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Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, realizou-2 

se reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, em sua 3 

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 (Secretaria Municipal de Assistência Social); Cláudia 6 

Coneglian (Secretaria Municipal de Educação), Patrícia Ecave (Secretaria Municipal de 7 

Indústria, Comercio e Qualificação Profissional), Antonio Ademir Rosa (Secretaria 8 

Municipal de Gestão Financeira); Matheus Fernandes (Fundação Municipal Proamor de 9 

Assistência Social). Os conselheiros titulares não governamentais:  Marcelo Safraid 10 

(Entidades de Proteção Social Especial de Média Complexidade), José Geraldo Berger 11 

((Entidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade), Adrianis Galdino da Silva 12 

Jr. (profissionais da área). Os conselheiros governamentais suplentes no exercício da 13 

titularidade: Taisa de Cássia Gomes (Secretaria Municipal de Assistência Social). Os 14 

conselheiros não governamentais suplentes no exercício da titularidade: Ana 15 

Carolina da Silva Reis (profissionais da área), Gilberto Ferreira (Entidades de Proteção 16 

Social Básica). Estava presente a Secretária Executiva Carla Buhrer Salles Rosa. 17 

Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: Daniele de Antoni Calixto Strack e 18 

Lúcia Pereira Wolf. A reunião teve a seguinte pauta: 1-Apreciação e Aprovação da Pauta, 19 

2- Aprovação da ata  271, 3-Informes gerais, 4-Parecer da Comissão de Monitoramento e 20 

Avaliação de Projetos sobre:  4.1- Plano de Ação CREAS POP; 4.2- solicitação da 21 

Associação Nossa Senhora de Lourdes; 4.3- Acolhimento Transitório de Idosos, 5-Parecer 22 

da Comissão de Acompanhamento do Fundo Municipal de Assistência Social sobre:5.1- 23 

relatórios de movimentação financeira e orçamentária do FMAS -2015; 5.2- planos de 24 

aplicação dos recursos do SUAS para 2016; 5.3- plano de aplicação do 3% do IGDM/Bolsa 25 

para o CMAS. Após estabelecido o quórum, às 15:00h  a presidente Beatriz deu início a 26 

reunião fazendo a leitura da pauta. Solicitado a inclusão do item sobre o Plano de Ação do 27 

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias – cofinanciamento estadual 28 

por meio do Piso Paranaense de Assistência Social –PPASV – 2016, comunicado que o 29 

material referente a este plano foi enviado por e mail. Aprovada a inclusão do item na 30 

pauta. A presidente Beatriz colocou em discussão a ata 271, o conselheiro Adrianis 31 

colocou que ficou com dúvidas quanto a aprovação do Plano de Trabalho do JOCUM para 32 

inscrição na alta complexidade na reunião plenária de 10 de março, por este motivo 33 

solicitou a documentação à secretaria do CMAS. O conselheiro colocou que a 34 

documentação que recebeu era da reunião da Comissão de Documentação e Cadastros 35 

do dia 09/03/16, na qual estavam presentes o conselheiro Marcelo Safraid e o conselheiro 36 

Tierri, foi discutida a manutenção das inscrições no CMAS e o formulário que será 37 

utilizado, o conselheiro não encontrou a discussão do Plano de Ação do JOCUM. Foi 38 

informado pelo conselheiro Tierri e pela secretária Carla que o JOCUM entregou o Projeto 39 

Político Pedagógico e o Regimento Interno do Abrigo Provisório na data de 09/03/16, 40 

ambos foram lidos e discutidos na reunião da Comissão na mesma data  e o parecer foi 41 

favorável, sendo aprovado pela plenária de 10 de março, esta discussão encontrava-se no 42 

segundo item discutido na reunião da comissão.   Nos informes gerais, a secretária Carla 43 

fez um agradecimento pela colaboração e participação de todos os conselheiros e também 44 
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pela contribuição com a política de assistência social, tendo em vista que esta é a última 45 

reunião desta gestão. Entregou os certificados de participação como conselheiros aos 46 

presentes. Foi informado sobre o processo eleitoral da sociedade civil do Conselho 47 

Estadual de Assistência Social - CEAS para 2016 - 2018, estão abertas as inscrições para 48 

representantes das entidades portadoras de serviços, usuários e trabalhadores do setor.  A 49 

Associação Reviver informou o CMAS uma alteração no plano de trabalho (convênio nº 9 50 

de 2015), foi contratado um instrutor de dança, alterando o item - funcionários. Próximo 51 

informe: processo 760451/2016 da Procuradoria Geral do município informando a sentença 52 

do mandado de segurança movido pelo Serviço de Obras Sociais SOS  em relação a 53 

negação da inscrição no CMAS, o Poder Judiciário julgou procedente o pedido de inscrição 54 

no CMAS formulado pelo SOS.  Informado sobre o processo eleitoral para representantes 55 

da sociedade civil neste conselho ocorrido na data de 30 de março, foram eleitos: Proteção 56 

Social Básica – Titulares: Gilberto Ferreira e Lilian Klimiont; Suplentes:Camila Vanessa 57 

Sviech e Raissa de Oliveira Procópio Santos. Proteção Social Especial de Média 58 

Complexidade: Titular - Ines Chuy Lopes e Suplente João Eliseu Montes; Proteção Social 59 

Especial de Alta Complexidade: Titular - José Geraldo Berger e Suplente - Márcia 60 

Hilgenberg Elias. Representando os profissionais da área da assistência social: titulares: 61 

Adrianis Galdino da Silva Jr. e Regina Rosa Pedrozo Rosa, suplentes: Marcelo Safraid e 62 

Keila Cristina Carneiro. Representando os usuários da política de assistência social: 63 

titulares: Cristofer Ricardo Luiz Camargo, Vanderli Ramos Morgestern e Raimy Carrilho; 64 

suplentes: Patrícia Lucente Batista, Luiz Alberto Cardoso e Ronilda Moreira dos Santos. 65 

Informado que a  posse provavelmente ocorrerá na semana que vem. Foi perguntado se 66 

haverá mudança dos conselheiros governamentais, respondido que neste momento não, 67 

somente no final do ano. O conselheiro Adrianis colocou que é praxe que se consulte todas 68 

as secretarias para uma nova gestão, após discussão foi aprovado a consulta às 69 

secretarias. Conselheiro Adrianis agradeceu a atual gestão do CMAS, em especial a 70 

presidente Beatriz e parabenizou todos os conselheiros pelo esforço compreendido neste 71 

período, enfatizou que se chegou ao fim de umas das gestões mais tumultuadas deste 72 

conselho, as reuniões mais pareciam batalhas troianas, por vezes se arrastavam em 73 

discussões infinitas, chegando ao desgaste pessoal e coletivo, todavia os conselheiros 74 

foram aguerridos lutadores da política e não uma política pensada a partir de nós, mas de 75 

uma política que  se consolidou no tempo e na história, uma política que exigiu sangue de 76 

alguns, bravura de outros e muita, muita força dos agentes sociais para que direitos 77 

fossem conquistados.  A presidente chamou o item 4 da pauta: parecer da Comissão de 78 

Monitoramento sobre o Plano de Ação do CREAS POP. Conselheiro Adrianis colocou 79 

sobre o protocolo 570160/2016 (solicitação de um veículo pela Associação de Portadores 80 

de Necessidade Especiais Nossa Senhora de Lourdes), a entidade pediu ao CMAS a 81 

autorização para utilizar o saldo do convênio de 2015 com a Fundação Proamor para 82 

aquisição de um veículo. Esta solicitação foi enviada para parecer da UGT, o  parecer foi  83 

negativo pois o objeto do convênio é imutável (subvenção social), não possibilitando 84 

despesas de investimento. A solicitação de um veículo será enviada à Fundação Proamor 85 

para avaliação da possibilidade de atendimento.  Plano de Ação CREAS POP: a comissão 86 

solicitou em reunião plenária e na visita técnica realizada o plano de trabalho e o plano de 87 

ação de 2016. O plano apresentado foi discutido na Comissão, tendo como apontamentos: 88 
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foi muito bem escrito, mas faltou o estabelecimento da rotina de trabalho, quais as 89 

atividades, horários, quem são os responsáveis por cada ação e/ou atividade. 90 

Encaminhamento: solicitar que a GPSE reenvie o plano de trabalho com o detalhamento 91 

solicitado. O próximo item discutido pela comissão foi a proposta para a Lei de Benefícios 92 

Eventuais, decidido que ficará para avaliação e apreciação da próxima gestão deste 93 

Conselho, quanto a proposta para a Lei do SUAS, o órgão gestor ainda não enviou ao 94 

CMAS para avaliação, o conselheiro Adrianis lembrou que tanto a lei de benefícios 95 

eventuais quanto a lei de adaptação da SMAS ao SUAS são critérios para o fechamento 96 

do pacto de aprimoramento da gestão, com prazo máximo para 2017, sem a aprovação 97 

dessas leis o município poderá perder o nível de gestão. O próximo item discutido pela 98 

Comissão foi  o abrigamento temporário de idosos, a proposta é que a Casa da Acolhida 99 

faça o abrigamento temporário destes idosos, lembrando que os idosos com idade igual ou 100 

superior a sessenta anos que são ilegíveis para as Instituições de Longa Permanência 101 

para Idosos (ILPIS) são responsabilidade do CREAS, os idosos que estão em situação de 102 

rua ou em trânsito pelo município e não tem onde ficar, devem passar pela Casa da 103 

Acolhida, o município não dispõem de Albergue. Na reunião da Comissão estiveram 104 

presentes a Assistente Social e a Psicóloga da Casa da Acolhida, foram realizados alguns 105 

apontamentos, entre estes a questão da saúde dos idosos, a Casa da Acolhida não tem 106 

estrutura física e de pessoal para prestar o atendimento de saúde. Foi discutido que para 107 

este atendimento existe a rede pública de saúde, o idoso deve ser atendido por esse 108 

equipamento, decidido que a Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos vai 109 

convocar a diretoria da Vila Vicentina/Casa da Acolhida para uma reunião, a ideia é 110 

normatizar o serviço, independentemente da questão da instituição que irá realizar o 111 

serviço. Conselheiro Tierri colocou que a grande questão é até que ponto é função da 112 

política de assistência social atender determinadas demandas que não lhe competem, 113 

como a questão de saúde, acredita que o CMAS deverá discutir bastante e em conjunto 114 

com o Conselho de Saúde para chegar a pontos comuns. Conselheiro Adrianis ressaltou a 115 

importância da implementação de uma política municipal do idoso com interface com todas 116 

as políticas, caso contrário o município vai sofrer, em 2025  mais de 15% da população de 117 

Ponta Grossa será idosa, sendo que 10% destes idosos em situação de decrepitude, isso 118 

é, em grau três de dependência, hoje são 270 vagas em abrigos de longa permanência 119 

para idosos, todas ocupadas, com uma fila de espera de 50 pessoas. A situação está 120 

ficando cada vez mais difícil, enquanto a responsabilização não ocorrer o quadro vai se 121 

agravar. O CMDPI - Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa está com uma diligência 122 

dentro do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi por um alto índice de óbitos de idosos e 123 

altas médicas negligentes, compreendemos que a política de assistência social tem feito o 124 

que pode e o que não pode. O CMDPI na próxima reunião plenária estará levando 125 

propostas bastante contundentes sobre este assunto, o CMAS será chamado para uma 126 

conversa, mas a situação tem se agravado a ponto alarmante. Cabe ao CMAS normatizar 127 

este atendimento visando uma redução de danos e um não agravamento da situação, caso 128 

contrário o município deverá oferecer uma república e um albergue noturno. O conselheiro 129 

Tierri colocou que a Casa da Acolhida atende os idosos, apenas tem restrições quanto aos 130 

idosos portadores de enfermidades, eventualmente um convênio com a política de saúde 131 

poderia superar esta situação. O conselheiro Adrianis colocou que há um convênio da 132 
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assistência social com  a Casa da Acolhida para atendimento de adultos, famílias e idosos 133 

e esta deverá cumprir este objeto, em caso de idosos com alguma enfermidade o Serviço 134 

Social da mesma deverá tomar as providências necessárias para os encaminhamentos. O 135 

conselheiro José Geraldo colocou que esta discussão é importante e sugeriu que para a 136 

nova gestão do CMAS seja nomeada uma comissão específica para este assunto. O 137 

conselheiro Tierri colocou o item que foi incluído na pauta: Plano de Ação do Serviço de 138 

Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias – cofinanciamento estadual por meio do 139 

Piso Paranaense de Assistência Social –PPASV – 2016. O conselheiro Tierri colocou que 140 

o Plano de Ação foi enviado previamente aos conselheiros para leitura, porém não houve 141 

tempo hábil para realizar esta discussão na comissão de monitoramento e avaliação de 142 

projetos. É um cofinanciamento estadual para este serviço. Ficou estabelecido no 143 

reordenamento para o serviço de acolhimento de adultos que a Casa da Acolhida e 144 

Ministério Melhor Viver estariam aptas a receber os recursos federais. Neste momento 145 

estaremos discutindo a aplicação do recurso estadual, no valor de R$ 120.000,00 anual 146 

(R$ 10.000,00 mensais), no plano de ação foi colocado as metas que serão atendidas, 50 147 

metas na Casa da Acolhida e 38 metas no Ministério Melhor Viver. A proposta de aplicação 148 

do recurso é de custeio, sendo executado diretamente pela Gerencia Especial, esta fará a 149 

aplicação do recurso e na sequência o repasse do material para às entidades. Após 150 

discussão, o Plano de Ação foi aprovado por unanimidade conforme Resolução 151 

CMAS/Nº 08/2016. A presidente Beatriz pediu licença para retirar-se da reunião e passou 152 

a coordenação da reunião para o vice  presidente Tierri. Item 5 da pauta: Parecer da 153 

Comissão de Acompanhamento do Fundo Municipal de Assistência Social sobre:5.1- 154 

relatórios de movimentação financeira e orçamentária do FMAS -2015; 5.2- planos de 155 

aplicação dos recursos do SUAS para 2016; 5.3- plano de aplicação do 3% do IGDM/Bolsa 156 

para o CMAS. O coordenador desta Comissão, conselheiro Tierri, colocou que ocorreu a 157 

reunião da mesma na qual foram discutidos vários assuntos. Antes da leitura do parecer da 158 

comissão o conselheiro Adrianis solicitou a palavra para fazer alguns apontamentos: são 159 

dois documentos, um da Gerência Especial outro da Gerência Básica, o documento 160 

apresentado pela Gerência Básica é bem extenso, trazendo especificações sobre a 161 

aplicação dos recursos, comentou que não viu nenhuma proposta para construção de 162 

CRAS. A conselheira Taisa comentou que este plano é para os recursos federais, sendo 163 

que para estes recursos não é permitido realizar investimentos, como construção. O 164 

conselheiro Adrianis colocou que na proposta de contrapartida também não aparece 165 

investimentos em construção de CRAS que faz parte do pacto de aprimoramento da 166 

gestão. No mínimo dois CRAS deveriam ser construídos, lembrou que o CRAS do Jardim 167 

Carvalho está em péssimas condições, ocorrendo até mesmo um acidente de trabalho 168 

devido as condições apresentadas pelo mesmo. Colocou que se faz necessário que a 169 

Gerência Básica apresente um plano de construção de CRAS, pois está sendo pago 170 

valores altos de  aluguel, os quais poderiam ser utilizados para construção.  A conselheira 171 

Taisa colocou que o recurso está sendo utilizado para algumas reformas, principalmente 172 

no CRAS do Jardim Carvalho. Foram realizados alguns apontamentos sobre o excesso de  173 

utilização do recurso federal em manutenção e material de construção. A conselheira Taisa 174 

colocou que um ponto positivo é o não pagamento dos funcionários com recursos federais, 175 

este foi um avanço, outro ponto positivo é a previsão de construção de CRAS nos núcleos 176 
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habitacionais da PROLAR, para os novos loteamentos está prevista a entrega já com o 177 

CRAS construído. Quanto ao plano de ação para os recursos federais apresentado pela 178 

Gerência de Proteção Social Especial, o conselheiro Adrianis questionou sobre o PETI, 179 

também foram levantados que há alguns item confusos e com sobreposição de ação e 180 

gastos. O conselheiro Tierri explicou que em relação ao PETI são duas contas bancárias, 181 

sendo uma mais antiga com recursos acumulados. O conselheiro Adrianis solicitou a 182 

revisão do plano que contempla este programa. Quanto ao Centro Pop foi questionado se 183 

o recurso previsto para a construção foi depositado. O conselheiro Tierri colocou que 184 

recebeu informações de que o recurso não foi repassado, havendo somente a dotação 185 

orçamentária. Decidido que serão solicitadas informações mais precisas neste sentido. 186 

Questionado o pagamento dos funcionários da Gerência Especial, o conselheiro Gilberto 187 

colocou que um plano desta magnitude de valores deveria conter informações mais 188 

precisas com relação a discriminação da equipe técnica, quem  e quantos são estes 189 

profissionais. O conselheiro Adrianis colocou que a Comissão do Fundo não pode analisar 190 

os números fechados, deverá verificar o desdobramento dos dados. A plenária solicitou um 191 

maior detalhamento do plano, colocando que da forma como está fica difícil aprovar. O 192 

plano de gastos dos 3% dos recursos do IGD foi aprovado em conjunto com o plano de 193 

aplicação da Gerência de Proteção Social Básica, ficando o plano da Gerência de 194 

Proteção Social Especial para reavaliação na próxima reunião. Aprovado o plano de 195 

aplicação dos recursos federais referentes a Proteção Social Básica e 3% dos recursos do 196 

IGD para utilização pelo CMAS, conforme Resolução CMAS Nº 09/2016. Finalizada a 197 

pauta e nada mais havendo a tratar, o vice presidente Tierri Angeluci  encerrou a reunião 198 

às dezessete horas, agradecendo a presença de todos. Esta ATA foi redigida por mim, 199 

Carla Buhrer Salles Rosa, secretária executiva que, após aprovada segue assinada por 200 

mim e pelos demais conselheiros presentes. 201 
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