solicitando uma análise 82 

criteriosa sobre o mesmo para prosseguimento, sugerido o chamamento da comissão 83 

que elaborou esta proposta de alteração da lei, porém a mesma foi dissolvida tendo em 84 

vista a troca de conselho. Conselheiro Adrianis solicitou que seja lida a data de 85 

assinatura da lei, que o prefeito leu e assinou. Secretária Carla informou que foi dia vinte 86 

e seis de novembro de dois mil e treze. Conselheiro Adrianis falou: “ele assina uma lei 87 

que passou pelo jurídico, havia um parecer que está sem efeito, eu acho que a próxima 88 

comissão tem que se atentar sobre isso, isso denota que de fato o fluxo foi errado e a 89 

intenção ruim, demorou tanto para responder, assinou e deu sem efeito, havia uma 90 

cláusula dentro dessa lei que dizia que nós não teríamos mais alternância na 91 

presidência deste conselho e nós teríamos somente eleição direta pelos membros, não 92 

mais sucedendo governamental e não governamental”. Secretaria Carla colocou que a 93 

última carga ao CMAS diz: “Para a nova presidente do conselho analisar a solicitação, 94 

em dois de julho de dois mil e quatorze”.  Conselheiro Adrianis colocou que há de se 95 

convir que se ele foi assinado e não foi dado efeito, tira o efeito. Secretaria Carla 96 

colocou sobre o recebimento da solicitação do CMDCA de um representante 97 

governamental e de um não governamental para compor a Comissão Intersetorial para 98 

discussão e elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 99 

Adolescentes para o município de Ponta Grossa, a primeira reunião será dia trinta e um 100 

de julho. Conselheiro José Geraldo colocou que tem interesse em participar. A 101 

presidente colocou que poderá representar o segmento governamental, até porque  102 

esteve acompanhando o plano na reunião um Curitiba. Secretária Carla colocou que foi 103 

enviado um oficio para a UGT/SMAS consultando sobre os procedimentos legais que 104 

devem ser seguidos para alteração dos planos de trabalho das entidades conveniadas, 105 

este documento foi avaliado pela Comissão de Monitoramento e está para 106 

conhecimento da plenária, Secretária Carla fez a leitura: “Se a alteração necessária for 107 

do interesse da entidade conveniada, relativo à remanejamento das contas do Plano de 108 

Aplicação, esta deverá solicitar, mediante ofício, justificando, passando pela aprovação 109 

do Conselho Municipal ou Fundação, e encaminhando à UGT/SMAS para atualização 110 

no Sistema Integrado de Transferências do TCE/PR (SIT). Se o interesse for 111 
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diretamente do Conselho e/ou Fundação, no caso de readequações de Cronograma de 112 

Desembolso e/ou outras alterações de caráter corretivo, memorando poderá ser 113 

encaminhado à UGT/SMAS, onde avaliaremos a necessidade de alteração no SIT 114 

(TCE/PR) e/ou simples intervenção no STVM (Sistema de Transferências Voluntarias 115 

Municipais)”. Conselheiro Adrianis colocou que esse ofício deverá se encaminhado para 116 

as entidades. Érica Clarindo disse: “até porque o convênio do SUAS não foi assinado 117 

ainda, porém já alteraram o cronograma, é necessário alterar o plano de aplicação, o 118 

Ronaldo me deu essa resposta que após assinar o convênio altera o plano.” 119 

Conselheiro Tierri colocou que para complementar esse assunto foi conversar com a 120 

Assistente Social Sandra e foi comunicado que a UGT enviou o processo de convênio 121 

das entidades com o SUAS para o CMAS, pois a controladoria está questionando os 122 

planos de aplicação, no item “outros materiais de consumo”, que não se enquadra em 123 

nenhuma de todas aquelas listagem, até o Ronaldo citou um exemplo que no caso a 124 

ASSARTE  tem um gasto com material de artesanato, é uma coisa especifica deles, 125 

nesse caso entraria nesse “outros materiais” e a Controladoria quer saber a 126 

especificidade de cada um, como no CMAS estão os projetos das entidades, os 127 

mesmos serão anexados e reenviados. Secretária Carla colocou sobre o recebimento 128 

de email do conselheiro Claudimar colocando a sua renúncia. Conselheiro Adrianis 129 

solicitou que seja lido. Secretária Carla fez a leitura: “Com a expectativa de poder 130 

contribuir para a discussão saudável visando à melhoria das ações integrantes da 131 

Política de Assistência Social, a partir de uma visão mais jurídica, candidatei-me e fui 132 

eleito para ocupar a vaga de representante das entidades de proteção social especial de 133 

alta complexidade nesse Conselho Municipal de Assistência Social. Como o Conselho 134 

Municipal de Assistência Social encontrava-se desativado diante da extinção do 135 

mandato dos conselheiros não-governamentais anteriormente eleitos, o desafio que se 136 

afigurava era transformar as ações institucionais em serviços, programas e projetos 137 

socioassistenciais que tivessem efetividade para os seus destinatários: os usuários. 138 

Vindo de uma prática institucional onde todas as decisões sempre foram tomadas de 139 

forma consensual e respeitosa, sem vencidos ou vencedores, surpreendi-me com o 140 

belicismo que, desde o primeiro dia, vi praticado no âmbito desse conselho, com 141 

discussões que, rapidamente, descambam para o âmbito pessoal, com acusações de 142 

que os representantes da sociedade civil formam uma corrente oposicionista ao 143 

Governo Municipal, muito embora o que estes sempre defenderam foi a estrita 144 

observância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 145 

publicidade e eficiência na aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Assistência 146 

Social. Diante desse quadro, o que se observa é a profunda desconsideração da 147 

maioria do Conselho pela minoria formada exclusivamente por conselheiros não-148 



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

5 

 

governamentais; os debates, tão necessários à formação da expressão da vontade de 149 

um órgão colegiado, passaram a ser vistos como “puro capricho” dos conselheiros não-150 

governamentais, o que desestimula a apresentação de qualquer argumento. Embora 151 

considere de fundamental importância a participação da sociedade civil nos conselhos 152 

de controle social e de defesa de direitos, entendo que esta participação não pode nem 153 

deve ser apenas figurativa, para fazer de conta e legitimar decisões anteriormente 154 

tomadas e apenas submetidas à homologação silenciosa ou apática de um colegiado. 155 

Sendo assim, esgotadas todas as possibilidades de real e efetiva participação nas 156 

decisões desse Conselho Municipal de Assistência Social, convicto que nada poderei 157 

fazer para mudar este estado de coisas e antes que desentendimentos pontuais sejam 158 

transformados em inimizades capitais, valho-me da presente para RENUNCIAR ao 159 

mandato de conselheiro representante das entidades de proteção especial de alta 160 

complexidade que me foi outorgado no último pleito. Desejo ardentemente que esse 161 

Colegiado reencontre o seu caminho ou ao menos defina uma composição não tão 162 

“caprichosa” e que se alinhe perfeitamente às aspirações governamentais. 163 

Atenciosamente, Claudimar Barbosa da Silva”. Conselheiro Adrianis colocou: “Aquele 164 

final de semana eu fui surpreendido pela decisão do Claudimar, depois da fatídica última 165 

reunião ao qual nós fomos pegos de surpresa por uma manobra própria, como o 166 

Claudimar deixou claro, os governamentais podem fazer isso, podem unir-se para 167 

coordenar as suas ações, saltava os olhos que era justamente para defender um não-168 

governamental, isso saltou os nossos olhos de uma forma tão forte, o Conselho perde 169 

um homem honrado, culto, um homem sereno e que contemporizou muitas vezes nesta 170 

mesa, o Conselho perde um cidadão, a última palavra dele talvez seja cabal, 171 

caprichosa, crianças tem caprichos, crianças exigem de nós caprichos, porém os 172 

adultos devem saber dizer não aos caprichos das crianças e não somente porque 173 

querem puni-las, mas antes porque querem educá-las, Freud  vai dizer que é preciso 174 

frustrá-las um pouco, nós ficamos muito enternecidos com a saída dele, não foi simples 175 

de manter a revoada que teria acontecido naquele final de semana, não foi simples 176 

conter as inúmeras cartas dos outros que queriam também deixar este Conselho, porém 177 

nós pensamos muito, avaliamos pelas nossas entidades, pensando em cada uma das 178 

entidades que nós representamos, o Claudimar merece de fato ser lembrado neste 179 

Conselho como alguém que cooperou em pouquíssimo tempo, mas que trouxe muito a 180 

este Conselho, no corpo do texto dele nos lembra da função deste Conselho e ele nos 181 

faz um apelo de que nós voltemos ao caminho, a palavra conversão significa isso, voltar 182 

ao caminho, oxalá nós voltemos ao caminho, eu quero terminar com um poema de 183 

Ernest Henley “Invictos” porque eu acho que ele fala muito bem nesta carta de renúncia 184 

que nós acabamos de ouvir e do sentimento que paira, ao menos no meu coração e 185 



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

6 

 

acredito que no coração dos conselheiros não-governamentais ao menos de alguns: 186 

“Dentro da noite que me rodeia, negra como um poço de lado a lado, agradeço aos 187 

deuses que existem por minha alma indomável. Sob as garras cruéis das 188 

circunstâncias, eu não tremo e nem me desespero, sob os duros golpes do acaso minha 189 

cabeça sangra, mas continua erguida. Mais além deste lugar de lágrimas e ira, jazem os 190 

horrores da sombra. Mas a ameaça dos anos, me encontra e me encontrará, sem medo. 191 

Não importa quão estreito o portão, quão repleta de castigo a sentença, eu sou o senhor 192 

de meu destino, eu sou o capitão de minha alma”. Ernest Henley. Nelson Mandela leu 193 

esse poema durante os trinta anos que ficou na prisão”. Conselheira Claudia falou que 194 

gostaria de fazer uma colocação: “o Claudimar aqui mesmo falou dos governamentais, 195 

hoje ele é pedra, mas ele esqueceu que um dia foi vidraça e sabe Deus o que acontecia 196 

no Conselho na época do governo que ele defendeu e fez parte, porque se o próprio 197 

seu Luiz falou que esta gestão o SOS foi o que mais cumpriu a lei a gente não tem 198 

palavras, porque as instituições aqui sempre foram representadas pelos não-199 

governamentais, então eu acho que assim a gente antes de apontar os erros à gente 200 

tem que fazer um exame de consciência”. Conselheiro Adrianis colocou para a 201 

conselheira Claudia: “acho que a sua fala é muito pertinente, você é muito deslocada, 202 

há uma orientação sobre o papel dos conselheiros municipais de assistência social 203 

numa cartilha...” A conselheira Cláudia colocou: “A próxima vez que você insinuar este 204 

tipo de coisa nós vamos discutir em outro âmbito.” Presidente Beatriz falou: “Não vamos 205 

dar início novamente, todas as reuniões está acontecendo essas mesmas situações, eu 206 

pediria que não se repetisse mais isso, vamos dar continuidade ao que se trata a pauta 207 

de hoje”. Conselheira Lúcia colocou: “Só quero que fique claro que eu fui uma, que 208 

naquela ultima reunião gostaria de ter renunciado, não sei do passado político ou seja lá 209 

o que for do conselheiro Claudimar, que eu nunca fiz parte de política partidária, mas 210 

quis pedir a renúncia durante aquela reunião, porque foi pior do que um tribunal de 211 

justiça e vejo assim: não são os governamentais ou  os não-governamentais essa luta 212 

permanente, os usuários estão sempre em segundo plano, então assim não tem como a 213 

gente trabalhar, e agradeço a Beatriz por ter interrompido e que fique claro que não tem 214 

lado de lá ou lado de cá todos nós aqui estamos afetados com esta situação, porque é 215 

ataque em cima de ataque, tem gravação inclusive de acusação que, por exemplo, eu 216 

estou também dentro, estou aqui para bagunçar, como se fosse  criança”. Conselheiro 217 

Ademir colocou que não está havendo respeito com as pessoas, os ataques estão 218 

sendo pessoais. Conselheiro José Geraldo colocou que falou para o conselheiro 219 

Claudimar rever a sua posição quando soube da renúncia, nesse momento o 220 

conselheiro Claudimar relatou o que aconteceu na reunião, mas o conselheiro José 221 

Geraldo disse pra ele rever, disse que é importante a presença dele no conselho, 222 
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conselheiro José Geraldo indagou se a presidente chegou a conversar com o 223 

conselheiro Claudimar. Presidente respondeu que não precisa divulgar nem publicar as 224 

suas atitudes, mas no dia seguinte que ela recebeu a notícia e lamentou muito, 225 

lamentou a saída do conselheiro Claudimar, principalmente dele como pessoa e 226 

profissional, porque o respeita muito como pessoa e como profissional, mas foi uma 227 

opção dele, foi uma escolha dele, e tem outras situações, como foi dito, sempre existe 228 

várias situações que nos fazem tomar uma atitude e que não devemos considerar 229 

somente aquela que está sendo visível, então devemos respeitar, a presidente colocou 230 

que lamenta muito sua saída como pessoa e como profissional, mas ele também tem 231 

outros motivos e não cabe a nós conselheiros questioná-los. Na continuidade a 232 

secretária Carla comunicou o recebimento de cópia do ofício da SMAS para a Secretaria 233 

de Administração e Assuntos Jurídicos solicitando alteração do Decreto Nº 8590, nos 234 

representantes do Poder Executivo Municipal/Fundação Municipal Proamor, substituição 235 

da conselheira titular Ana Cristina Duda por Rosemery Rodrigues da Silva Campanholi e 236 

o conselheiro suplente Jefferson Luiz Villalba por Bernadete Rocha Prestes, esse ofício 237 

foi recebido ontem a tarde e já saiu o decreto. A secretária Carla deu as boas vindas à 238 

conselheira Rosemery. Conselheira Lucia falou: “que fique registrado, eu não tenho 239 

porque continuar nesta reunião, porque haja ou não haja qualquer coisa, porque de 240 

repente um decreto sai e o outro que é coisa mais tranqüila não sai? não tenho como eu 241 

pensar diferente, Beatriz me desculpe, então para não falar besteira eu vou me retirar”. 242 

Presidente Beatriz seguiu para o item quatro da pauta: Apreciação do parecer da 243 

Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos sobre os seguintes assuntos: 4.1- 244 

solicitação de expansão de metas do JOCUM; Conselheiro relator Adrianis colocou que 245 

foi aprovada a ampliação de metas para o JOCUM, mas parece que esbarrou no 246 

financiamento, inicialmente foi para mesa do secretário e ele deu uma negativa. 247 

Secretária Carla colocou que a solicitação do JOCUM pede aumento de mais trinta 248 

metas, para cento e cinquenta crianças a partir do mês de agosto; conforme solicitação 249 

da Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos para manifestação da 250 

Fundação Proamor sobre a disponibilidade de atendimento. O CMAS recebeu a 251 

informação ( por meio de carga no processo) que no momento a Fundação Proamor não 252 

têm saldo orçamentário para atendimento do solicitado, resposta da Fundação Proamor 253 

assinada pelo Presidente. Foi realizada uma consulta verbal, não com a pessoa 254 

responsável porque estava em férias, retornou das férias ontem, foi enviado por escrito 255 

e a resposta retornou. Resolução CMAS/Nº 32/2014. Relator continuou. 4.2- projeto da 256 

proposta do PAA/ Conab da Associação de Conchas Velha, na oportunidade chegou a 257 

nós, achamos por bem remeter ao Banco de Alimentos para um parecer, o mesmo foi 258 

feito e aprovado na comissão. Resolução CMAS/Nº 28/2014 Apreciado o projeto do 259 
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Centro Social Marista Santa Mônica para desenvolvimento do serviço de convivência e 260 

fortalecimento de vínculos, foi aprovado mas a Entidade possui contraturno/ serviço de 261 

convivência e fortalecimento de vínculos três vezes por semana, mas como já estamos 262 

na metade do ano vai ser feita a proposta para o ano de 2015. Secretária Carla colocou 263 

que será iniciado o processo de licitação ainda neste ano, porque se iniciar em janeiro, o 264 

contrato vai começar em agosto do ano que vem. Relator Adrianis colocou que os 265 

ofícios já foram lidos referentes à UGT, ao SOS e a Lua Nova. Comunicou que a 266 

Comissão fez uma primeira discussão sobre o encaminhamento da avaliação dos 267 

valores das metas dos serviços para 2015, mas precedente a isso foi montamos um 268 

escopo do que seria a proposta da apresentação dos projetos tentando facilitar e evitar 269 

tantos papeis que chegam e demanda leitura, o CMAS conhece as entidades, sabe 270 

quem são, sabe o trabalho, o que executam e a sua área de abrangência, foi proposto 271 

um novo roteiro para este ano. O roteiro de projeto foi apresentado: Item 1- os dados de 272 

identificação normal, o responsável técnico, item 2- descrição das aquisições dos 273 

usuários no período do convênio vigente, isso está na tipificação. Conselheiro Anderson 274 

colocou que a descrição das aquisições dos usuários está na tipificação e para este item 275 

tem um instrumento especifico que é o relatório de atividades, disse que acredita que 276 

não precisa deste item no projeto porque no relatório especifico já vai constar. 277 

Conselheiro Adrianis colocou que aqui seria o projeto que eles vão apresentar. 278 

Secretária Carla colocou que a descrição das aquisições dos usuários seria referente 279 

somente ao projeto do ano passado, não seria um relatório de atividades, mas sim o 280 

relato do que mudou na vida dos usuários a partir daquele projeto. Conselheiro 281 

Anderson colocou que o relatório contempla isso. Secretária Carla respondeu que às 282 

vezes não contempla. Anderson falou que é obrigatório contemplar, a Resolução 18 diz 283 

isso com clareza. Conselheiro Adrianis colocou que as aquisições  fecham dentro do 284 

serviço prestado, por exemplo as aquisições do serviço domiciliar para idosos, tem 285 

aquisições pontuais, além de estarem previstas no plano de trabalho da entidade, a 286 

ideia é que a comissão olhe e compreenda sem ter que fazer um caminho todo. 287 

Conselheiro Anderson indaga se é sem ler o relatório? Conselheiro Tierri coloca que o 288 

relatório de atividades é apresentado na manutenção da inscrição, essa idéia da 289 

aquisição dos usuários surgiu porque nós conversamos informalmente sem ser nas 290 

comissões com todos, com o Marcelo, a Carla que não é conselheira é secretaria 291 

executiva, e a grande questão era a seguinte, a Carla fez um levantamento a pedido do 292 

secretário sobre os valores gastos em subvenção social em Ponta Grossa, então 293 

segundo o levantamento feito pela Carla, Ponta Grossa hoje gasta quase quatorze 294 

milhões de reais com as entidades em subvenção social, é um dinheiro muito alto, se é 295 

investido tanto dinheiro nas entidades dessa forma, então essas aquisições tem que ser 296 
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o principal norte do projeto porque não adianta o município investir quatorze milhões nas 297 

entidades e o que isso retorna para o município? Uma avaliação bem simples, por 298 

exemplo, investiu-se dinheiro em um contraturno, a criança ou o adolescente melhorou 299 

na escola? Ela esta mais presente? O que retorna para a sociedade todo esse 300 

investimento feito pelo município? Tem que ter um retorno. Conselheiro Adrianis coloca 301 

que “aquisição” é aquilo que o serviço trouxe de impacto direto na vida do usuário. 302 

Conselheiro Tierri coloca o que adianta nós renovar um convenio se não conseguimos 303 

enxergar o beneficio que a entidade trouxe para o usuário. Conselheiro Anderson coloca 304 

que o nome “aquisição” não tem como mudar porque a resolução 109 quando ela faz 305 

apresentação dos serviços ela já da descrição, os objetivos, as provisões e depois as 306 

aquisições aos usuários que é segurança de acolhida, ter respeito, pra cada serviço tem 307 

uma aquisição especifica que é o objetivo onde tem que se chegar, isso eu vejo com 308 

clareza só que eu acredito que este não é o momento de se cobrar porque realmente no 309 

relatório de atividades você consegue ver detalhadamente se essas aquisições foram 310 

adquiridas ou não, acredito que é muito mais viável nesse primeiro momento você 311 

cobrar da entidade  uma metodologia de avaliação que seja capaz de identificar as 312 

aquisições lá no relatório futuramente do que você pedir um resumo aqui, que eu tenho 313 

certeza que na maioria das vezes vai voltar um ctrl+c ctrl+v da resolução 109. Sandra 314 

Cisco coloca que é interessante colocar isso se for fazer uma renovação de convenio, 315 

como que vai renovar sem saber o resultado. Conselheiro Adrianis coloca que 316 

convênios novos vão seguir a ordem antiga, nós temos que pensar que as entidades 317 

apresentaram agora a menos de vinte dias um relatório descritivo das suas atividades, 318 

nós podemos pedir um parecer para a comissão de cadastro sobre as aquisições, aqui é 319 

para aqueles que vão renovar, a idéia é que nós sabemos o que vocês fazem ou nós 320 

sabemos por que fomos lá ou porque o monitoramento nos diz isso ou porque a 321 

renovação de cadastro nos diz isso, é essa a questão, aqueles projetos novos vão 322 

precisar cumprir com o relatório, porque nós não conhecemos as atividades deles, não 323 

sabemos nem da onde essa gente vem, aqui é para justamente para todas as entidades 324 

que nós já estamos financiando a tantos anos que nós já sabemos de cor o nome da 325 

entidade e dos seus presidentes e das equipes, as aquisições cabem neste aspecto. 326 

Presidente coloca que essas aquisições é uma forma de nós avaliarmos. Conselheiro 327 

Tierri coloca que é uma questão numérica, por exemplo, eu tenho uma entidade de 328 

Contraturno que atende 150 crianças eu posso fazer uma analise e perceber que 329 

cinqüenta por cento, é metade, melhorou o desempenho escolar, de notas, aquela 330 

criança com a atividade de fortalecimento de vínculos houve uma melhora na questão 331 

de aprendizagem. Secretaria Carla coloca para o conselheiro Anderson: “Você pensa 332 

com tua cabeça, e a tua cabeça ela é correta, ela é certa, você visualiza e diz eu to 333 
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enxergando isso eu não preciso, mas para outras entidades... isso é um exercício, nós 334 

temos aqui quarenta entidades e não são todas essas quarenta que conseguem trazer 335 

isso muito claro no papel, a tua consegue”. Conselheiro Anderson coloca que acha que 336 

com um relatório, com um sistema de avaliação e monitoramento seria melhor de se 337 

identificar isso, só que não vai conseguir descobrir nada com isso, mas tudo bem, voto 338 

vencido. Relator Adrianis continua: item 3- proposta para 2015, Identificação do Objeto 339 

do Convênio (serviço a ser executado), isso também está na tipificação, não tem que 340 

inventar, a sua inscrição no conselho diz o serviço que você presta, salvo a AAPAC que 341 

está pedindo uma nova inscrição de fortalecimento de vínculos, porque nós aprovamos 342 

um convênio pra eles dentro do fortalecimento de vínculos, coletividade abrangida, 343 

interesse publico a ser atingido, numero de metas a serem atingidas, valor de meta, o 344 

valor da percapita/ meta/serviço segue a Resolução CMAS/Nº 48/2013, nós vamos 345 

manter isto por enquanto, nós vamos discutir primeiro os projetos, rever metas para 346 

depois rever percapita, descrição da Equipe Disponível (técnica e de apoio), segue a 347 

Resolução CMAS/Nº 48/2013, Resultados Esperados ao Final do Convênio, item 4- 348 

Plano de Aplicação dos Recursos Detalhado, esse Plano de Aplicação é o contador que 349 

faz, teve gente que esqueceu em casa os sociais e depois isso da uma dor de cabeça, 350 

tem que ser muito bem feito e detalhado, nós estamos mantendo trinta por cento para 351 

gastos gerais e setenta por cento com RH, Outros itens que julgar necessário, item 5- 352 

comprovação de recursos próprios para complementação, 6- comprovação de 353 

propriedade, que é o espaço é pra saber se o imóvel é alugado, próprio, cedido ou 354 

emprestado. Conselheiro Anderson quer falar sobre suas questões que ele anotou: 1) 355 

ele acha que tem que constar no item seis a demonstração de forma de participação 356 

dos usuários, vai ficar como o item 7- demonstração de forma de participação dos 357 

usuários, e ele acredita que no caso do responsável técnico que faz o projeto é o 358 

assistente social além de ter o número do CRESS dele é interessante solicitar que todas 359 

as folhas sejam carimbadas e rubricadas pelo técnico justamente para evitar questões 360 

que a gente já teve aqui no Conselho de projetos que foram alterados e o responsável 361 

tem que responder, tem que dar a cara a tapa. Conselheiro Adrianis colocou que vale 362 

lembrar, responsável técnico, o convênio paga o assistente social da sua entidade ou 363 

psicólogo ou pedagogo paga para que ele seja de fato responsável técnico para aquele 364 

trabalho, a NOB diz que um técnico dentro da política pode assinar, o ideal seria que 365 

todo secretario de assistência fosse um assistente social. Conselheiro Tierri colocou que 366 

a principal mudança foi retirar toda aquela parte descritiva, justificativa, e realmente isso 367 

era um ctrl c ctrl v, retirar todas essas questões e focar na parte prática, a ideia que ele 368 

pensou em discutir na reunião de comissão de cadastro é que essas informações 369 

estejam no relatório de cadastro. Conselheiro Adrianis colocou que a ideia do calendário 370 
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é a seguinte, se aprovarmos hoje ele iria dia vinte e nove para todas as entidades via e-371 

mail e retornaria até o dia vinte e nove de agosto para comissão, trinta dias corridos, iria 372 

para as comissões, trabalharemos setembro, tentaríamos fechar tudo em setembro, 373 

passar na plenária de setembro, mandarmos para mensagem  de lei, termos tudo pronto 374 

para assinatura em dezembro, nós acordamos isso numa conversa com a comissão, a 375 

ideia é que todas as entidades tenham seus convênios, quais são as exceções? A 376 

APEDEF, SOS e a APAC que teremos que tratar porque os convênios foram fora de 377 

tempo e o Melhor Viver, a APEDEF o termo aditivo é só de seis meses. Sandra coloca 378 

que em outros anos ela entrega o relatório de monitoramento antes para que o 379 

Conselho olhasse o monitoramento para depois aprovar os convênios, mas ela não vai 380 

conseguir entregar tão cedo assim, porque adiantou muito, ela sempre entregava no 381 

final de setembro, ela consegue terminar no final de julho as visitas e é um mês para 382 

fechar o relatório, ela colocou que há não ser que não queiram o relatório de 383 

monitoramento, ela fala isso porque era costume sempre se fazia desta forma. 384 

Presidente Beatriz coloca que quer evitar atrasos. Sandra coloca que este ano a 385 

problemática foi fazer as visitas com copa do mundo, então ela também atrasou o 386 

monitoramento, então ela não consegue fechar os relatórios tão cedo. Presidente 387 

Beatriz propõe a Sandra que à medida que ela for fazendo os relatórios ela vai 388 

entregando e nós vamos caminhando juntos. Conselheiro Adrianis coloca que 389 

terminamos a analise seguramos a aprovação para vermos o relatório de 390 

monitoramento, então somente os dois casos que ficam a parte a AAPAC e o SOS nós 391 

vamos ter que pensar juntos. Secretária Carla questiona se volta para comissão se o 392 

responsável técnico pode ser qualquer profissional da NOB SUAS ou tem que ser 393 

especificamente o assistente social. Conselheiro Anderson voltou a afirmar que tem que 394 

ser o assistente social pela lei que regulamenta a profissão e por outro principio  em 395 

relação aos planos de projetos da área de assistência social o técnico responsável é o 396 

assistente social e por vez uma série de outros técnicos tem se envolvido indevidamente 397 

nos projetos e vem causando alguns erros, erros de interpretação, é o caso do 398 

profissional que quer colocar a LDB no contraturno social, que não tem nada a ver uma 399 

coisa com outra e uma série de outras colocações ou mesmo outro profissional quer 400 

fazer psicologia clínica, atendimento individual e não se tem condições de se fazer isso 401 

e isso prejudica os projetos, então a partir do momento que você determina que seja o 402 

assistente social você evita de  futuramente precisar chamar a entidade aqui para uma 403 

reunião de comissão para dizer que ela esta fazendo atividade errada, inclusive eu já vi 404 

neste Conselho vários projetos que vieram assim o responsável do serviço social, isso 405 

não me diz nada. Secretária Carla sugeriu que onde diz “responsável técnico” colocar 406 

“prioritariamente assistente social com identificação do CRESS.” Presidente Beatriz 407 
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colocou em aprovação este modelo. Aprovado, conforme Resolução/CMAS/Nº 408 

29/2014. Conselheiro Adrianis colocou que estando aprovado o modelo de projeto se 409 

aprova também as datas. Secretária Carla colocou que vai colocar as datas  na 410 

Resolução. Conselheiro Adrianis colocou que em relação a Associação de Conchas 411 

Velhas a proposta foi avaliada pela comissão de monitoramento e avaliação, a qual 412 

solicitou parecer do programa Banco de Alimentos sobre o projeto, e o parecer está 413 

aqui, A Associação de Conchas Velha  precisa de uma resolução de aprovação do 414 

CMAS, porém a Comissão achou melhor o banco de alimentos se pronunciar pensando 415 

na lei da segurança alimentar, então a comissão aprovou depois da avaliação do 416 

parecer do Banco de Alimentos. Conselheiro Anderson solicitou a substituição do termo 417 

“assistidos” do projeto Conchas Velhas porque fica complicado para o SUAS. Secretária 418 

Carla colocou que o Senhor Roberto do Banco de Alimentos comunicou que os projetos 419 

com a CONAB abrem a possibilidade de entrega para qualquer lugar que acredite que é 420 

possível, podendo ser uma intuição, unidade de saúde, por isso que necessita do 421 

parecer de um Conselho para avaliar quem é a instituição beneficiada. Colocado sobre 422 

a solicitação da Vila Vicentina para alteração de cláusula no convênio 206/2013; 423 

Secretária Carla colocou que a Vila Vicentina fez uma solicitação, há algum tempo, para 424 

alteração do objeto do convênio, porém, conforme parecer da Controladoria não é 425 

possível fazer a alteração do objeto, sugere-se que o convênio seja rescindido até 426 

porque faz parte do SUAS e o recurso do piso de  alta complexidade está bloqueado, 427 

somente para conhecimento do Conselho essa rescisão. 4.5- informes sobre discussão 428 

com as seguintes entidades sobre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos: 429 

SOS, ABASE - Casa do Piá, Instituto Educacional Duque de Caxias; Conselheiro Tierri 430 

indagou como que essa demanda dessas três entidades surgiu? ele não estava 431 

presente. Conselheiro Adrianis colocou que foi recebido o monitoramento das metas do 432 

serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes e 433 

saltou os olhos o número de metas atendidas pela  Casa do Piá,  Cidade dos Meninos,  434 

Guarda Mirim, Aldeia e o SOS e a Comissão chamou essas entidades para uma 435 

conversa, pensando naquela questão do cumprimento das metas, valor percapita de 436 

cento e cinqüenta reais com equipe básica, um coordenador, uma assistente social, um 437 

educador para vinte e cinco crianças e três trabalhadores de apoio; a primeira entidade 438 

ouvida foi o SOS, pactuadas trezentas metas divididas em dois lugares, Três Rios com 439 

cem crianças, atualmente atendem cinqüenta e sete crianças, tiveram que fechar 440 

temporariamente por problemas de logística e vão reabrir, sendo que o projeto não está 441 

em funcionamento, acolheram as crianças apenas três dias, recebeu a visita do órgão 442 

gestor que indicou a melhoria das acomodações conforme  também já havia sido 443 

solicitado pela comissão do CMAS, quanto a sede do centro que comportaria duzentas 444 
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metas, seria inicialmente para o PEMSE, foi abortada a ideia e foi  sugerido que  445 

repensassem essas duzentas metas do contraturno do centro, pensando que nós 446 

estamos em agosto, pensando nas muitas opções de serviço que existem e também 447 

que não há dinheiro para pagar transporte, isso dificultaria o cumprimento das metas e 448 

mais tarde a entidade teria que devolver o valor recebido, foi conversado, na ocasião, 449 

com a Izane que é superintendente e com a Andréia, presidente, foi uma conversa muito 450 

amistosa, muito boa, foi possível orientar vários outros pontos e foi feito  questão que a 451 

longo prazo eles pensem no atendimento na região do Dom Bosco que não tem nenhum 452 

serviço, tem muitas crianças e adolescentes em situação de risco e talvez fosse uma 453 

proposta, na ocasião, faltava no projeto a planilha de RH que foi solicitado que o SOS 454 

encaminhe,  porque  precisam de quatro educadores no Três Rios e aqui no centro ou 455 

em qualquer outro lugar oito educadores, o encaminhamento é: 1- diminuir as metas do 456 

centro, 2- proposta do Dom Bosco, Tarobá ou São Francisco. Para a Casa do Piá foi 457 

discutido as metas conveniadas, duzentas, em cumprimento cento e vinte e seis, na 458 

ocasião representou a diretoria o assistente social Anderson, porque os diretores estão 459 

na Itália, foi conversado sobre as dificuldades, porque as metas não foram alcançadas, 460 

uma das dificuldades foi as escolas integrais. Conselheiro Anderson colocou que não 461 

vai se manifestar agora porque acha que na condição de conselheiro deixa a sua 462 

entidade em superioridade se houver manifestação, prefere manter silêncio. Conselheiro 463 

Adrianis colocou que a discussão foi redimensionamento de metas, a livre procura, 464 

acontece muito isso, poucos encaminhamentos do CRAS, o CRAS não consegue fazer 465 

a busca ativa e não consegue fazer o encaminhamento, e a busca ativa, referência e 466 

contra referência, a entidade deixou claro que não vai fazer busca ativa e está dentro do 467 

seu direito, porque isso é uma atribuição do CRAS. Encaminhamentos: 1- a entidade 468 

deverá oficiar o CMAS sobre a redução de cinquenta metas que vai ser feita a tempo e 469 

foi solicitado que revejam a idéia do acolhimento a cada três meses, porque esse 470 

público tem que ser acolhido a todo o momento, dado a sua peculiaridade e 471 

vulnerabilidade. Quanto ao Instituto Educacional Duque de Caxias/IEDC a questão 472 

gerava em torno das metas, eram novecentas e vinte metas e até então, tinham 473 

cumprido seiscentos e sessenta, faltavam duzentas e cinquenta, o IEDC fez alguns 474 

apontamentos sobre a inoperância do CRAS, da falta de transporte e o não recebimento 475 

dos meses de janeiro a março, questão que já foi superada, o encaminhamento geral foi 476 

esperar uma conversa que a entidade teria com o jurídico da PMPG e com o senhor 477 

secretário e nós estamos esperando a resposta oficial do IEDC. Na ocasião, o IEDC se 478 

manifestou colocando que se não houver acordo quanto ao pagamento dos meses de 479 

janeiro a março, a entidade   declinaria imediatamente das novecentas e vinte vagas 480 

fechando o serviço, a Comissão  aguarda o ofício do IEDC com a resposta para o 481 
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encaminhamento, seria isso o resumo da reunião do dia vinte e dois e a última reunião 482 

foi hoje pela manhã. Secretária Carla colocou que o município recebeu a possibilidade 483 

de aporte financeiro pelo Fundo Estadual para o CREAS POP, o prazo final para o 484 

município dar o aceite será dia trinta e um, então isso deverá que ser decidido hoje, o 485 

Escritório Regional enviou o e-mail há menos de uma semana, dia quatorze, a 486 

proposta/projeto ficou pronta ontem, foi realizado contato com os conselheiros pedindo a 487 

compreensão e que fosse realizada a reunião da Comissão hoje pela manhã. 488 

Conselheiro Adrianis indagou se o secretário foi avisado deste pedido de compreensão 489 

dos conselheiros? Presidente Beatriz respondeu que não. Conselheiro Adrianis disse: 490 

“porque ele esteve de manhã na reunião e questionou a ausência dos conselheiros, nós 491 

estávamos discutindo o projeto, eu justifiquei a ausência dos conselheiros porque foi 492 

uma chamada de urgência e as pessoas têm agenda e ele, na ocasião, disse que nós 493 

deveríamos estar aqui e eu recordei que nós tivemos reunião de comissão no dia quinze 494 

e dia vinte e dois desse mês, acho que é bom lembrar ao senhor secretário que os 495 

conselheiros, pelo menos os não-governamentais, tem uma agenda de vida e eles 496 

trabalham, - os conselheiros governamentais falam que eles também têm -  e frente a 497 

isso eu sugeri a ‘dissolvição’ da reunião e que postergaríamos  o parecer, o regimento 498 

diz que não precisa ter quórum, se tiver mais de dois membros pode haver reunião, mas 499 

eu, face a questão dele, propus dissolver, não discutiríamos e levaríamos para outra 500 

reunião de comissão, ele recuou da sua postura e seguiu-se a reunião, só para registrar 501 

essa questão, essa foi uma extraordinária e talvez ele não tenha tido o entendimento 502 

dessa questão que causou um mal estar, é importante elucidar que quando a Carla me 503 

ligou nós ponderamos, ontem reunião do conselho do idoso, metade da comissão está 504 

viajando. Conselheiro Tierri colocou que a grande questão é os prazos que chegam 505 

para a SMAS, não é que  queiramos passar de uma vez, sem conhecimento,  acontece 506 

isso porque o MDS e/ou Escritório Regional informam em cima da hora e no aceite 507 

passado, a Comissão  estava em reunião quando ligou para a Luciana, chefe do 508 

escritório regional, que disse que estava mandando por e-mail naquele dia. Conselheiro 509 

Anderson colocou que uma sugestão, por ser em cima da hora, que a Gerente da 510 

Proteção Social Especial e a responsável técnica pelo projeto viessem fazer uma 511 

apresentação para o CMAS na reunião plenária e passaria sem precisar da reunião da 512 

comissão. Conselheiro Tierri colocou que hoje pela manhã  a Gerente de Proteção 513 

Social Especial  esteve na reunião e a tarde tem outro trabalho. Presidente Beatriz 514 

colocou que a Eliane (Gerente de Proteção Social Especial) deveria estar aqui hoje à 515 

tarde, mas ela (Presidente Beatriz) se comprometeu que assumiria, no período da tarde, 516 

perante o Conselho. Ela mesma (Presidente Beatriz) solicitou que a Eliane viesse no 517 

período da manhã e fosse ao outro trabalho a tarde, para que eu (Presidente Beatriz) 518 
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pudesse estar no outro trabalho de manhã e estar aqui a tarde, foi um pedido meu. 519 

Conselheiro Tierri colocou que o material está no data show para ser apresentado. 520 

Presidente falou: ”quando vocês colocam no afogadilho eu não discordo, mas 521 

infelizmente as coisas chegam para nós e temos que fazer tudo às pressas e toda 522 

plenária nos comprometemos a mudar e de repente nós abrimos o sistema e tem lá que 523 

nós temos que fazer um aceite daqui três, quatro dias, é uma situação difícil quando 524 

temos que informar vocês, conselheiros, se podem estar aqui, a toque de caixa, é muito 525 

complicado para nós.” Conselheiro Anderson colocou que acredita que a questão do 526 

afogadilho  tem que ser uma cobrança em todas as instâncias para que não aconteça, 527 

inclusive no estado. Érica colocou que a questão é que quando chega o e-mail avisando 528 

é possível já marcar uma reunião para os conselheiros, próxima da plenária,  assim os 529 

conselheiros já saberão que haverá essa reunião, ficando  esses dias para a Gerência 530 

fazer o projeto, talvez fique mais fácil do que esperar o projeto estar pronto para marcar 531 

a reunião. Conselheiro Tierri colocou que quando chega aviso do aceite, internamente, 532 

há a necessidade de conversar para depois expor ao CMAS. Conselheiro Anderson 533 

colocou que nós, enquanto município, enquanto conselho de assistência social, é 534 

possível cobrar do estado essa questão. Conselheiro Adrianis colocou que não acha 535 

que é o estado, acha que o Escritório Regional que tem mandado as coisas atrasadas. 536 

Érica falou que promete que vai repassar as informações que tiver para o município, 537 

semana passada foi a posse do conselho estadual, então, está começando e lá é 538 

parecido, mas é diferente porque é outra lógica, outro pensamento, muito mais 539 

complicado e mais amplo, mas assim que eu se situe bem se compromete a estar 540 

repassando as informações e o estado vai sempre financiar a metade do financiamento 541 

federal, então temos que ficar meio espertos porque os dez mil reais aprovados na 542 

reunião passada para a alta complexidade II, provavelmente virá mais cinco mil reais do 543 

estado. Conselheiro Adrianis colocou que nós temos que lembrar aos técnicos que as 544 

discussões/projetos quando virem para esta mesa deverão vir com pontos que 545 

clarifique, como sabia que era uma matéria delicada preparou um arcabouço teórico 546 

para dizer dos serviços, parece bobagem, mas não é bobagem, precisamos teorizar 547 

para chegar, de fato nas questões e hoje mais uma vez  lembrou à Gerente que de fato 548 

as coisas não se dão dessa forma, precisamos que o projeto fale, demonstre a política, 549 

que ao olhar para o projeto seja possível visualizar a política, não é um amontoado de 550 

palavras e nem de respostas, às vezes ríspidas para coibir a fala, isso cria um mal estar 551 

terrível,  sabia do afogadilho, sabia da situação, se dispôs a estar aqui pela manhã, de 552 

repente,  tínhamos que ir com calma, tinham ponderações sérias a serem feitas no 553 

serviço, como é o CREAS POP, precisamos entender o que é o CREAS POP, 554 

precisamos entender os serviços, a equipe técnica, quais são as metas dos serviços, o 555 
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que esta acontecendo na prática e quando uma Gerência não consegue responder isso 556 

é muito difícil dar um parecer e essa já é a segunda vez. Conselheiro Tierri colocou que 557 

foi discutido na reunião da comissão, hoje pela manhã, na qual estiveram presentes os 558 

conselheiros: Tierri, Adrianis, conselheira Eliane e depois o secretário também apareceu 559 

por um momento, foram dois momentos que foram apresentados, primeiro, este projeto 560 

que trata da expansão dos serviços do CREAS POP com o recurso do co-financiamento 561 

do estado, no segundo momento a Gerente de Proteção Social Especial Eliane trouxe 562 

um oficio do gabinete do Prefeito com uma proposta de reordenamento para o serviço 563 

executado pelo CREAS POP, porque como todos sabem, já foi divulgado aqui no 564 

Conselho, o piso federal de média complexidade, que financia o CREAS POP  está 565 

parcialmente bloqueado, hoje o município recebe metade do valor, por problemas na 566 

estrutura física e na equipe técnica, o CREAS POP compartilhava alguns funcionários 567 

com o CREAS Central e também compartilhava a estrutura, por esses dois motivos o 568 

recurso está bloqueado, então, a partir disso, a Gerente de PSE Eliane entrou em 569 

contato com o Ministério de Desenvolvimento Social para conversar a respeito disso e o 570 

município está  se comprometendo a rever está questão, então, este aqui seria um 571 

plano de reordenamento para que o piso fosse desbloqueado, consta de: mudança de 572 

sede, contratação de equipe e o projeto para o co-financiamento do CREAS POP. 573 

Secretária Carla colocou que esse co-financiamento estadual, de cinquenta por cento  574 

do valor do co-financiamento federal, tem como essência que o serviço deverá estar 575 

reordenado com o piso desbloqueado, o município não vai receber enquanto não houver 576 

o desbloqueio do recurso federal. Conselheiro Adrianis colocou que na reunião desta  577 

manhã a Eliane tinha nas mãos um ofício do Prefeito. Presidente Beatriz colocou que 578 

essa expansão é uma exigência. Secretária Carla colocou que para este aceite existe  a 579 

exigência deste compromisso do prefeito de  fazer toda a reestruturação do serviço, 580 

para então o município receber os treze mil (hoje bloqueados) e posteriormente  receber 581 

os seis mil e quinhentos que é o aporte estadual. Conselheiro Adrianis colocou que  582 

temos, datado da data de ontem 24 de julho, um oficio do prefeito afiançando isso.  583 

Secretária Carla respondeu que esta é uma das exigências para o aceite, faz parte do 584 

processo. Conselheiro Adrianis falou: “o que você está dizendo é que se não cumprir 585 

não recebe, nem o treze e nem o seis, na modalidade do serviço que está sendo 586 

prestado hoje não recebe, então na modalidade que nós estamos fazendo esse aceite 587 

hoje?” Secretária Carla falou: ”o recebimento da expansão está amarrada ao 588 

desbloqueio do treze. Conselheiro Adrianis colocou que então há parecer positivo, mas  589 

sabe-se que, na prática, no hoje, o serviço CREAS POP não teria condições. Secretária 590 

Carla respondeu que não existe a possibilidade do recebimento do recurso porque 591 

primeiro a Gerência Especial tem que reorganizar o serviço que já existe. Conselheiro 592 
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Adrianis colocou: ”foi isso que, na reunião da comissão esta manhã tentei 593 

insistentemente trazer e debater, isso é regra, detalhe: o CEAS na resolução ainda fez 594 

dois amarrados: colocou um relatório de gestão de atividade financeira sendo que o 595 

Conselho tem que aprovar isso, se o Conselho não aprovar este relatório, devolução do 596 

dinheiro imediato, a contrapartida do município será a estrutura física e RH, o senhor 597 

secretário garantiu, hoje de manhã, que haverá o chamamento desses servidores, a 598 

partir do edital de aprovação desses, nós sabemos que temos um período eleitoral do 599 

qual não se nomeia ninguém, eu não sei como vai funcionar isso, eu aventei hoje de 600 

manhã esta mesma preocupação.” Secretária Carla colocou que  município  não vai 601 

receber recurso nenhum por enquanto e precisamos fazer essa reestruturação, esse 602 

reordenamento. A Secretária Carla fez uma solicitação a todos os conselheiros que não 603 

responderam a ficha o façam porque enquanto este Conselho  estiver com os dados 604 

incompletos e defasados no sistema não teremos os recursos do IGD SUAS garantidos. 605 

Conselheiro Tierri fez a leitura do plano de ação do projeto do CREAS POP: “ Em 606 

proposta de atendimento neste reordenamento foi colocado que a readequação seria 607 

feita em três meses, então essa é a proposta da Gerência, da SMAS, da prefeitura, de 608 

reordenar esse serviço em três meses, a estrutura física que foi trazida na reunião hoje 609 

pela manhã de que no próximo sábado o serviço do CREAS Central já vai mudar onde 610 

era o CAPS I, na General Carneiro onde funcionava o CREAS POP e o CREAS Central 611 

vai ficar exclusivo para o CREAS POP, assim resolveríamos um dos problemas que 612 

estava bloqueando o recurso que era estrutura física, que era compartilhado e segundo 613 

o Escritório Regional era impeditivo para a realização do serviço, então aqui na proposta  614 

pactuada é de sete meses que seriam os sete meses restantes do ano, atendimento 615 

para 80 famílias ou indivíduos, que é o público do serviço de proteção social especial, o 616 

total de atendimentos da proteção social especial são novecentas e trinta e nove 617 

pessoas, de acordo com o plano de ação do SUAS já aprovado pelo Conselho para este 618 

ano, destes novecentos, setecentos e cinquenta são de média complexidade e oitenta 619 

do CREAS POP, então essa é a previsão de atendimento no reordenamento que é 620 

obviamente atender a quantidade exigida pela legislação, a previsão de financiamento  621 

desse valor no caso do financiamento estadual seria seis e quinhentos, como temos 622 

apenas um CREAS POP em Ponta Grossa, então seis mil e quinhentos vezes sete, total 623 

para dois mil e quatorze deste financiamento, quarenta e cinco mil e quinhentos reais, 624 

este valor estadual. Execução de despesas, o total da proteção social especial de 625 

custeio cem mil reais pra toda a proteção e recursos humanos cento e vinte mil, média 626 

complexidade oitenta mil de custeio e sessenta mil de recursos humanos, no CREAS 627 

POP de custeio treze mil reais federal, seis mil e quinhentos estadual e quinze mil de 628 

recursos humanos. Resumo executivo da proposta, Valor Total Previsto a ser repassado 629 
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pelo FEAS –Centro POP quarenta e cinco mil e quinhentos reais, Valor Total Previsto a 630 

ser repassado pelo FNAS- Centro POP cento e cinquenta e seis mil reais, Recursos 631 

Próprios a serem alocados no Fundo- Centro POP oitenta e dois mil seiscentos e oitenta 632 

e um reais, Total de recursos do Fundo Municipal para Centro POP duzentos e oitenta e 633 

quatro mil e cento e oitenta e um reais.  O parecer do Conselho que será dado agora e 634 

conclusão desta análise, favorável ou desfavorável, data da reunião, número da 635 

resolução e o número da ata, e as assinaturas do Prefeito e do Secretário. Agora o 636 

projeto em si do CREAS POP elaborado pela gerente Especial Eliane, minha 637 

conselheira suplente: descrição e a justificativa dos serviços do CREAS POP não é 638 

necessário a leitura, então os objetivos: 1- encaminhar para apreciação e possível 639 

aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social o Plano de expansão do 640 

Serviço POP; 2- possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial; 3-contribuir 641 

para a construção ou reconstrução de novos projetos de vida, respeitando as escolhas 642 

dos usuários e as especificidades do atendimento; 4- contribuir para restaurar e 643 

preservar a integridade e a autonomia da população em situação de rua; 5-promover 644 

ações para a reinserção familiar e/ou comunitária. Os conselheiros solicitaram que seja 645 

retirado o primeiro objetivo que é “Encaminhar para apreciação e possível aprovação do 646 

Conselho Municipal de Assistência Social o Plano de expansão do Serviço POP”. 647 

Público prioritário do serviço: Jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas 648 

como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Metodologia: A unidade está implantada 649 

em lugar de fácil acesso, maior concentração e trânsito das pessoas em situação de rua 650 

na localidade, com condições necessárias e acessibilidade dispondo de espaços para 651 

recepção e acolhida inicial; Sala para atividades referentes à coordenação, reunião de 652 

equipe e/ou atividades administrativas; Sala de atendimento individualizado, familiar ou 653 

em pequenos grupos; Salas e outros espaços para atividades coletivas com os 654 

usuários, socialização e convívio; Copa/cozinha; Banheiros masculinos e femininos com 655 

adaptação para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; Higiene pessoal 656 

(banheiros individualizados com chuveiros, inclusive); Refeitório; espaço para guardar 657 

pertences individualizados; almoxarifado. Érica questionou se tem espaço para todos os 658 

usuários deixarem seus pertences. Conselheiro Tierri respondeu que a única coisa que 659 

não comtempla hoje na sede é a questão dos banheiros, onde funciona o CREAS POP 660 

são dois banheiros apenas que não são adaptados, temos aquele recurso para 661 

construção de uma nova unidade, no projeto da nova unidade isso está contemplado, a 662 

única questão de estrutura é esse espaço dos banheiros. Conselheiro Anderson colocou 663 

que não é uma solução das mais viáveis, mas dá para colocar no convênio, porque é 664 

uma necessidade dos usuários, uma locação de container/chuveiro, se tiver espaço 665 

para por, existem containers que são feitos para banheiros. Conselheiro Tierri continuou 666 
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a leitura do projeto: Atende necessariamente nos dias úteis, no mínimo oito horas 667 

diárias com equipe profissional essencial ao bom funcionamento da unidade. 668 

Conselheiro Tierri colocou que foi discutido na comissão a questão que o CREAS POP 669 

não funciona aos finais de semana, isso é uma questão interessante. Conselheiro 670 

Adrianis colocou que serviço de abordagem está previsto, tem que ter equipe de 671 

abordagem nas ruas, sábados e domingos e tem que ter o sobreaviso, os educadores 672 

na rua, uma assistente social de sobreaviso das oito as oito, de plantão das oito às seis 673 

e outro das seis até o outro dia, isso é o que se prevê, a  Gerente Eliane disse que 674 

neste momento ela acumula essa função de sobreaviso com a Assistente Social Rose. 675 

A Presidente Beatriz colocou que ela também. Érica colocou que também tem o serviço 676 

de abordagem na Associação Ministério Melhor Viver. Conselheiro Adrianis colocou que 677 

será  necessário alterar este aspecto porque o sobreaviso é muito importante, porque no 678 

final de semana o usuário chega e vai para onde? Teve uma situação de emergência, 679 

quem encaminha e como encaminha? O conselheiro Adrianis colocou que  retomou com 680 

a Gerente Eliane que esse caminho é preciso, porque senão fica uma “perna manca” no 681 

projeto do CREAS POP, quando houver a sede própria provavelmente haverá 682 

oportunidade de levar os usuários para sede própria, mesmo sendo sábado ou domingo 683 

para tomar um banho, para comer, e aí fica mais fácil. Conselheiro Anderson colocou 684 

que é preciso de um trabalho de divulgação, principalmente quando tem movimento de 685 

igreja sempre aparecem moradores de rua sempre pedindo para posar, passar a noite 686 

no pátio da igreja. Conselheira Daniele colocou que deveria haver alguém na rodoviária, 687 

todos os municípios menores tem o serviço de orientação na rodoviária. Conselheiro 688 

Tierri continuou a leitura do projeto: Oferecem-se lanches aos usuários, almoço. 689 

Realiza-se o cadastramento de pessoas em situação de rua por meio de trabalho 690 

articulado entre as áreas gestoras do CadÚnico e da PSE. Os Eixos Norteadores da 691 

atenção ofertada no Serviço: Ética e respeito à dignidade, diversidade e não 692 

discriminação, Atenção especializada e qualificação no atendimento, Acesso a direitos 693 

socioassistenciais, Mobilização e participação social,Trabalho em rede, Relação com a 694 

cidade e a realidade do território. Busca-se compreender a complexidade e dimensão 695 

social que perpassa a situação de rua realizando uma escuta qualificada e 696 

compreendendo o contexto familiar e social dos usuários, incentivando à participação, 697 

empoderamento e conhecimento de seus direitos visando a mobilização de recursos 698 

para o enfrentamento de situações adversas e a luta por interesses comuns. Durante a 699 

acolhida inicial usa-se de uma escuta qualificada das demandas trazidas pelos 700 

indivíduos ou famílias, buscando construir vínculos. Dentre as técnicas utilizadas no 701 

acompanhamento especializado temos, portanto, a entrevista individual ou familiar, o 702 

atendimento, as orientações e atendimentos em grupo, orientação jurídico-social, 703 
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estudos de caso, oficinas e atividades de convívio e socialização, ações de mobilização 704 

e participação social, encaminhamentos monitorados, registros de informações no 705 

Serviço, articulação em rede. Os impactos sociais esperados consistem em reduzir as 706 

violações de direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidências, proteção 707 

social a famílias e indivíduos, redução de danos provocados por situações violadoras de 708 

direitos, construção de novos projetos de vida. As metas para este ano são de 709 

atendimento de 80 usuários em situação de rua. Recursos humanos: Equipe do Centro 710 

POP, atualmente é composta por 01 assistente social; 01 assistente administrativo; 02 711 

educadores, 01 cozinheira, 01 motorista. Conselheiro Adrianis colocou que todos 712 

compartilhados. Respondem que a assistente social não é compartilhada, a Assistente 713 

Social Rose é assistente social apenas do CREAS POP. Presidente Beatriz colocou que 714 

compartilhados porque eles hoje estão dividindo a mesma casa, mas a partir que eles 715 

se desvinculem esse RH ficará com o CREAS POP. Conselheiro Tierri colocou que no 716 

ofício, o Prefeito está se comprometendo a contratar, justificou com o concurso que está 717 

aberto, ele vai contratar. Conselheiro Anderson questionou se o Prefeito vai contratar de 718 

acordo com a orientação do CEAS que tem que ser dois assistentes sociais, dois 719 

educadores, dois psicólogos. Conselheiro Tierri colocou que teríamos que contratar 01 720 

coordenador, mais 01 assistente social, 02 psicólogas, mais 02 profissionais de ensino 721 

médio, mais 01 auxiliar administrativo. Há um comprometimento do Prefeito via ofício 722 

que irá fazer essas contratações. E o Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros 723 

será usado com limpeza, alimentação e material de expediente, então seis mil e 724 

quinhentos reais. Parecer elaborado pela comissão: Considerando: a Deliberação nº 725 

026/2014 do Conselho Estadual de Assistência Social que aprovou a utilização de 726 

recursos da Fonte 257 para o Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS II – 727 

Centro POP para cofinanciamento estadual da Proteção Social Especial de Média 728 

Complexidade, no Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, em Centro 729 

POP; o ofício 1955/2014 do executivo que propõe um plano de reordenamento dos 730 

serviços com readequação de estrutura física e equipe técnica e desbloqueio parcial dos 731 

recursos federais de financiamento do CREAS – POP, do Piso Fixo de Média 732 

Complexidade; o ofício 31/2014 da GPSE que propõe o aceite da expansão do Piso 733 

Paranaense de Assistência Social II - PPAS II, consta o projeto na íntegra com 734 

metodologia, descrição, metas e aquisições; a resolução nº 109/11/2009 – Tipificação 735 

dos Serviços Socioassistenciais na modalidade de - Serviços de Proteção Social 736 

Especial que ordenada o serviço especializado em abordagem social; a disposição da 737 

SMAS de reordenar o serviço o deixando conforme a Tipificação dos Serviços 738 

Socioassistenciais a partir da sua equipe técnica. Resolve aprovar em reunião ordinária 739 

realizada em 25 de julho o aceite do Piso Paranaense de Assistência Social, na 740 
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modalidade PPAS II – Centro POP, para cofinanciamento estadual da Proteção Social 741 

Especial de Média Complexidade, no Serviço Especializado para Pessoas em Situação 742 

de Rua, em Centro POP. Presidente Beatriz colocou o projeto do CREAS POP em 743 

votação. Todos aprovaram exceto o conselheiro Adrianis que se absteve do voto. 744 

Aprovado conforme Resolução/CMAS/Nº30/2014. Conselheiro Anderson solicitou que 745 

seja incluída a questão dos contêineres, seja feita uma divulgação maior dos números 746 

de plantões sociais, acha que isso dá para fazer em parceria com as igrejas, e uma 747 

terceira colocação: viu nos documentos que foram encaminhados e dá para se pensar 748 

numa sede nova do CREAS POP que fosse próxima do restaurante popular, são 749 

sugestões que, por favor, sejam levados para frente. Conselheiro Adrianis colocou que 750 

quanto ao restaurante popular, esteve lá esses dias e uma coisa o preocupou, quando 751 

um morador de rua chega e quer almoçar, o que ele faz? No restaurante popular? 752 

Presidente Beatriz falou: Você pergunta com relação ao pagamento? Tem que pagar ou 753 

não almoça. Conselheiro Adrianis colocou que é um projeto de segurança alimentar, 754 

falamos do CREAS, não teria que ter alguém lá para autorizar? Conselheiro Tierri 755 

colocou que existe um manual para implantação do restaurante popular o qual coloca 756 

claramente que o usuário tem que contribuir também. Conselheiro Ademir colocou que o 757 

restaurante popular presta contas ao Tribunal de Contas quanto qualquer outro órgão, 758 

então tem uma cota de alimentação diária, por enquanto, não existe a possibilidade da 759 

gratuidade. Conselheiro Adrianis colocou que tinha curiosidade de conhecer o serviço e 760 

foi lá. Presidente Beatriz colocou que o CREAS oferece o serviço de refeição. 761 

Conselheiro Adrianis colocou: “vamos pensar assim, a pessoa sai da Benjamin Constant  762 

e vai à General Carneiro, quando chega lá o almoço já está servido, ou ele nem sabe 763 

onde é, não era mais fácil nós pensarmos em termos uma cota mínima para essas 764 

pessoas no restaurante popular, haja vista que o restaurante é visitado por todas as 765 

pessoas menos pelos usuários. Foi colocado que digamos que seja pertinente abrir uma 766 

cota mínima para servir, tem alguma entidade que sabe a demanda dos moradores de 767 

rua que há no município, digamos que seja aberta uma cota de dez refeições por dia 768 

para esses moradores de rua e chegue quinze aí vai ter que mandar voltar. Conselheiro 769 

Adrianis colocou que a ideia não é essa, como ele  viu, o usuário ficou olhando para 770 

dentro, não tinha como, ele acabou pagando ao almoço para esta pessoa,  coloca que  771 

é esses casos, é aquela pessoa que desembarca aqui perdida, mas perdida que cego 772 

em tiroteio e quer almoçar, quando se depara com o restaurante popular MDS, vai se 773 

sentir no direito. Conselheiro Tierri falou que Restaurantes Populares são Unidades de 774 

Alimentação e Nutrição que têm como princípios fundamentais a produção e a 775 

distribuição de refeições saudáveis, com alto valor nutricional, a preços acessíveis, para 776 

as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, também existem 777 
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entidades que oferecem serviço de alimentação, algumas não estão inscritas no 778 

Conselho, que o caso da Casa da Sopa, Irmã Scheilla, que fazem este serviço. 779 

Conselheiro Ademir falou que quando tinha lanchonete em frente ao Francisco de Assis 780 

onde havia um albergue o pessoal chegava fora de hora e fazia uma fila tremenda e  781 

tinham que dar o alimento para eles porque  tem horário e disciplina nesses lugares. 782 

Conselheiro Anderson colocou que dá para prever no convênio uma determinada cota, 783 

se tiver uma cota de dez e for quinze, deixa de atender cinco, é melhor do que não 784 

atender ninguém. Conselheira Cláudia colocou:”hoje em dia a população de rua eles 785 

conseguem dois reais para comprar, como você pagou, ninguém vai deixar de dar dois 786 

reais pra uma pessoa comer.” Conselheira Rosemery colocou: “tem algo a se pensar 787 

muito bem com relação a isso porque o morador de rua ele vem acompanhado de 788 

animais, ele necessita de uma higiene, ele vai adentrando local e as outras pessoas 789 

iram ter um tipo de rejeição com ele.” Conselheiro Adrianis lembrou que esta comida 790 

feita lá, esse contrato é para pessoas que estão em insegurança alimentar, é para 791 

aquele que tem o cachorro, é para aquele que está fedido. Senhor Armando falou que o 792 

conceito do restaurante popular que o Tierri leu ali é para essas pessoas que estão em 793 

insegurança alimentar, então não consegue conceber que quem não pode pagar tenha 794 

que pagar, vemos que quem usa o restaurante popular são pessoas empregadas do 795 

comércio, a assistência social prevê que qualquer um de nós pode requerer a 796 

assistência social para si e a Constituição permite, quando construíram o restaurante 797 

popular imaginou que a Irmã Scheilla iria fechar as portas, muito pelo contrário, continua 798 

funcionando atendendo trezentas pessoas por dia, e não é reconhecida aqui dentro 799 

deste conselho como uma entidade assistencial e o restaurante popular que tem que 800 

pagar é reconhecido aqui dentro do Conselho, então você vê disparidade de conceitos 801 

que existem entre as políticas públicas nesse sentido, que benefício a Irmã Scheilla 802 

recebe dentro da política municipal de assistência social, nenhum centavo, nem sequer 803 

isenção do IPTU, acha que deveria haver um outro restaurante popular para as pessoas 804 

carentes, aquele restaurante popular não é para pessoas carentes que na sua 805 

concepção deveria ser para aqueles que podem e para aqueles que não podem pagar, 806 

a Irmã Scheilla continua a pleno vapor sem o reconhecimento deste conselho como 807 

entidade assistencial. Presidente passou para o próximo item da pauta: Apreciação do 808 

parecer da Comissão de Acompanhamento do Sistema Único de Assistência Social 809 

sobre o Plano de Ação para 2014, Secretária Carla informou que a relatora da comissão 810 

não se encontra presente, então apresentou o relato da Comissão: estiveram presentes 811 

as conselheiras Lúcia e Lorene, a assistente social Sandra Cisco se fez presente e fez 812 

todas as explicações necessárias, passamos aqui mais de duas horas discutindo sobre 813 

o plano, explicando item por item a que se referiam os dados, agora não sei qual a 814 
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metodologia de trabalho que vocês querem adotar, querem que novamente façamos 815 

todas as explicações ou só passar rapidamente o Plano. Conselheiro Anderson sugeriu 816 

que seja lido o parecer da comissão. Secretaria Carla faz a leitura do parecer da 817 

comissão: discutido Plano do SUAS, presença da assistente social Sandra Cisco para 818 

elucidar como foi realizado o preenchimento do Plano e dirimir dúvidas de todos os 819 

conselheiros presentes. Realizada a leitura detalhada do plano com a explanação sobre 820 

os parâmetros para identificação das metas físicas e como que estes números foram 821 

encontrados. Explanação sobre todos os pisos: destinação dos recursos e obrigações 822 

da gestão. Discussão do número de metas pactuadas, controle das ações pelo CMAS e 823 

aplicação dos recursos. A Comissão foi de parecer favorável. Conselheiro Adrianis 824 

indagou qual é a função do plano. Assistente Social Sandra explicou que o Plano do 825 

SUAS é um plano que coloca quais são as metas a serem atingidas com os recursos 826 

federais para o ano de dois mil e quatorze, então, na verdade, já está sendo  executado, 827 

na grande maioria das ações já foram aprovadas pelo CMAS, foram aprovados os 828 

planos de aplicação de gastos para as Gerências (básica e especial), algumas 829 

entidades do SUAS também já estão sendo conveniadas, mas é preciso formalizar 830 

essas metas, então esse plano já vem mais ou menos pré preenchido, somente é 831 

confirmada algumas metas, é mais uma formalidade e o plano não teve alterações em 832 

relação ao ano passado. A assistente social Sandra colocou que acredita que foi 833 

enviada por e-mail uma tabela na qual foram sintetizadas as metas para ficar mais fácil, 834 

porque o plano é chatinho de entender e com a tabela fica um pouco mais fácil, os 835 

valores são basicamente os que estão na tabela para cada piso, o plano já foi 836 

preenchido, mas não finalizado  porque a assistente social Sandra só finaliza quando o 837 

Conselho aprova, colocou que preenche o plano mas com as informações colhidas com 838 

as Gerências e utiliza as metas que o conselho aprovou para as entidades,  preenche, 839 

mas não atribui os valores. Foi elaborado um quadro síntese para facilitar o 840 

entendimento do plano,  estão todos os pisos dos serviços que hoje o município  recebe 841 

co-financiamento, primeiro o piso básico fixo- recurso de pagamento dos serviços do 842 

CRAS, serão vinte e cinco mil famílias para serem atendidas, está se prevendo o 843 

atendimento de todas essas vinte e cinco famílias e o valor deste piso é sessenta mil 844 

reais por mês, isso não pode ser alterado por nós, é o valor que vem fixo do governo 845 

federal, o segundo piso é o piso básico variável que co-financia o serviço de convivência 846 

e fortalecimento de vínculos que hoje é executado nos CRAS e em algumas unidades 847 

referenciadas aos CRAS, são indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade 848 

sendo mil e quinhentas metas, das quais setecentas e cinquenta devem ser ocupadas 849 

por pessoas em situações prioritárias, o que são situações prioritárias? São crianças em 850 

situação de risco, em situação de acolhimento, em situação de trabalho infantil, o valor 851 
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por mês é setenta e cinco mil. O programa BPC na Escola é um programa voltado para 852 

pessoas com deficiência que estão frequentando a escola, um questionário é aplicado e 853 

para cada questionário aplicado o governo repassa quarenta reais para o município, 854 

temos uma referência de pactuação de seiscentos e trinta e sete pessoas com 855 

deficiência nesta faixa etária (0 a 18 anos), se forem aplicados todos os questionários 856 

receberemos vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais. O piso fixo de média 857 

complexidade paga todos os serviços que são executados no CREAS, tanto os serviços 858 

do CREAS POP, CREAS Central, PENSE e o Sentinela, são trezentas e vinte metas, 859 

neste piso o número de metas (320) foi alterado, porque ontem, em conversa com a 860 

Gerente Eliane, foi lembrado da medida socioeducativa, então, esse número mudou 861 

para setecentas e cinquenta metas, os valores dos pisos não mudam, são fixos, o piso 862 

de transição de média complexidade é o piso dos convênios para as entidades que 863 

constam ali: APAE, CEPRAF, APACD, APROAUT, ADFPG, APADEVI e ASSARTE que 864 

atendem pessoas com deficiência, então são dezoito mil oitocentos e sessenta e oito 865 

reais, divididos nessas sete entidades. O piso de alta complexidade I é o piso de 866 

acolhimento institucional e esta sendo utilizado atualmente nos três abrigos da 867 

secretaria municipal de assistência social, o abrigo dos meninos, o abrigo provisório das 868 

meninas e das mulheres vitima de violência, atendendo vinte e cinco crianças e 869 

adolescentes e quatro mulheres. O piso de alta complexidade II  atende o acolhimento 870 

institucional, casa de passagem, que é a Casa da Acolhida e a residência inclusiva para 871 

pessoas com deficiência então são vinte mil reais por mês. Temos os dois IGDs (Índice 872 

de Gestão Descentralizada) são os dois únicos recursos que podem ser gastos em 873 

equipamentos e são recursos que não são voltados para serviços, eles são para 874 

incentivo à gestão. O IGD SUAS que é para incentivo a gestão do SUAS como um todo 875 

é uma média de cinco mil novecentos de vinte e cinco reais, às vezes pode vir mais e às 876 

vezes pode vir menos, este piso é variável e o Índice do Bolsa Família é utilizado só 877 

para cadastro único e Bolsa Família que também é variável com uma média de 878 

cinqüenta e oito mil  quinhentos e vinte reais e noventa e seis centavos. Ai não entrou 879 

os programas PETI e ACESSUAS que não estavam abertos no sistema. Esse não é o 880 

formato do plano, é um resumo. No plano aparecerá alguns serviços com zero porque 881 

temos co-financiamento municipal e não com o dinheiro federal. Conselheiro Tierri 882 

colocou que é uma pena porque o federal para o Centro Dia é quarenta mil reais por 883 

mês. Conselheiro Adrianis colocou que só para os deficientes, para os idosos não tem 884 

dotação. Presidente indagou se alguém tem alguma dúvida e se podemos ir para a 885 

votação. Aprovado conforme Resolução/CMAS/Nº31/2014. Secretária Carla colocou 886 

que no mês de agosto teremos a aprovação da proposta orçamentária, então, 887 

provavelmente na próxima plenária haverá a aprovação do orçamento do fundo. 888 
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Conselheiro Adrianis propõe criar uma agenda fixa para as reuniões de comissões 889 

porque chamar sempre custa tempo, demanda muitas questões, podemos criar um 890 

calendário ou uma data, tudo que chegar até o meio do mês a gente analisa e o que 891 

chegar depois só no mês seguinte. Presidente Beatriz colocou que, ao seu ver, não tem 892 

como se criar uma agenda, às vezes acontecem situações que nos obrigam a estar 893 

aqui. Conselheiro Adrianis colocou que o Conselho passado analisava somente aquilo 894 

que chegava até o meio do mês o que não chegava mês seguinte, vai para a plenária 895 

do outro mês. Conselheiro Ademir colocou que dá para fazer assim daí caso tenha um 896 

pedido de urgência, convoca. Conselheiro Tierri colocou que podemos marcar datas das 897 

reuniões de comissões fixas, por exemplo, reunião do fundo é a última segunda do mês 898 

se chegou até lá analisa se não, não analisa, ou marca um dia fixo para cada comissão. 899 

Presidente colocou que não concorda, acha que devemos ser flexíveis, dá para fazer 900 

uma pré-agenda, as comissões estariam se reunindo todas as terças feiras ou segundas 901 

de cada mês, mas dando abertura se houvesse a necessidade.  Érica colocou que uma 902 

sugestão talvez, no CEAS (Conselho Estadual) as reuniões de comissão são na quinta 903 

e a plenária é na sexta, talvez a reunião de comissão do Conselho fosse de segunda a 904 

quinta antes da plenária. Secretária Carla colocou que estamos tentando fazer o 905 

máximo possível isso, mas às vezes não dá. Finalizada a pauta e nada mais havendo a 906 

tratar, a presidente Beatriz de Souza agradeceu a presença de todos desejando uma 907 

boa tarde e encerrou a reunião às dezesseis horas e quinze minutos. Esta ATA foi 908 

transcrita pela assistente administrativo Patrícia Mitui, redigida pelo Vice-presidente, 909 

Tierri Angeluci e por mim, Carla Bührer Salles Rosa, secretária executiva que, após 910 

aprovada segue assinada por mim, pelo Presidente e demais conselheiros presentes. 911 


