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ATA 271 1 
Aos dez dias do mês de março 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 4 
Souza. Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros titulares governamentais: Tierri 5 
Rafael Ribeiro Angeluci, Beatriz de Souza, Josemar Severino (Secretaria Municipal de 6 
Assistência Social); Cláudia Coneglian (Secretaria Municipal de Educação), Patrícia Ecave 7 
(Secretaria Municipal de Indústria, Comercio e Qualificação Profissional), Antonio Ademir 8 
Rosa (Secretaria Municipal de Gestão Financeira); Matheus Fernandes (Fundação 9 
Municipal Proamor de Assistência Social), Vanduira Arcoverde Silva (Secretaria Municipal 10 
de Administração e Negócios Jurídicos). Os conselheiros titulares não governamentais:  11 
Marcelo Safraid (Entidades de Proteção Social Especial de Média Complexidade) e Lilian 12 
Klimiont (Entidades de Proteção Social Básica). Os conselheiros suplentes 13 
governamentais: Taisa de Cássia Gomes (Secretaria Municipal de Assistência Social). 14 
Secretária Executiva Carla Buhrer Salles Rosa. A reunião contou com as seguintes 15 
presenças: Cristiane Aparecida Maier (IEDC) e Jessica de Moura (acadêmica S.S. 16 
Unicesumar). Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: Lorene Camargo, Ana 17 
Carolina Silva Reis, Daniele de Antoni Calixto Strack, José Geraldo Berger, Adrianis 18 
Galdino da Silva Junior, Lúcia Pereira Wolf e Gilberto Ferreira. A reunião teve a seguinte 19 
pauta: 1- Apreciação e Aprovação da Pauta; 2-aprovação da ata  270; 3-Informes gerais; 4-20 
Parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos sobre:  4.1.  projeto para 21 
emenda do Deputado Leopoldo Meyer; 4.2. plano de ação da Residência Inclusiva e 22 
Centro POP; 5- Parecer da Comissão de Documentação e Cadastro de Entidades sobre: 23 
5.1- visita na entidade Cidadão Emergente; 5.2- documentação a ser entregue no CMAS 24 
até 30 de abril para manutenção das inscrições. Após estabelecido o quórum, a presidente 25 
Beatriz deu início a reunião fazendo a leitura da pauta. A secretária Carla solicitou a 26 
inclusão da discussão do projeto da Vila Vicentina/ Casa Santa Luíza de Marillac para 27 
emenda parlamentar do Deputado Diego Garcia no valor de R$ 120.000,00, justificou que 28 
o projeto chegou hoje ao CMAS, tendo em vista que a entidade foi avisada desta emenda 29 
na data de ontem e o prazo final para inclusão no SICONV é 15 de março, não houve 30 
assim, tempo hábil para o projeto ser analisado na Comissão. O conselheiro Tierri solicitou 31 
a exclusão do item sobre a entidade Cidadão Emergente tendo em vista que a visita foi 32 
desmarcada por solicitação da própria entidade e solicitou a inclusão do item 5.3 sobre a 33 
documentação entregue pelo JOCUM para ampliação da inscrição no CMAS. A pauta foi 34 
aprovada com as alterações. 2- Aprovação da ata 270, aprovada. 3- Informes Gerais: a 35 
secretária Carla fez a leitura do of. Nº 52/16 da Gerência de Proteção Social Especial 36 
informando o novo endereço da Casa de Passagem Indígena: Rua Governador Bento 37 
Munhoz da Rocha Neto s/nº. Vilela. Foi discutido que os índios têm dificuldades na 38 
conservação da casa, devido a cultura indígena. Conselheiro Tierri levantou que esta 39 
discussão deveria ser ampliada neste Conselho, algumas alternativas de atendimento a 40 
este público deveriam ser discutidas aqui. A presidente Beatriz comentou que foi assinado 41 
um acordo de compromisso entre a SMAS, FUNAI  e Ministério Público Federal, cabendo a 42 
SMAS a estruturação de uma nova casa para os indígenas e para a FUNAI coube a 43 
disponibilização de uma pessoa com habilidade para atender os índios, porém, por 44 
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inúmeras vezes a SMAS entrou em contato com a FUNAI e não houve resposta. O 45 
conselheiro Antonio colocou que falta no município uma secretaria específica para prestar 46 
atendimento para este segmento da população, como também para os ciganos. A 47 
conselheira Vanduíra colocou que o órgão para as políticas indígenas já existe (FUNAI) e o 48 
município dever ser parceiro e não assumir esta responsabilidade. A presidente Beatriz 49 
colocou que a Casa contará com o trabalho de um educador social 24h e uma acadêmica 50 
de enfermagem de origem indígena estará residindo na casa, o CREAS POP da rodoviária 51 
está realizando os atendimentos necessários. Item 4- Parecer da Comissão de 52 
Monitoramento e Avaliação de Projetos sobre:  4.1. projeto para emenda do Deputado 53 
Leopoldo Meyer e discussão do projeto para emenda do deputado Diego Garcia. 54 
Secretária Carla colocou que devido a ausência do coordenador da Comissão, conselheiro 55 
Adrianis, vai apresentar o projeto e parecer da Comissão. O projeto apresentado pelo 56 
Instituto Educacional Duque de Caxias é uma proposta no valor de duzentos mil reais para 57 
o Recanto Maria Dolores - unidade de acolhimento para crianças e adolescentes, hoje 58 
estão com quatro crianças com deficiência acolhidas. O projeto prevê  a aquisição de uma 59 
TV LCD 43 polegadas, uma mesa com seis cadeiras, um jogo de sofá com dois e três 60 
lugares, uma geladeira duplex, quatro aparelhos de ar condicionado com diferentes 61 
intensidades, um fogão de cinco bocas, um computador, um vídeo game, duas camas 62 
hospitalares com colchão e um veículo adaptado para cadeirantes para atender a real 63 
necessidade dos acolhidos com ar condicionado, logotipo e seguro por dois anos. Esse 64 
último item é o valor maior, aproximadamente R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil 65 
reais) total de duzentos mil reais. Parecer da Comissão: Questão do preço da Van e a sua 66 
utilidade, atentar para valor atual versus valor de futuro, quanto aos outros itens se 67 
enquadram dentro da política de Assistência Social. As camas hospitalares são um 68 
utensílio da saúde, desta forma rever o uso da nomenclatura. Parecer favorável, com 69 
sugestão de rever a questão do veículo para um mais acessível, mas a alteração fica a 70 
critério da entidade. Na justificativa deixar claro os objetivos no tocante a rubrica de 71 
investimento. Foi sugerido para a entidade a revisão da aquisição da van, se há 72 
necessidade de um carro tão caro, se não poderia ser um mais simples e mais barato, a 73 
diretoria da entidade conversou e optou por manter a van, porque um outro carro não 74 
supriria as necessidades de transporte, principalmente viagens para tratamento de saúde. 75 
O valor final do projeto ficou em R$ 209.733,70 (duzentos e nove mil, setecentos e trinta e 76 
três reais e setenta centavos) incluindo a contrapartida do município. A emenda 77 
parlamentar destinada à Vila Vicentina/Casa Santa Luiza de Marillac é do Deputado Diego 78 
Garcia, no valor de cento e vinte mil, o projeto apresentado é para aquisição de uma van 79 
de dezesseis lugares, no valor da emenda mais a contrapartida do município: R$ 80 
121.554,000.  A presidente Beatriz colocou em aprovação os projetos apresentados para 81 
as emendas parlamentares. Aprovado, conforme Resolução/CMAS/Nº 03/2016. 4.2.  82 
Plano de ação da Residência Inclusiva e Centro POP, Conselheiro Tierri colocou que 83 
esses dois planos são referentes a recursos estaduais, final do ano passado foram 84 
aprovadas as três primeiras parcelas para o centro POP  no valor de cinco mil reais cada 85 
parcela. O Escritório Regional mandou um modelo do plano de ação, no qual consta: 86 
dados de identificação do município, do FMAS  e dos conselheiros; na previsão do 87 
atendimento físico do Centro POP, foi colocada a previsão anual de  atendimento de 88 
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novecentos e doze jovens, mil e quatrocentos adultos, setenta e dois idosos e noventa e 89 
seis famílias. O plano solicita a informação de como será aplicado esse recurso, há três 90 
opções: custeio para materiais de consumo, custeio para recursos humanos e 91 
investimento/capital. Como existe a opção investimento em equipamentos, optou-se pela 92 
aquisição de material permanente. Parecer da comissão: após ampla discussão a 93 
comissão emitiu parecer favorável com a condicionante que seja apresentada pela 94 
Gerência Especial uma explicação sobre os dados apresentados no plano (nº de 95 
atendimentos). Residência Inclusiva: recurso estadual de cinco mil reais, a meta são as  96 
dez pessoas que estão acolhidas na  Associação Nossa Senhora de Lourdes a primeira 97 
residência inclusiva, a opção foi pela aquisição de material de consumo/custeio. O projeto 98 
apresentado pela Gerência trazia a proposta de repasse do recurso, por meio de convênio, 99 
para a entidade, mas na discussão da comissão foi aprovada a manutenção do formato 100 
atual, o município vai adquirir o material necessário e repassar para a entidade, até para o 101 
caso das outras duas residências inclusivas (APEDEF e Lar Guilherme Cavina)  passarem 102 
por dificuldades e a SMAS poder socorrê-las. Conselheiro Tierri colocou  sobre os números 103 
de atendidos apresentados pelo Centro POP, será solicitado por oficio informações sobre a 104 
origem dos dados e também será solicitado o plano de trabalho. Parecer da comissão: 105 
alterar a forma de aplicação dos recursos da Residência Inclusiva, comprar por meio da 106 
SMAS e repassar o material. A presidente Beatriz colocou em aprovação o plano de ação 107 
dos recursos do Centro POP. Aprovado conforme Resolução/CMAS/Nº 04/2016. Plano de 108 
Ação dos recursos da Residência Inclusiva, aprovado conforme 109 
Resolução/CMAS/Nº05/2016. 4- Lei de Benefícios Eventuais: suspensão da apreciação 110 
deixando para a próxima gestão do conselho a partir de abril de 2016.  5- Parecer da 111 
Comissão de Documentação e Cadastro de Entidades sobre: 5.1- plano de trabalho da 112 
JOCUM. O coordenador da Comissão  Marcelo colocou que na última plenária foi discutida 113 
a questão da inclusão do Serviço de Acolhimento na inscrição do JOCUM, a 114 
documentação estava certa,  com exceção do plano de trabalho que estava faltando. A 115 
entidade apresentou o Projeto Político Pedagógico Casa Abrigo Provisório JOCUM e o   116 
regimento interno da unidade, ambos foram aprovados por seguirem os parâmetros e as 117 
orientações técnicas dos serviços. Colocada em aprovação a inclusão do serviço de 118 
Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na inscrição no CMAS do Jovens 119 
com uma Missão - JOCUM, em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços 120 
Socioassistenciais. Aprovado conforme Resolução/CMAS/Nº07/2016. 5.2- documentação 121 
a ser entregue no CMAS até 30 de abril para manutenção das inscrições. Conselheiro 122 
Marcelo falou que no ano passado foi adotado um formulário para apresentação dos 123 
relatórios e planos de ação para as entidades, para 2016 será utilizado o mesmo formulário 124 
com algumas pequenas alterações, também será solicitada uma via física e uma via digital, 125 
o prazo final ficou para dia vinte e nove de abril até as 17:00 horas, o relatório deverá ser 126 
assinado pelo presidente e pelo responsável técnico, o serviço administrativo do CMAS 127 
fará o controle dos protocolos. A documentação a ser entregue consta de: 01-Cópia da ata 128 
da eleição e posse da atual diretoria, em caso de alteração. 02-Plano de Ação Anual e 129 
Relatório de Atividades conforme modelo. 03- Os documentos deverão ser entregues de 130 
forma física no CMAS e digital no endereço pgcmaspg@gmail.com.  No caso de não 131 
recebimento da documentação até a data limite, a inscrição no CMAS será cancelada. A 132 



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

______________________________________________________ 

4 
 

presidente Beatriz colocou em aprovação a proposta, aprovada conforme 133 
Resolução/CMAS/Nº06/2016. Conselheiro Tierri considerou importante colocar na 134 
resolução de onde surgiu esse modelo, é da Resolução Nº 14/CNAS de 13 de maio de 135 
2014; Resolução Nº 03/CMAS de 03 de abril de 2012; Resolução Nº 17/CMAS de 23 de 136 
maio de 2014. Finalizada a pauta e nada mais havendo a tratar, a presidente Beatriz de 137 
Souza encerrou a reunião às dezesseis horas, agradecendo a presença de todos. Esta 138 
ATA foi transcrita pela assistente administrativa Patrícia Mitui e redigida por mim, Carla 139 
Buhrer Salles Rosa, secretária executiva que, após aprovada segue assinada por mim e 140 
pelos demais conselheiros presentes. 141 


