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Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, realizou-se 2 
reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, em 3 
sua sede no Centro de Ação Social, sob a convocação de sua Presidente, Beatriz de Souza. 4 
Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros titulares governamentais: Tierri Rafael 5 
Ribeiro Angeluci, Beatriz de Souza, Josemar Severino (Secretaria Municipal de Assistência 6 
Social); Vanduira Arcoverde da Silva (Secretaria Municipal de Administração), Cláudia 7 
Coneglian (Secretaria Municipal de Educação), Patrícia Ecave (Secretaria Municipal de 8 
Indústria, Comercio e Qualificação Profissional), Antonio Ademir Rosa (Secretaria Municipal 9 
de Gestão Financeira). Os conselheiros titulares não governamentais: José Geraldo 10 
Berger (Entidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade); Adrianis Galdino da 11 
Silva Junior e Lucia Pereira Wolf (Profissionais da Área de Assistência Social); Marcelo 12 
Safraid (Entidades de Proteção Social Especial de Média Complexidade) e Cléber Paula 13 
Santos (Entidades de Proteção Social Básica). Os conselheiros suplentes não 14 
governamentais: Lorene Camargo (Profissionais da Área de Assistência Social). Os 15 
conselheiros suplentes governamentais: Eliane Scolimoski (Secretaria Municipal de 16 
Assistência Social). Secretária Executiva Carla Buhrer Salles Rosa. A reunião contou com 17 
as seguintes presenças: Cristiane F. de Paula (Abrigo Feminino); Lucas Luiz Dias da Silveira 18 
e Raissa Santos (JOCUM) e Juliano Del Gobo (ER/SEDS/PG). A reunião teve a seguinte 19 
pauta: Apreciação e Aprovação da Pauta; 2- Aprovação das atas:  20 
260,261,263,264,265,266 e 267; 3- Apreciação do parecer da Comissão de Monitoramento 21 
e Análise de Projetos sobre a proposta de retirada da suspensão do início das atividades da 22 
JOCUM no serviço de Acolhimento Institucional Provisório no município, conforme proposto 23 
na Reunião Plenária Ordinária de dezembro de 2015. A presidente Beatriz deu início a 24 
reunião realizando a leitura da pauta. O conselheiro José Geraldo sugeriu a alteração do 25 
texto para: proposta de cancelamento da suspensão do início das atividades da JOCUM no 26 
serviço de Acolhimento Institucional Provisório no município, que foi aprovado na Reunião 27 
Plenária Ordinária de dezembro de 2015, conforme ata 268. O conselheiro Tierri solicitou a 28 
inclusão de dois informes. Pauta aprovada por unanimidade com as alterações propostas. 29 
Conselheiro Tierri colocou os informes: No  Diário Oficial de 14/01/2016 consta os aditivos 30 
dos convênios com a Fundação Proamor. Cconselheiro Adrianis perguntou como estão os 31 
rapasses para as entidades. Presidente Beatriz respondeu que todos estão pagos. 32 
Conselheiro Tierri comunicou que a proposta de alteração da lei do CMAS, aprovada em 33 
set/2015, não foi encaminhada à SMAS devido às atribulações do trabalho do CMAS e, 34 
atualmente, ocorreu a alteração no sistema de envio de processos da PMPG, a empresa 35 
contratada ainda não instalou o sistema no CMAS, impedindo o envio do processo. O 36 
conselheiro destacou os dois importantes pontos de alteração da Lei do CMAS: a 37 
composição e a absorção da instância de controle do Programa Bolsa Família. O 38 
conselheiro Adrianis e o conselheiro José Geraldo destacaram a importância da 39 
reformulação da lei antes da eleição dos conselheiros não governamentais, principalmente 40 
pela necessidade de absorção da instância de controle do Programa Bolsa Família. O 41 
conselheiro Adrianis colocou que o processo todo é muito demorado, a Assessoria  42 
Legislativa é muito demorada para fazer os pareceres necessários. Ficou decidido que a 43 
proposta de alteração será enviada diretamente do Gabinete do Secretário para a Prefeitura, 44 
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na sequência, será solicitada a intervenção do Sr. Secretário para agilizar o processo, tanto 45 
na  Prefeitura quanto na Câmara de Vereadores. Além disso, para fins de eleição, ficou 46 
decidido que mesmo não estando aprovada a nova Lei do CMAS esta será utilizada durante 47 
todo o processo eleitoral, para que não se perca tempo esperando a aprovação da mesma. 48 
A secretaria executiva do CMAS vai trabalhar para agilizar a aprovação. Quanto a formação 49 
da Comissão Eleitoral, ficou decidido que haverá uma reunião, somente entre os 50 
conselheiros não governamentais para estudo do regulamento da eleição, do processo 51 
eleitoral e de quem fará parte da comissão. Foi questionado se os conselheiros que serão 52 
candidatos poderão fazer parte da comissão eleitoral, esse assunto será também discutido 53 
nesta próxima reunião. Determinado a data de 29 de janeiro para este primeiro encontro 54 
sobre o processo eleitoral do CMAS. A Presidente Beatriz colocou em discussão as atas  55 
260,261,263,264,265,266 e 267, foram todas aprovadas, ficando a ata 268 para a próxima 56 
reunião, tendo em vista os apontamentos realizados pelo conselheiro Adrianis. Item 3: 57 
apreciação do parecer da Comissão de Monitoramento e Análise de Projetos sobre a 58 
proposta de cancelamento da suspensão do início das atividades da JOCUM no serviço de 59 
Acolhimento Institucional Provisório no município, que foi aprovado na Reunião Plenária 60 
Ordinária de dezembro de 2015, conforme ata 268. O conselheiro Tierri colocou que ocorreu 61 
uma reunião da Comissão de Monitoramento e Análise de Projetos no dia 14 de janeiro para 62 
esclarecer as dúvidas que haviam sido levantadas sobre a execução do serviço de 63 
acolhimento provisório pelo JOCUM, nesta reunião estiveram presentes: a presidente 64 
Beatriz, os conselheiros: Cléber, Marcelo, Tierri, Patrícia e a secretária executiva Carla, os 65 
conselheiros Adrianis, Lilian e Lúcia justificaram a ausência. Antes da leitura do parecer pelo 66 
conselheiro Tierri, o conselheiro Adrianis colocou que são necessárias algumas 67 
justificativas. O conselheiro lembrou que não constou no Diário Oficial a resolução do CMAS 68 
que suspendia o serviço, conforme decisão da plenária de 12 de dezembro. Outro ponto 69 
colocado foi que a discussão sobre este serviço foi retomada em dezembro pela existência 70 
de pontos técnicos obscuros que precisavam e precisam ser discutidos, para os quais não 71 
há respostas. Dentre estes pontos está o aluguel da casa, uma vez que ficou decidido que 72 
seria utilizado o equipamento público para este serviço para não onerar o orçamento de 73 
trezentos e sessenta mil/ano. Outro ponto é a manutenção financeira, foi levantado que o 74 
custo era muito alto e o repasse não seria suficiente, foi pactuado que os recursos 75 
necessários excedentes ao convênio seriam custeados pelo JOCUM. Outro ponto é que não 76 
há inscrição do JOCUM no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 77 
para este serviço, sendo esta uma condição essencial para a execução do serviço. 78 
Levantado pelo conselheiro Adrianis que não consta no estatuto social que a entidade pode 79 
executar a atividade de abrigamento institucional para crianças e adolescentes. O 80 
conselheiro Tierri disse que está no artigo terceiro, parágrafo segundo- Casa Lar. Outro 81 
aspecto levantado pelo conselheiro Adrianis é que não há clareza dos motivos que levaram 82 
a gestão municipal a não querer continuar executando este serviço, o CMAS não recebeu 83 
nenhum ofício da Gerência de Proteção Social Especial com os argumentos técnicos e 84 
objetivos explicando a não continuidade da gestão deste serviço, uma vez que é 85 
prerrogativa do município a execução do mesmo. A conselheira Vanduíra colocou que em 86 
dezembro, esta foi uma discussão bem ampla e complicada e ficou decidido a suspensão do 87 
serviço. A presidente Beatriz colocou que seria uma suspensão até os esclarecimentos 88 
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necessários e até a data de 31 de março de 2016, ao final da gestão deste Conselho. Esta 89 
posição foi contraposta pelo conselheiro Adrianis, que lembrou uma decisão unilateral da 90 
presidente para resolver uma dificuldade da gestão, a qual chamou uma reunião da 91 
Comissão e na sequência esta reunião extraordinária sem aguardar o período de recesso 92 
dos conselheiros, perguntou qual a dificuldade do município para continuar na gestão do 93 
serviço até março. O conselheiro Tierri respondeu que isso é possível, porém, se já há uma 94 
aprovação do CMAS esta deve ser seguida, não se deve voltar atrás de uma decisão já 95 
tomada. O conselheiro Adrianis colocou que a questão fundamental é que não houve 96 
observância da decisão do pleno de suspender o serviço. O conselheiro Cléber colocou que 97 
o cancelamento é uma decisão muito abrupta para este momento, pois desde julho a 98 
entidade vem se preparando para assumir o serviço. O cancelamento deve existir quando 99 
não houver esclarecimentos e está se colocando a disposição para os esclarecimentos 100 
necessários. Conselheiro José Geraldo colocou que as decisões sobre a locação da casa 101 
foram verbais, o CMAS deve solicitar por escrito as alterações no projeto aprovado 102 
inicialmente, comentou também que a resolução suspendendo a aprovação do convênio 103 
deveria ter sido assinada e publicada, pois não há como revogar um ato que não ocorreu 104 
formalmente. Conselheiro Marcelo lembrou que não foi dada a oportunidade para o JOCUM 105 
esclarecer as dúvidas. Conselheiro Cleber falou que as solicitações de esclarecimentos 106 
precisam chegar para que estes possam ocorrer. A conselheira Cláudia colocou que o 107 
CMAS falhou neste ponto. O conselheiro Adrianis colocou que o CMAS não falhou neste 108 
momento, mas em julho quando aprovou algo sem as discussões e explicações 109 
necessárias, foi deliberada uma questão séria sem as justificativas por escrito da Gerência 110 
Especial, a decisão do CMAS foi tomada sob um parecer falho da comissão, há pontos 111 
técnicos não esmiuçados e sem as justificativas necessárias. A conselheira Vanduíra 112 
colocou que a discussão está girando em torno do motivo que levou a gestão a passar este 113 
serviço para uma entidade, colocou que o CMAS deveria ter esta explicação por escrito, isto 114 
não está claro e em função desta obscuridade é que a discussão voltou em dezembro. O 115 
conselheiro José Geraldo colocou que a documentação apresentada pelo JOCUM e 116 
Gerência foi falha. O conselheiro Cléber lembrou que a comunicação é que foi falha, se há 117 
documentos pendentes basta solicitar que serão entregues, mas não concorda com o 118 
cancelamento. O conselheiro Adrianis colocou que a condução do processo foi errada, veio 119 
para aprovação do CMAS sem a devida maturação do projeto, a qual deveria ter sido 120 
realizada de forma conjunta, a questão fundamental é que a gestão não responde ao CMAS 121 
acerca de questões técnicas, o CMAS não pode chancelar sobre o esfacelamento dos 122 
equipamentos públicos. O conselheiro Marcelo discordou desta fala, colocou que o serviço 123 
prestado por uma entidade  tem muitos fatores positivos que o serviço  prestado pelo Poder 124 
Público não possuem. O conselheiro Tierri realizou alguns esclarecimentos: o investimento 125 
do município nas entidades é maior que o investimento na própria Secretaria e que em 126 
todos os municípios as entidades estão presentes e colaborando com a gestão da 127 
assistência social. Questão da responsabilização do município, as obrigações do município 128 
são CRAS e CREAS, em Ponta Grossa a participação das entidades é histórica, sempre 129 
estiveram presentes, o município poderia deixar de investir quatorze milhões nas entidades 130 
e assumir todos os serviços, esta é uma possibilidade. O conselheiro explicou novamente os 131 
motivos que levaram o município a propor este serviço para o JOCUM, são dificuldades com 132 
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relação aos educadores sociais, que, muitas vezes, não tem perfil para trabalhar com este 133 
público tão complexo, foram realizadas capacitações, mas não se obteve resultados 134 
satisfatórios. Este foi o principal critério para a solicitação de convênio com uma entidade.   135 
A conselheira Lúcia discordou desta fala, porque acredita no potencial dos servidores 136 
públicos. O conselheiro Adrianis colocou que, em resumo, a fala do conselheiro Tierri 137 
pressupõe que o município não possui condições técnicas para gerir este serviço e que este 138 
foi um discurso político, mas compreende a posição do conselheiro Tierri, acredita que o 139 
serviço estará em boas mãos com o JOCUM. O conselheiro Tierri fez a leitura do parecer da 140 
Comissão: “reunião teve início com as explicações sobre os motivos do chamamento da 141 
mesma, teve origem na última reunião plenária de 2015. O motivo da suspensão do serviço 142 
de acolhimento do JOCUM, aprovado em julho de 2015 (Resolução/CMAS/Nº21/2015) foi a 143 
ausência do presidente da entidade para responder alguns questionamentos que surgiram, 144 
principalmente sobre o local que seria realizado o serviço: imóvel público cedido pela SMAS 145 
ou imóvel alugado. O conselheiro Cléber questionou a coerência da suspensão, sugeriu que  146 
antes desta atitude as dúvidas fossem esclarecidas, sobre o local, disse que o imóvel 147 
público era um espaço um tanto quanto intimidador, que poderia despertar um sentimento 148 
de clausura nas crianças, o espaço do abrigo feminino é um pouco melhor. Nas visitas que a 149 
equipe da entidade fez nos abrigos isso foi percebido e, por isso, pensaram em outra 150 
possibilidade, a qual poderia diminuir esta sensação nos acolhidos. A ideia inicial sempre foi 151 
integrar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, já executado pela entidade, 152 
com o acolhimento, em um local mais próximo, ou até na própria entidade, para um melhor 153 
efeito.  Por outro lado, existe a questão da avaliação do serviço por parte da entidade, 154 
mesmo atuando há mais de dez anos na área da criança e do adolescente, é importante que 155 
o JOCUM sinta como será esse novo trabalho  e perceba as demandas dos usuários antes 156 
de adaptar ou construir um espaço novo, esse período seria importante para a percepção do 157 
novo serviço. Com isso, a ideia da entidade é de assumir o serviço de acolhimento 158 
provisório na atual sede do abrigo feminino. Por fim, o conselheiro Cléber fez questão de 159 
salientar que nenhum passo seria dado sem que o CMAS e a SMAS fossem notificados. O 160 
conselheiro Cléber disse que o estatuto da JOCUM já previa a possibilidade do serviço de 161 
acolhimento e que não foi alterado para assumir este novo desafio. Os documentos já foram 162 
enviados ao CMDCA solicitando a inclusão desta outra forma de atendimento na inscrição. 163 
Sobre isso, a presidente Beatriz comentou que falou pessoalmente com o presidente do 164 
CMDCA e o mesmo disse que a documentação do JOCUM junto ao CMDCA está correta e 165 
não há nenhum empecilho para o início das atividades. O conselheiro Cléber deixou clara a 166 
integridade do trabalho que o JOCUM pretende realizar frente a esse serviço, comentou que 167 
foi procurado pelo Conselho Tutelar para falar sobre o assunto e que os conselheiros 168 
fizeram questão de deixar bem claro a complexidade do serviço. O Conselho Tutelar foi 169 
visitar a casa que seria alugada e a impressão foi boa, o valor do aluguel era acessível (R$ 170 
900,00), mas o grande problema da casa, além da acessibilidade era que a mesma possuía 171 
somente um banheiro. O conselheiro Marcelo, relembrando a discussão inicial do CMAS 172 
sobre este convênio, colocou que o ponto principal foi a responsabilidade pública ou privada 173 
para com os serviços socioassistenciais e a questão dos valores envolvidos, pois o Poder 174 
Público busca um “barateamento” do serviço e não vê motivos legais para a suspensão. O 175 
conselheiro Cléber colocou que a proposta para o serviço de acolhimento é unificar o 176 
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serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV com o Acolhimento, as crianças 177 
passarão o dia no JOCUM e o Abrigo servirá apenas como dormitório. O conselheiro 178 
realizou duas solicitação à SMAS: primeiramente uma adaptação na entrada do abrigo 179 
feminino visando a acessibilidade, a segunda diz respeito a disponibilização de um veículo 180 
para o serviço. A presidente Beatriz colocou que vai providenciar, mas com relação ao 181 
veículo, devido a dificuldade do município, seria mais fácil combinar alguns horários para 182 
que o veículo faça o transporte das crianças. Foi questionado aos conselheiros presentes na 183 
reunião da comissão se havia mais alguma dúvida a respeito do serviço. Com a resposta 184 
negativa, a Comissão tem como parecer a retirada da suspensão imposta para o serviço de 185 
Acolhimento do JOCUM. O conselheiro Adrianis colocou que o serviço de acolhimento 186 
deverá garantir as seguintes aquisições fundamentais aos usuários: desenvolvimento 187 
integral, superação de vivências de situações de violência, apropriação e ressignificação da 188 
própria história, fortalecimento da cidadania, autonomia e inserção social. Pelo que diz a 189 
legislação os usuários não podem participar do serviço de convivência porque é uma casa 190 
lar, na qual ficarão de dois a três dias até a decisão judicial. Ressaltou duas questões do 191 
parecer da Comissão: o projeto metodológico deverá ser apresentado, pois não consta na 192 
documentação e também os parâmetros de funcionamento, (quem, quando e como vai 193 
fazer) os quais deverão ser entregue ao CMAS. Colocou que o serviço deverá contar com 194 
um educador residente, e, como última solicitação, uma explicação formal da Gerência 195 
Especial sobre os motivos do repasse do serviço para a entidade. A presidente Beatriz 196 
colocou em votação o parecer da comissão: conselheiro Tierri aprovou e justificou dizendo 197 
que o fato novo que surgiu (em dezembro) foi o aluguel da casa e sugeriu a suspensão para 198 
que todos os esclarecimentos fossem realizados, atualmente, como ficou tudo muito bem 199 
esclarecido, está seguro para aprovar. Conselheiro Josemar aprovou, conselheira Claúdia 200 
aprovou considerando que o CMDCA também está de acordo.  Conselheiro Marcelo 201 
aprovou dizendo que não possui dúvidas, quanto a manutenção financeira do serviço, esta 202 
será realizada pelo município, mas a entidade vai se responsabilizar pela complementação, 203 
há inscrição no CMDCA, estatuto está OK, os esclarecimentos por parte da gestão foram 204 
realizados, colocou que aprovou principalmente porque será um ganho para os usuários o 205 
atendimento que será realizado pelo JOCUM. Conselheiro Cléber, por questões éticas, se 206 
absteve do voto. Conselheira Lorene se absteve do voto por defender o funcionalismo 207 
público, colocou que não tem nada contra a JOCUM, mas não concordou com a forma com 208 
que este processo foi conduzido. Conselheira Lúcia se absteve do voto e solicitou uma 209 
explicação dos motivos que o município não consegue gerir o serviço, o CMAS necessita 210 
deste documento. Conselheira Vanduíra teve voto contrário colocando que não tem nada 211 
contra a instituição, mas defende que a política pública deve ser executada pelo município 212 
desde que este tenha condições e o município tem condições e como conselheira e 213 
funcionária pública discorda da fala do conselheiro Tierri com relação a não conseguir dar 214 
conta dos funcionários, falta administração, acredita que o município deve fazer o serviço, 215 
somente buscando parcerias com as entidades para ampliar este trabalho. Conselheiro José 216 
Geraldo votou a favor, mas solicitou que todos os itens solicitados pelo conselheiro Adrianis 217 
sejam atendidos. Conselheiro Adrianis votou pela manutenção da suspensão, por entender 218 
que os critérios técnicos não foram todos contemplados e que o ponto principal desta 219 
questão é a não capacidade técnica e administrativa do órgão gestor da política de 220 
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assistência social para a gestão desse serviço, acredita que o município deveria ser o 221 
grande condutor dessa política. Conselheira Patrícia colocou que concorda com muita coisa 222 
que foi dita, leis, regras, normas são para serem seguidas, talvez houve mesmo essa falha 223 
de comunicação entre os procedimentos, concorda com o conselheiro Tierri quando falou 224 
das dificuldades do setor público, sabe das dificuldades, da burocracia para contratação de 225 
funcionários, existem pessoas comprometidas e pessoas não comprometidas, mas não 226 
pode se abster e virar as costas para as crianças que necessitam do serviço, entende que 227 
há falhas na gestão e devemos continuar cobrando que isto melhore, porque as coisas que 228 
ficou sabendo são inadmissíveis que aconteçam, se esta é a melhor proposta vamos tentar 229 
resolver, todos sabem que o JOCUM tem um trabalho excelente, dessa forma é a favor do 230 
parecer. Conselheiro Antonio foi a favor do parecer, colocou que conhece o trabalho do 231 
JOCUM há muito tempo e que sabe que executarão um excelente trabalho. A presidente 232 
Beatriz foi a favor do parecer. Conselheiro Cleber realizou alguns esclarecimentos finais 233 
sobre o serviço que será executado. Ao final foram oito votos a favor, três abstenções e dois 234 
votos contra. Aprovado. Finalizada a pauta e nada mais havendo a tratar, a presidente 235 
Beatriz de Souza encerrou a reunião às dezesseis horas, agradecendo a presença de todos. 236 
Esta ATA foi redigida por mim, Carla Buhrer Salles Rosa, secretária executiva que, após 237 
aprovada segue assinada.  238 


