
             CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                

                                MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

 
Rua: Joaquim Nabuco, 59 – CEP: 84026-080 Fone/Fax: (42) 3026 9565       e-mail:  cmaspg@bol.com.br Ponta Grossa – PR 
 

ATA 223 
 DATA: 18/12/2012     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 Pedrozo Rosa; representando a Secretaria Municipal de Saúde, Sra. 
Ângela Barszcz; representando a Fundação Municipal Proamor, Sra. Marlene Stelle. Os 
conselheiros não governamentais titulares: representando as Entidades de Proteção Social Básica, 
Sr. Luiz Cezar da Silva e Sra. Fernanda de Almeida da Silva; representando as Entidades de 
Proteção Social Especial de Média Complexidade, Sra. Marialva Kincheski; representando as 
Entidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Sr. Osni Cirino da Cunha; 
representando os profissionais da área da assistência social, Sra. Érica Francine Pilarski Clarindo; 
representando os usuários da assistência social, Sra. Ana Cristina Duda; Sra. Ivone de Carmo 
Camargo e Sra. Cléa Maria Mathias Pereira. Conselheiros governamentais suplentes: 
representando a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Sra. 
Anne Christinne Pedroso. Registramos as presenças: Secretária Executiva, Carla Bührer Salles 
Rosa; Assistente Social Sandra Cisco e a Diretora do Fundo Municipal de Assistência Social 
Cleonice Hornes Langa. Foram justificadas as seguintes faltas: Érika Schemigel, Marcelo Safraid 
e Ana Teresa da Cruz. 

PAUTA 
A presente reunião teve a seguinte pauta: 1- apreciação e aprovação da pauta; aprovação da ata nº 
222; 3- informes gerais; 4- apreciação do parecer da Comissão de Documentação e Cadastro 
sobre as seguintes solicitações de inscrição: Casa da Sopa do Espírito Santo Pontagrossense, 
Sociedade Afro-Brasileira Cacique Pena Branca e Associação de Assistência ao Deficiente Físico 
e Mental Vila Velha; 5- apreciação do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação de 
Projetos sobre os valores dos convênios das entidades sociais e Fundação Proamor para 2013 e 
apreciação dos projetos das entidades sociais para recebimento de recursos das emendas 
parlamentares dos Deputados Leopoldo Meyer e Sandro Alex de Oliveira; 6- apreciação do 
parecer da Comissão de Acompanhamento do Fundo Municipal de Assistência Social sobre a 
movimentação financeira e orçamentária do FMAS do mês de novembro e justificativa solicitada 
pelo MDS no demonstrativo sintético de execução financeira de 2012; 7- encerramento das 
atividades do ano de 2012. 

ENCAMINHAMENTOS  
O presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos e colocando 
em apreciação e aprovação a pauta desta reunião, aprovada. O Presidente colocou em discussão a 
ata 222. A conselheira CM solicitou a exclusão da frase (linha 243, 244): “A conselheira Carla 
Mendes sugeriu que os valores dos convênios entre a Fundação Proamor e as entidades sociais 
não seja aprovado neste momento.” Após outras correções de digitação e alguns esclarecimentos 
a ata 222 foi aprovada. Na sequência, o Presidente solicitou que a Secretária CB realizasse a 
leitura dos informes gerais: informe do Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS sobre o 
início da organização da X Conferência Estadual de Assistência Social. Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais/APAE comunicou que o serviço socioassistencial da Entidade 
funcionará normalmente durante o mês de janeiro. O presidente colocou a importância da 
fiscalização do funcionamento das entidades neste período. Leitura do ofício recebido do Serviço 
de Obras Sociais/SOS justificando as cobranças de taxas, conforme solicitado pelo ofício/CMAS/ 
82/2012. A justificativa coloca que devido a demora na renovação do convênio e consequente 
atraso no repasse das parcelas foi necessário a cobrança das mensalidades para que os 
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compromissos financeiros assumidos pelo SOS fossem honrados. Quanto a Feira de Natal, a 
mesma tomou grandes proporções requerendo o envolvimento de vários segmentos, como 
segurança, alimentação, entre outros. A taxa cobrada é a mesma de outros eventos organizados 
pela Secretaria Municipal de Agricultura. O SOS colocou que os valores cobrados dos Clubes de 
Mães serão ressarcidos.  Por sugestão da conselheira AD, a plenária decidiu que este assunto será 
discutido no momento em que a renovação do convênio para 2013 for apreciada pelo CMAS. A 
Gerência Técnica da Política de Assistência Social encaminhou para conhecimento do CMAS a 
cópia dos termos de cessão de uso do material entregue para a APAE referente às aquisições 
realizadas por meio de verba parlamentar, conforme aprovação anterior deste Conselho. 
Repassadas informações sobre a aprovação pelo Conselho Nacional de Assistência Social do 
novo texto da NOB/SUAS 2012. Informações sobre a renúncia do presidente do Núcleo 
Promocional Pequeno Anjo, o qual solicitou seu afastamento e entregou a presidência para o 
vice-presidente Sr. AR e, portanto, ocorreu o repasse das parcelas da Fundação Proamor. A 
Associação de Proteção aos Autistas/APROAUT informou que os programas, atendimentos e 
serviços socioassistenciais estarão disponíveis durante o mês de janeiro. Acusado o recebimento 
da solicitação de inscrição da Sociedade Recreativa Beneficente Santa Cecília e da 
AACT/Associação de Amparo às Famílias Carentes com Tuberculose. Recebido os convites para 
entrega das cestas de natal da Legião Brasileira de Assistência/LBV, (13 de dezembro). Recebido 
o convite para o almoço de confraternização do Instituto Mundo Melhor, (07 de dezembro). A 
Secretaria Municipal de Educação/SME convidou para inauguração do Complexo Educacional 
San Martin e formatura do PROERD. A conselheira CM solicitou a inclusão do material recebido 
do Escritório Regional da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social que informa 
que as unidades de CREAS, CRAS e Centro Pop e os serviços referenciados deverão manter o 
serviço de forma continuada, cabendo ao gestor definir a composição, distribuição e organização 
das equipes para cobrir todos os horários de atendimento, durante o período de férias e final de 
ano. A conselheira CMP solicitou um encaminhamento deste Conselho para o gestor municipal 
de saúde e Conselho Municipal de Saúde para providências no sentido de cumprir a Lei 
Municipal Nº 7.367 de 31/10/2003, a qual determina o agendamento de consultas com 
antecedência de 24 horas para os idosos, com vistas a diminuição das filas nas Unidades de 
Saúde. Como próximo item da pauta, o presidente solicitou que a conselheira ÉC apresentasse o 
parecer da Comissão de Documentação e Cadastro sobre a solicitação da inscrição da Casa da 
Sopa do Espírito Santo Pontagrossense. Após o relato da visita realizada na mesma, a conselheira 
ÉC colocou que a Comissão foi de parecer negativo à inscrição da Casa da Sopa, tendo em vista 
que as ações realizadas não se encontram de acordo com a atual legislação da Política de 
Assistência Social. Atualmente a Casa distribui sopa aos sábados e sacolas de verduras durante a 
semana, não possui responsável técnico e o serviço não é planejado. O presidente realizou a 
leitura do ofício que será entregue para a Casa da Sopa, enfatizando que esta decisão é passível 
de reversão na medida em que a mesma se adapte às determinações da legislação, principalmente 
no que tange a composição de equipe técnica. Aprovado o parecer da Comissão.  Como 
próximo assunto a conselheira ÉC explanou sobre a solicitação da inscrição da Sociedade Afro-
Brasileira Cacique Pena Branca (processo 1180315/2012). A Comissão foi de parecer negativo à 
inscrição da Sociedade, tendo em vista que em reunião realizada com os membros da diretoria, 
no mês de julho de 2012, a mesma foi orientada em relação à nova legislação da Política de 
Assistência Social. Nesta reunião, foi colocada pelo CMAS a possibilidade de direcionar os 
objetivos e ações da Sociedade Cacique Pena Branca para ações de defesa de direitos, 
principalmente a defesa dos direitos da raça negra. A diretoria, presente na reunião de julho, 
comprometeu-se em repensar suas atividades, e, se acharem conveniente, preparar a 
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documentação (alteração de estatuto social, plano de atividades) voltando suas atividades à 
garantia de direitos. Como até o presente momento, a entrega desta documentação não ocorreu a 
Comissão sugere o indeferimento da solicitação de inscrição da Sociedade Afro-Brasileira 
Cacique Pena Branca. Aprovado por unanimidade.  Associação de Assistência ao Deficiente 
Físico e Mental Vila Velha, a Comissão foi de parecer indicativo à suspensão da inscrição no 
CMAS, tendo em vista que o alvará de funcionamento e a licença sanitária estão vencidas e o 
CMAS está aguardando a entrega desta documentação. Foi colocado que assim que a 
documentação estiver em ordem a Associação de Assistência ao Deficiente Físico e Mental Vila 
Velha poderá entrar novamente com o pedido de liberação da inscrição no CMAS. O presidente 
sugeriu que o mesmo prazo, de noventa dias, deliberado pelo CMAS para análise de novas 
solicitações de inscrição seja válido para as entidades entregarem a documentação solicitada pelo 
CMAS, após este prazo as solicitações serão indeferidas. O presidente colocou em votação a 
aprovação da suspensão da inscrição da Associação de Assistência ao Deficiente Físico e Mental 
Vila Velha, sendo aprovada por unanimidade conforme Resolução/CMAS/ Nº49/2012. Como 
próximo item da pauta, foi colocado em apreciação o parecer da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação de Projetos sobre os valores dos convênios das entidades sociais e Fundação Proamor 
para 2013. Estes valores não serão colocados em apreciação nesta reunião, uma vez que o 
orçamento para 2013 ainda não foi aprovado pelo Poder Legislativo, conforme explanado pelo 
presidente, provavelmente, será marcada uma reunião extraordinária para a apreciação deste 
assunto. Foi comunicado que a Comissão fez uma proposta de valores baseada no possível valor 
orçamentário de subvenção social da Fundação Proamor de R$ 610.550,00 (valor sugerido pelo 
CMAS e que está tramitando no Legislativo). O presidente comentou que provavelmente os 
convênios não serão realizados ainda este ano, somente no início de 2013, mas será realizado um 
contato com o futuro gestor da assistência social solicitando que os convênios sejam firmados o 
mais rápido possível para que as entidades não sofram as consequências da falta dos repasses dos 
recursos. As entidades estão cientes do possível atraso dos convênios, pois este assunto foi 
levado ao conhecimento das mesmas por meio da Associação das Entidades Assistenciais de 
Ponta Grossa. A conselheira FS fez a apresentação dos valores dos projetos das entidades sociais 
para recebimento de recursos das emendas parlamentares dos Deputados: Leopoldo Meyer e 
Sandro Alex de Oliveira. Estes projetos foram incluídos no SICONV pela equipe da Secretaria de 
Governo, a qual solicitou apenas a aprovação do CMAS.  A distribuição do recurso ocorrerá da 
seguinte forma: emenda Nº 284.70004 (Deputado Sandro Alex), valor de R$ 1.000.000,00 sendo 
R$ 31.453,09 de contrapartida, totalizando R$ 1.031.453,09: Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de P. Grossa, material de consumo no valor de R$ 102.899,64 (cento e dois 
mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos). Associação dos Deficientes 
Físicos de Ponta Grossa ADFPG, material de consumo no valor de R$ 26.972,26 (vinte e seis 
mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos) e serviço de terceiros no valor de 
R$ 73.497,12 (setenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e doze centavos). Colméia 
Espírita Cristã Abegail, material de consumo no valor de R$ 63.116,67 (sessenta e três mil, cento 
e dezesseis reais e sessenta e sete centavos).Vila Vicentina/Casa da Acolhida, material de 
consumo no valor de R$ 128.803,30 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e três reais e trinta 
centavos).Associação Pontagrossense de Assistência à Criança Defeituosa/ APACD, material de 
consumo no valor de R$ 58.170,02 (cinquenta e oito mil, cento e setenta reais e dois centavos) e 
material de consumo/brinquedoteca o valor de R$ 68.800,58 (sessenta e oito mil, oitocentos reais 
e cinquenta e oito centavos). Associação Ministério Melhor Viver, material de consumo no valor 
de R$ 199.541,83 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e hum reais e oitenta e três 
centavos). Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção/Abrigo Rosa Mística II, material de 
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consumo no valor de R$ 18.099,10 (dezoito mil, noventa e nove reais e dez centavos) e serviço 
de terceiros no valor de R$ 74.800,00 (setenta e quatro mil e oitocentos reais). Instituto 
Educacional Duque de Caxias, material de consumo no valor de R$ 92.049,15 (noventa e dois 
mil, quarenta e nove reais e quinze centavos) e serviço de terceiros/Psicologia no valor de R$ 
124.704,00 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e quatro reais). Emenda        Nº 284.40007 
(Deputado Leopoldo Meyer), no valor de R$ 350.000,00, sendo R$ 19.129,06 de contrapartida, 
totalizando R$ 369.129,06. Entidades: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE de 
P.Grossa, equipamento/veículo, no valor de R$ 100.520,00 (cem mil, quinhentos e vinte reais). 
Associação de Proteção aos Autistas/APROAUT, equipamento/veículo no valor de R$ 
101.036,67 (cento e hum mil, trinta e seis reais e sessenta e sete centavos). Francisclara Resgate 
da Criança e da Família, material de consumo, no valor de R$ 53.320,10 (cinquenta e três mil, 
trezentos e vinte reais e dez centavos) e serviço de terceiros/ psicopedagogia/250 horas anuais no 
valor de R$ 21.650,00 (vinte e hum mil, seiscentos e cinquenta reais).Núcleo da Cruzada dos 
Militares Espíritas/Casa do Idoso Paulo de Tarso, material de consumo no valor de R$ 92.602,29 
(noventa e dois mil, seiscentos e dois reais e vinte e nove centavos). O presidente Luiz Cezar 
colocou em votação a aprovação dos valores dos projetos das entidades sociais para recebimento 
de recursos das emendas parlamentares, sendo aprovada por unanimidade conforme 

Resolução/CMAS/ Nº50/2012.  Como próximo assunto da pauta foi colocado em discussão o 
parecer da Comissão de Acompanhamento do Fundo Municipal de Assistência Social sobre a 
movimentação financeira e orçamentária do FMAS do mês de novembro e justificativa no 
demonstrativo sintético. Na reunião da Comissão foi discutida a justificativa no demonstrativo 
sintético da execução de apenas 26,18% do valor repassado pela União para o piso fixo de média 
complexidade II, sendo que o percentual mínimo de gasto é de 50%.  A justificativa apresentada 
pelo gestor foi: “[...] na ocasião da assinatura do termo de Aceite, em julho de 2010 o recurso era 
destinado aos usuários de crack e outras drogas. Assim que a Gerência de Proteção Social 
Especial tomou conhecimento do recurso iniciou projeto para a compra de serviços de terceiros, 
com o objetivo de atender aos usuários de substâncias entorpecentes através de atendimento 
psicológico e psiquiátrico. Durante este período, o Ministério do Desenvolvimento Social enviou 
informações que este serviço seria de responsabilidade da política de saúde, assim, houve a 
necessidade de outra destinação do recurso, atrasando a utilização do mesmo. O valor do recurso 
repassado pela União é elevado tendo em vista que os gastos autorizados são para despesas de 
custeio. Considerando que o percentual utilizado foi de apenas 26,18% houve possibilidade de 
dar continuidade nos serviços ofertados sem prejuízo ao atendimento da população, mesmo com 
valores reduzidos, visto que houve, também, o investimento do município para a execução do 
serviço ”[...].  O CMAS analisou esta justificativa e considerou que a as alternativas que deverão 
ser preenchidas no sistema são: 1- a informação constante no demonstrativo sintético está 
preenchida de forma correta. 2- o percentual de utilização dos recursos repassados pelo FNAS 
para a execução dos pisos e programas do SUAS foi baixo devido ao município ter usado 
recursos próprios, não havendo descontinuidade das ações de assistência social. O presidente 
colocou que o percentual gasto foi baixíssimo, mas não afetou o serviço, porém não houve 
qualidade. A conselheira CM colocou que se o Ministério do Desenvolvimento Social aceitar esta 
justificativa o recurso ficará disponível para reprogramação. Aprovado este encaminhamento. 
Quanto a movimentação financeira e orçamentária do FMAS do mês de novembro os 
pagamentos de todas as fontes foram verificadas e quanto aos auxílios e subvenções sociais 
aprovadas pelo CMAS, a secretária CB informou que todos foram empenhados com exceção da 
subvenção social da Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional- Casa do Piá para 
aquisição de vale transporte. Este projeto não foi liberado pela Controladoria do Município. 
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Quanto ao projeto da Francisclara Resgate da Criança e da Família também não foi possível o 
envio da solicitação porque a entidade não conseguiu cadastrar o plano de trabalho no sistema da 
prefeitura. A Comissão discutiu que o novo contrato realizado com a ABEC por meio do Piso pró 
jovem adolescente (fonte 1865) não estava previsto no plano de aplicação dos recursos do SUAS 
para 2012, conforme Resolução CMAS Nº 12/2012, por este motivo a Gerente de Proteção 
Social Básica foi convidada a participar da reunião da Comissão de Acompanhamento do Fundo 
e justificar o novo contrato com a ABEC. A justificativa foi baseada na dificuldade em proceder 
conforme o plano de aplicação dos pisos pactuada no CMAS. O presidente colocou que esta 
dificuldade se apresentou durante todo o ano e, portanto, para o próximo ano o plano será 
realizado para um período mais curto, para evitar alterações durante o exercício. Na sequência o 
presidente colocou que para o mês de janeiro os conselheiros governamentais suplentes, que são 
funcionários efetivos, deverão ser convocados para as reuniões das comissões e plenária, tendo 
em vista que os conselheiros governamentais titulares comissionados não poderão participar até 
as devidas reconduções. Colocado em discussão o trabalho do CMAS durante o mês de janeiro, 
decidido que o CMAS estará em atividade, porém os conselheiros somente serão convocados se 
for extremamente necessário. Na data de 24 de dezembro a 01 de janeiro o CMAS estará 
fechado. A conselheira CM fez uso da palavra para realizar suas despedidas e agradecimentos, da 
mesma forma a conselheira A. A conselheira RR realizou seus agradecimentos e manifestou-se 
dizendo que procurou comparecer a todas as reuniões do CMAS e que suas faltas foram 
motivadas pelo excesso de trabalho no CREAS. O presidente fez suas colocações sobre a 
caminhada do Conselho neste último ano e as motivações que o levaram a percorrer este 
caminho. Colocou que todas as visões dentro do Conselho são extremamente importantes e são 
as diferentes visões que contribuem com o enriquecimento e fortalecimento do CMAS.  Lembrou 
que o CMAS só possui uma intenção: somar para o fortalecimento da Política de Assistência 
Social. Realizou seus agradecimentos pessoais e despediu-se de todos desejando um Feliz Natal. 
Foram entregues os certificados de participação a todos os conselheiros governamentais. O 
presidente agradeceu a colaboração da Diretora do Fundo Municipal de Assistência Social 
Cleonice Hornes Langa que esteve à frente do FMAS com muita dedicação, compromisso e 
responsabilidade. A secretária executiva CB fez suas colocações sobre a importância da 
participação dos conselheiros e o significado do conselheiro para a política de assistência social. 
A conselheira AD fez um agradecimento especial à assistente social Sandra W. Cisco pela sua 
participação e colaboração com o CMAS.  Vencida a pauta, o Presidente encerrou a reunião 
agradecendo a presença de todos. 
 


