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ATA 215 1 

 DATA:   18/05/2012     14:00h 
LISTA DE PRESENÇAS 

Estavam presentes os seguintes conselheiros titulares governamentais: representando a Secretaria 
Municipal de Assistência Social  Sra. Carla Maria Di Piero Mendes, Sra. Lucélia de Andrade 
Schmigel e Sra. Regina Rosa Pedroso Rosa. Representando a Secretaria Municipal de Educação, 
Sra. Margarete do Carmo Tulio Santana;  representando a Secretaria Municipal de Saúde, Sra. 
Angela Maria Barszcz; representando a Fundação Municipal Proamor, Sra Marlene Stelle. Os 
conselheiros não governamentais titulares: representando as entidades de proteção social especial 
de alta complexidade, Sra. Rosemeri Monteiro Godoy;  representando as Entidades de Proteção 
Social Básica, Sr. Luiz Cezar da Silva e Sra. Fernanda de Almeida da Silva; representando os 
usuários da assistência social, Sra. Ana Cristina Duda e Sra. Ivone do Carmo Camargo.Os 
conselheiros não governamentais suplentes: representando os usuários da assistência social, Sr 
Cleberson Palhano. Registramos ainda a presença da Secretária Executiva, Sra. Carla Bührer 
Salles Rosa e das acadêmicas do segundo ano do Curso de Serviço Social da UEPG. Justificadas 
as seguintes faltas: Marialva Ribas Kincheski, Maria Liliane Vieira de Souza, Érika Francine 
Pilarski Clarindo, Isabela Nadal e Ana Teresa da Cruz 

PAUTA 
1-apreciação e aprovação da pauta 
2-aprovação da ata nº 214 
3-informes gerais 
4- indicação dos participantes para o curso Controle Social no SUAS 
5- apreciação e aprovação  do Parecer da Comissão de Acompanhamento do SUAS e Comissão 
de Acompanhamento do FMAS sobre o Plano Municipal de Assistência Social 
6- apreciação do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos sobre: 6.1. 
Projeto da Associação Comunitária de Apoio ao CEPRAF;  6.2. Projeto da Associação Servos da 
Misericórdia; 6.3. Projeto do Núcleo Promocional Pequeno Anjo;  6.4. Projeto da Associação 
Ministério Melhor Viver; 6.5. Projeto do Grupo Renascer de Apoio aos Homossexuais. 

ENCAMINHAMENTOS  
 O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos e 
especialmente a presença das acadêmicas do curso de Serviço Social, na sequência colocou em 
aprovação a pauta, sendo aprovada por unanimidade.  O presidente colocou em discussão a ata 
nº 214. Foi observado a necessidade de inclusão, na linha 42 da alteração proposta para a ata 213.  
Na linha 194, foi solicitado  a inclusão da frase “reavaliação e futura aprovação” e na linha 208, a 
inclusão da expressão utilizada  pela conselheira em relação as viagens e passeios: “as quais tem 
caráter de premiação”. Na linha 125,  foi solicitada a retirada da colocação “o Plano de 
Providências está a disposição na internet, no site do MDS”. Após as alterações indicadas, a ata 
foi aprovada e segue para assinatura na próxima reunião. O presidente realizou os 
esclarecimentos sobre os encaminhamentos realizados pelo CMAS durante o mês, os quais 
estavam pontuados na ata 214, sendo primeiramente: realizada consulta ao MDS, através da 
Gerência Técnica da Política de Assistência Social, sobre a legalidade do pagamento dos 
estagiários com recursos do SUAS, sendo obtido como resposta da Sra. Vitória Batista Silva o 
encaminhamento da Resolução CNAS Nº 32/2011 e do artigo 6º da Lei 12.435/2011 que altera a 
Lei 8.742/93. Também foi encaminhado oficio para a Controladoria Geral do Município com o 
questionamento sobre da legalidade da contratação de estagiários, até o presente momento  não 
ocorreu retorno do processo. Foi questionado sobre a resposta do Ministério do Desenvolvimento 
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Social  sobre a legalidade da reforma, a ser executada com recursos de reprogramação. A 
Secretaria explicou que os questionamentos foram sobre a contratação de estagiários e não sobre 
a construção. Foi solicitado o envio de questionamento sobre a legalidade do pagamento da 
reforma para o Ministério do Desenvolvimento Social. No segundo encaminhamento, referente 
ao ofício para o Legislativo apontando indicação de lei municipal para implantação de tarifa 
especial no transporte coletivo para os participantes dos programas sociais desenvolvidos pela 
SMAS, foi apresentado o ofício protocolado na Câmara Municipal, endereçado ao Presidente 
Vereador Maurício Silva. No terceiro encaminhamento foi comunicado o envio de ofício do 
CMAS para o gestor da assistência social solicitando informações sobre a adesão do município 
ao “Programa BPC na Escola”, por meio do protocolo 1210281/2012. A resposta ao solicitado 
indicava que a Resolução Nº 4/2012 da CIT, coloca que o município tem prazo até 30 de junho 
de 2012 para fazer a adesão ao Programa. Foi questionado sobre o envio de ofício solicitando 
informações sobre a implantação do programa “Centros da Juventude” pelo município. A 
secretária  colocou  que foi  informada  que o município não foi contemplado. A conselheira  
colocou que estão ocorrendo divergências de informações, pois não foi esta  a informação obtida 
na reunião do Conselho Estadual de Assistência Social. Desta forma, ficou decidido o envio de 
ofício ao órgão gestor da assistência social solicitando maiores informações sobre o assunto. 
Encerrados as considerações sobre os encaminhamentos da ata 214, o presidente solicitou que a 
Secretária repassasse os informes gerais. Como primeiro informe foram  colocadas as 
justificativas de ausências; recebimento do convite da Comissão Municipal Permanente de 
Estudo, Análise e Enfrentamento às Violências Físicas, Psicológicas e Exploração Sexual – 
CEVES para a abertura do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes que ocorreu em 18 de maio, às 9:00h. Convite para o evento Fundamentos e 
Perspectivas do Serviço Social no Mundo do Trabalho e Formação Profissional, promovido pelo 
Departamento de Serviço Social da UEPG e Núcleo do Conselho Regional de Serviço Social  de 
Ponta Grossa –NUCRESS, o qual ocorreu dia 15 de maio. Convite para a III Feira Delícias da 
Vovó promovida pela Fundação Proamor/ Departamento do Idoso, em 11 de maio. Acusado o 
recebimento de questionário referente ao Demonstrativo Sintético de 2010 do SUASWEB, 
(prestação de contas do recurso do SUAS), sobre os motivos que os recursos não foram utilizados 
na totalidade  nos  Pisos: Básico de Transição e Fixo de Média Complexidade II e IV. A 
Secretária fez a leitura das perguntas e respostas para aprovação. Piso básico de transição: os 
pagamentos foram efetuados no exercício posterior ficando então como restos a pagar. Piso fixo 
de média complexidade II: demora na criação da dotação orçamentária, havendo necessidade de 
autorização legislativa para o uso do recurso. Piso Fixo de Média Complexidade IV: em razão do 
repasse ter sido efetuado no final do exercício, não houve tempo hábil para execução do piso. O 
Presidente perguntou se os conselheiros confirmam essas informações, sendo aprovado por 
unanimidade. Realizada a leitura dos ofícios recebidos da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
- UEPG, departamento de Serviço Social, sobre  a realização da pesquisa PAF SOCIAL em 
conjunto com o Tribunal de Contas do Estado. O primeiro ofício solicita reunião com os 
membros dos Conselhos de Saúde e de Assistência Social, na qual será efetuada a pesquisa, 
ficando previamente agendada para dia 31 de maio de 2012 às 13:30h, será enviado e-mail aos 
conselheiros com a confirmação. No segundo ofício foi solicitado os seguintes documentos: 
Resoluções e atas do CMAS de 2010 e 2011; legislação atualizada; sistemas de avaliação 
próprios das políticas públicas na área da assistência social; plano municipal de assistência social 
de 2010; relatório de gestão da política municipal de assistência social, ano 2010 e 2011;  
legislação que regulamenta o fundo municipal de assistência social; PPA, LDO e LOA referente 
ao ano de 2010 e 2011. A Secretária  acusou o recebimento de ofício do gestor da assistência 
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social  que coloca que o plano do SUAS/WEB  está aberto no sistema e solicita  informações 
referentes as  metas dos Pisos: alta complexidade I e II e  transição de média complexidade. 
Recebido ofício da Associação de Atendimento aos Deficientes Físicos e Mentais Vila Velha, o 
qual solicita a renovação do convênio e a liberação do recurso financeiro referente ao ano de 
2012, no valor de R$ 6.303,00 (seis mil, trezentos e três reais) mensais, para cobertura da folha 
de pagamento dos funcionários. Foi comentado que este convênio pertence à Fundação Proamor, 
tendo sido encaminhado cópia do ofício ao CMAS somente para conhecimento. Ao final dos  
informes gerais, o Presidente   passou para o item quatro da pauta: indicação dos oito 
participantes do curso Controle Social no SUAS, sendo quatro conselheiros governamentais e 
quatro não governamentais. Lembrado que existe a previsão da data de  03 e 04 de Julho, mas é 
somente uma previsão e não uma afirmação. A conselheira lembrou que estes cursos são muito 
bons e que os novos conselheiros devem participar. A conselheira  colocou  que ainda não teve 
oportunidade de participar e portanto, tem interesse neste curso. O Presidente propôs que a 
indicação  dos participantes fique  para a reunião ordinária do dia 29, uma vez que muitos 
conselheiros não puderam estar presentes na data de hoje, aprovado. Passando ao item 5 da 
pauta, apreciação e aprovação  do parecer da Comissão de Acompanhamento do SUAS e 
Comissão de Acompanhamento do FMAS sobre o Plano Municipal de Assistência Social, a 
Secretária colocou que para a análise do Plano, ocorreram duas reuniões conjuntas, nas quais as 
Gerências da SMAS estiveram presentes para sanar possíveis dúvidas. O presidente lembrou que 
o  trabalho foi bastante detalhado e passou a palavra para a coordenadora da Comissão de 
Acompanhamento do SUAS para a leitura dos principais pontos discutidos: O Plano Municipal 
de Assistência Social para 2012 e 2013 foi analisado de forma detalhada pelas Comissões de 
Acompanhamento do SUAS e Comissão de Acompanhamento do FMAS. As Comissões 
reuniram-se no dia 09 e 10 de maio, durante as reuniões das Comissões o Plano foi apresentado 
pela Chefe da Divisão de Monitoramento, Controle Social e Sistemas de Informação. Item 1. 
Diagnóstico do Município: destaques:  Potencialidade da proteção social especial, 
responsabilidade e ética profissional do reduzido número de profissionais. Principais dificuldades 
pontuadas no Plano: na Casa de Passagem do Indígena incluir como dificuldade a diversidade 
cultural do indígena. O presidente  comentou que  as Comissões discutiram as dificuldades dos 
indígenas, atualmente a Casa de Passagem está localizada em Uvaranas, ao lado do Colégio 
General Ozório e existe uma rotatividade muito grande. A Comissões  discutiram a possibilidade 
de um espaço diferente para a Casa de Passagem, talvez uma chácara mais afastada. Dificuldade 
do CRAS Santa Luzia de relacionamento com o Centro de Convivência de Idosos. O presidente 
colocou que o Centro de Convivência funciona dentro do CRAS e que no ano passado esse 
assunto já foi discutido, não havendo providências neste sentido, os funcionários que trabalham 
no CRAS sentem dificuldade em relação ao espaço. Demanda reprimida dos CRAS no número 
de  atendimentos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família PAIF - 17.552, sendo 
este um número elevado.  O presidente colocou que esse item foi discutido porque o número de 
atendimentos é muito grande, a conselheira não  governamental lembrou que a demanda é maior 
que a prevista, para este ano foi previsto 24.000 atendimentos pelo PAIF. Os números foram 
mantidos. No serviço especializado para pessoas em situação de rua foi questionado o número de 
40 metas, sendo atendido em número maior, porém o número foi mantido. No CREAS/POP, 
incluir a  falta de equipe técnica. Na Associação Ministério Melhor Viver alterar para falta de 
equipe de apoio e não de equipe técnica. No projeto do CRAS, Cestas Básicas, foi solicitada a 
inclusão nos atendimentos do Serviço de Obras Sociais/SOS  pois pode parecer duplicação do 
atendimento. Foi comentado que a Comissão discutiu se esta seria  uma ação do CRAS ou do 
SOS,  optou-se por colocar a ação no SOS. Retirada a distribuição de cobertores do 
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PROVOPAR. A Conselheira não  governamental comentou que esta é uma ação pontual, que foi 
realizada pelo PROVOPAR no ano passado, não havendo garantia da ação neste ano. 
Distribuição dos Kits Cozinha nos territórios dos CRAS.  O Presidente comentou que no ano 
passado, o CMAS aprovou a entrega dos Kits Cozinha nos CRAS e não no Ginásio de Esportes 
como foi realizada. A conselheira   governamental colocou  que as senhas são distribuídas nos 
CRAS, porém a entrega dos Kits é realizada em outro local, por problemas de espaço e 
transporte. A conselheira não  governamental lembrou que quando foi aprovado o projeto de 
distribuição dos kits cozinha, a distribuição deveria ser realizada nos territórios dos CRAS, 
mesmo que a distribuição fosse um número “x”  por dia. Falta de acesso à internet nos CRAS. A 
Conselheira   governamental colocou que a falta de internet nos CRAS é um problema muito 
sério, uma vez que  o CREAS e os CRAS possuem muitas ações em conjunto e o trabalho 
poderia ser facilitado através da internet. A Conselheira  governamental colocou que por várias 
vezes foi solicitada a instalação de internet nos CRAS, inclusive 3G, vários ofícios foram 
enviados, porém,  nenhum pedido foi atendido. Item Planejamento: Associação Melhor Viver, 
diminuir as  metas de 100  para 60. Discutidas as metas do Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família/PAIF. Sendo que no item Diagnóstico são 4.546  metas já referenciadas e/ou 
atendidas, e no item Planejamento  são 24.400 metas que devem ser referenciadas. Os  números 
foram mantidos. Discutida a necessidade de pactuação no CMAS do valor do percapita, o qual 
será utilizado como valor de referência para os convênios, também colocado a necessidade de 
discussão das prioridades para o município. O Presidente colocou que  esta discussão já ocorreu 
na gestão passada do CMAS, então é necessário trabalhar em cima disso. A Conselheira não  
governamental comentou que a Comissão observou que existem disparidades em relação aos 
valores recebidos e atendimentos realizados, entre as entidades assistenciais, este fato acarreta  ao 
município o não atendimento de algumas prioridades. A conselheira não  governamental  
solicitou que seja colocado em pauta neste Conselho  a necessidade de discussão dos  valores do  
percapita. Discutido que no orçamento para o exercício de 2013 os recursos da Fundação 
Proamor sejam alocados no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social. Colocado que 
a aprovação do Plano somente poderá ocorrer deixando claro que os valores programados para a 
rede socioassistencial não governamental para o exercício de 2013 poderão ser alterados, tendo 
em vista a aprovação do percapita e o orçamento do Fundo para 2013. A assistente social da 
SMAS explicou que as metas para o exercício de  2013 são a repetição das metas do ano de  
2012. A Comissão discutiu que o CMAS pretende alterar esta partilha de recursos, será 
necessário  colocar ao final do Plano a observação, de que no  próximo ano,  será realizada a  
atualização dos valores. O Presidente colocou que os conselheiros, na reunião da Comissão 
elaboraram a seguinte redação para a observação que será incluída no Plano Municipal de 
Assistência Social e na Resolução do CMAS : “ no item planejamento, os valores financeiros  de 
2013 para execução dos serviços pela rede socioassistencial privada  serão alterados, tendo em 
vista as futuras deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social sobre critérios de 
partilha de recursos financeiros e avaliação dos projetos sociais da rede privada, considerando o 
orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social de 2013 disponível para o cofinanciamento 
dos serviços de proteção social básica e especial. O Presidente  colocou em aprovação o Plano 
Municipal de Assistência Social, sendo aprovado por unanimidade, conforme 
Resolução/CMAS/08/2012.  Passando então para o sexto e último item da pauta, o Presidente 
passou a palavra para a conselheira não  governamental para proceder a leitura do parecer da 
Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos sobre: Projeto da Associação Comunitária 
de Apoio ao CEPRAF; Projeto da Associação Servos da Misericórdia; Projeto do Núcleo 
Promocional Pequeno Anjo; Projeto da Associação Ministério Melhor Viver; Projeto do Grupo 
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Renascer de Apoio aos Homossexuais. A conselheira  explicou que ocorreram duas reuniões da 
Comissão para avaliação e parecer sobre os projetos, dias 14 e 16 de maio.  Os projetos 
apresentados foram: Associação Comunitária de Apoio ao CEPRAF Geny de Jesus de Souza 
Ribas, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para construção de novo almoxarifado e 
remoção do portão. Associação Ministério Melhor Viver, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) para a reforma do prédio. Núcleo Promocional Pequeno Anjo, no valor de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) para a construção da sede da entidade.   A Comissão contou com a participação 
da Diretora do Fundo Municipal de Assistência Social para esclarecer os procedimentos 
necessários em relação a dotação orçamentária disponível e lei eleitoral. O Presidente colocou 
que houve dúvidas quanto a emenda parlamentar ser para subvenção social ou auxílio. Foi 
informado que a dotação da emenda parlamentar no Fundo Municipal de Assistência Social 
destina-se a subvenção social, sendo que para o apoio a projetos de obras/construção é necessário 
dotação para auxílio. A conselheira não governamental colocou que o encaminhamento da 
Comissão foi a solicitação de alteração da dotação de subvenção social para auxílio.  O 
Presidente colocou que esta situação ocorre todos os anos devido a falta de proximidade e 
diálogo entre o Conselho e o Legislativo. A Conselheira não  governamental solicitou permissão 
para tirar uma dúvida sobre a questão de mudar a dotação orçamentária de subvenção para 
auxilio: para quem será endereçado o encaminhamento? A Secretária respondeu que o 
encaminhamento será destinado à SMAS, seguindo na sequência ao Departamento de Orçamento 
e então para autorização  Legislativa. A conselheira não  governamental colocou que a Comissão 
optou que todos os projetos com a solicitação de recursos para obras e construções sejam 
encaminhados para a Secretaria de Planejamento, com a solicitação de parecer técnico de 
engenharia.  A conselheira não  governamental colocou que  esteve em contato com a Secretaria 
de Planejamento a qual sugeriu que o processo seja  enviado para o Departamento de Urbanismo, 
para evitar morosidade no trâmite. A  solicitou a colocação no oficio do caráter de urgência da 
verificação do projeto visto que este é um ano eleitoral que determina  prazos. O Presidente  
explicou que o CMAS não deve aprovar recursos  para obras ou construções  que não tenham um 
parecer técnico de engenharia, são recursos públicos que estão sendo utilizados e estes pareceres  
fortalecerão as decisões do conselho. A conselheira não  governamental colocou que a comissão 
foi de parecer favorável pela aprovação dos projetos condicionados ao parecer da Secretaria 
Municipal de Planejamento e que a aprovação dos projetos tem validade até 31/12/2012.  
Informado que a Lei Nº 9.504 de 30 de setembro de 1997, artigo 73, parágrafo 10 (lei eleitoral) 
coloca sobre os impedimentos do ano eleitoral, deixando claro que até dia 03 de julho todo o 
procedimento de repasse de recursos deverá estar finalizado. Realizada a leitura do parecer da 
Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos sobre o projeto da Associação dos Servos 
de Misericórdia, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para compra de utensílios de cozinha. 
O encaminhamento da Comissão foi favorável à transferência da dotação orçamentária para a 
política de saúde e ao cancelamento da dotação correspondente no Fundo Municipal de 
Assistência Social por não tratar-se de serviço da política de assistência social. Na continuidade, 
a conselheira apresentou o parecer da Comissão sobre o projeto do Grupo Renascer de Apoio aos 
Homossexuais para a renovação do convênio para o período 2012/2013, no valor de R$ 
92.276,46 (noventa e dois mil, duzentos e setenta e seis mil reais e quarenta e seis centavos), 
divididos em doze parcelas mensais de R$ 7.689,70 (sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e 
setenta centavos). Haverá um aumento no valor do convênio de  R$ 985,70 (novecentos e oitenta 
e cinco reais e setenta centavos) mensais. Conforme solicitado pela Comissão, a Diretora do 
Fundo  colocou que a alteração no valor poderá ser aprovada, porém o processo deverá estar 
finalizado até dia 03 de julho. O Presidente colocou em aprovação o projeto de convênio com o 
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Grupo Renascer de Apoio aos Homossexuais, sendo aprovado por unanimidade. A conselheira 
Rosimeri pediu a palavra dizendo que no CMAS ela representa a proteção especial de alta 
complexidade e que foi desligada da Casa da Acolhida, desvinculando-se deste nível de proteção. 
Conforme o Regimento Interno  ela deverá ser desligada do CMAS, sendo sua vaga assumida 
pelo suplente.  A conselheira solicitou que seu pedido de desligamento conste na ata para 
formalizar essa questão. O Presidente fez a leitura do artigo do Regimento Interno do CMAS 
sobre este assunto, colocou  que sente a ausência da conselheira  e gostaria que ela continuasse 
participando das reuniões. O Presidente  deixou a palavra livre para as acadêmicas de Serviço 
Social da UEPG  colocarem seus questionamentos. Vencida a pauta, o presidente  encerrou a 
reunião agradecendo a participação de todos. 
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