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Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, realizou-se 2 

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 Secretária Executiva Carla Bührer 4 

Salles Rosa. Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros titulares governamentais: 5 

Tierri Rafael Ribeiro Angeluci, Beatriz de Souza e Josemar Severino (Secretaria Municipal 6 

de Assistência Social); Leni Aparecida Viana da Rocha (Secretaria Municipal de Educação), 7 

Matheus Fernandes (Fundação Municipal Proamor de Assistência Social); Anderson 8 

Quintino Martins (Secretaria Municipal de Saúde). Os conselheiros titulares não 9 

governamentais: Ines Chuy Lopes (Entidades de Proteção Social Especial de Média 10 

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

Complexidade), Adrianis Galdino da Silva Jr. e Regina Rosa Pedrozo Rosa (Profissionais da 12 

Área); Gilberto Ferreira e Lilian Klimiont (Entidades de Proteção Social Básica); Cristofer 13 

Ricardo Luiz Camargo, Vanderli Ramos Morgestern e Raimy Carrilho (Usuários da Política 14 

de Assistência Social). Os conselheiros governamentais suplentes: Priscila Harkatyn 15 

(Secretaria Municipal de Assistência Social); Maria de Fátima J. Fiebig (Fundação Proamor); 16 

Cláudia Daniela Coneglian (Secretaria Municipal de Educação).Os conselheiros não 17 

governamentais suplentes: Márcia Hilgenberg Elias (Entidades de Proteção Social 18 

Especial de Alta Complexidade); João Eliseu Montes ((Entidades de Proteção Social 19 

Especial de Média Complexidade); Marcelo Safraid (Profissionais da Área); Camila Vanessa 20 

Swiech  e Raissa de Oliveira Procópio Santos (Entidades de Proteção Social Básica); 21 

Ronilda Moreira dos Santos (Usuários da Política de Assistência Social). Estavam presentes 22 

o Secretário de Assistência Social Rodrigo Labiak da Silva, a Secretária Executiva Carla 23 

Buhrer Salles Rosa, a presidente da Comissão Eleitoral Ana Carolina da Silva Reis e os 24 

membros da Comissão Eleitora: Simone Farias e Liziane Batista Pinto. Registramos as 25 

presenças:, Marcos Barszcz, Vanduira Arcoverde Silva, Maria Bárbara Chuy Lopes, Sandra 26 

Cisco, Maria Aparecida da Silva, Débora Maria Moretão, Maria Delinski, Nair Schemberg 27 

Serrato,  Osni Cirino da Cunha, Armando Madalosso Vieira, Rosely Della Torres, Alcides 28 

Madalosso. A reunião teve a seguinte pauta: 1-Posse dos Conselheiros – Gestão 2016 a 29 

2018; 2-Eleição do (a)  Presidente e Vice Presidente do CMAS; 3-Composição das 30 

Comissões Temáticas do CMAS; Comissão de Documentação e Cadastro das Entidades de 31 

Assistência Social,- Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos, Comissão de 32 

Acompanhamento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, Comissão de 33 

Acompanhamento do Fundo Municipal de Assistência Social; 4- Informes gerais. Após 34 

estabelecido o quórum, às 14:15 a secretária executiva Carla deu início a reunião 35 

cumprimentando a todos os presentes e colocando que esta é a reunião de  posse da 36 

décima primeira gestão do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa para 37 

o biênio 2016 – 2018. O Conselho é um órgão deliberativo e de composição paritária, 38 

formado por 18 conselheiros titulares e 18 conselheiros suplentes, sendo 09 representantes 39 

do poder público e 09 representantes da sociedade civil. Foi criado por Lei Municipal em 40 

dezembro de 1995, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica 41 

da Assistência Social (Lei 8.742, de 7/12/1993) que prevê a participação da sociedade na 42 

formulação, acompanhamento das políticas da assistência social e no controle das ações. 43 

Possui como principal competência definir as prioridades da Política Municipal de 44 
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Assistência Social e acompanhar a execução desta política e, principalmente, é um espaço 45 

democrático onde é possível discordar sem discórdia. Na sequência, a presidente da 46 

Comissão Eleitoral Ana Carolina da Silva Reis chamou os conselheiros eleitos e indicados 47 

para realizar a assinatura do Termo de Posse. Antes de iniciar o chamamento dos 48 

conselheiros proferiu algumas palavras destacando a importância do papel do conselheiro e 49 

quais as principais características que devem envolver a atuação dos conselheiros. 50 

Segundo Decreto Nº 11.363 de 26/04/2016 os conselheiros titulares e suplentes são: 51 

Secretaria Municipal de Assistência Social: titular Beatriz de Souza, suplente Priscila 52 

Harkatyn; titular Tierri Rafael Angeluci, suplente Karym Rachel Mami Collesel; titular 53 

Josemar Severino, suplente Taísa de Cássia Gomes. Secretaria Municipal de Saúde: titular 54 

Anderson Quintino Martins, suplente Rosana Aparecida Barbosa. Secretaria Municipal de 55 

Educação: titular Leni Aparecida Viana da Rocha, suplente Cláudia Daniela Coneglian. 56 

Secretaria Municipal de Gestão Financeira: titular Antônio Ademir Rosa e suplente Cesar 57 

Petrônio Mendes. Fundação Municipal Proamor de Assistência Social: titular Matheus 58 

Fernandes, suplente Maria de Fátima Juskow Fiebig. Secretaria Municipal de Indústria, 59 

Comércio e Qualificação Profissional: titular Emerson Correa, suplente Derci Roberto Cabral 60 

Nunes. Secretaria Municipal de Administração: titular Taisa Trombini e suplente Valdirene 61 

Aparecida Iensen. Entidades de Proteção Social Básica: titulares: Gilberto Ferreira e  Lilian 62 

Klimiont, suplentes Camila Vanessa Swiech e Raissa de Oliveira Procópio Santos. 63 

Entidades de Proteção Social Especial de Média Complexidade: titular Ines Chuy Lopes, 64 

suplente João Eliseu Montes. Entidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 65 

titular José Geraldo Berger, suplente Márcia Hilgenberg Elias. Representantes dos 66 

Profissionais da Área de Assistência Social: titulares Adrianis Galdino da Silva Jr., Regina 67 

Rosa Pedrozo Rosa, suplentes Marcelo Safraid e Keila Cristina Carneiro. Representantes 68 

dos Usuários dos Serviços de Assistência Social: titulares Cristofer Ricardo Luiz Camargo, 69 

Vanderli Ramos Morgestern e Raimy Carrilho. Suplentes Luiz Alberto Cardoso, Ronilda 70 

Moreira dos Santos e Cleyton Serafim dos Reis. Após a assinatura do Livro de Posse pelos 71 

conselheiros, Ana Carolina fez a leitura da carta de renúncia apresentada ao CMAS pela 72 

Sra. Patrícia  Lucente  Batista, eleita como primeira suplente representando o segmento dos 73 

usuários, a renúncia foi baseada em sua nomeação como assessora do Gabinete do 74 

Prefeito (Decreto 11.265 de 05/04/2016, D.O. 06/04/2016), o que a impede de representar a 75 

sociedade civil no CMAS. Encerrado o ato de posse, o Secretário de Assistência Social – 76 

Rodrigo Labiak proferiu palavras de acolhida aos novos conselheiros, parabenizou a todos 77 

desejando um tempo de muitas conquistas, se colocou como parceiro do CMAS 78 

disponibilizando seu gabinete, pontuou o avanço das políticas públicas da nossa cidade. O 79 

Secretário Rodrigo lembrou que como conselheiro do COMAD sabe bem o que é fazer parte 80 

de um conselho, sabe qual é a luta, as necessidades, colocou a Secretaria e a sua pessoa 81 

estão de braços abertos para que todos possam fazer um ótimo trabalho, sabe que não será 82 

fácil, mas com a parceria e com o apoio de todos ficará mais fácil. Citou um  provérbio: “na 83 

multidão de conselhos há sabedorias”, então, é para isso mesmo que o Conselho serve para 84 

que haja muitos conselhos e dali seja extraído o melhor, porque assim se  consegue mais 85 

efetividade, quando se tem esse diálogo aberto, maduro e equilibrado fica tudo muito mais 86 

fácil, pretende ter sempre esse diálogo com o CMAS e contem sempre com ele, não está 87 

aqui para atrapalhar em nada, agradeceu a todos e convidou o presidente que será eleito 88 
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para um abraço e um café em seu gabinete. Na continuidade a secretária Carla fez a leitura 89 

do artigo sétimo do Regimento Interno do CMAS que trata da eleição do Presidente e Vice-90 

Presidente, esta gestão é destinada a presidência não governamental. Foi deixado em 91 

aberto para que os interessados coloquem sua candidatura. O conselheiro Gilberto propôs o 92 

nome do conselheiro José Geraldo Berger para Presidente, o conselheiro Adrianis apoiou a 93 

indicação de José Geraldo, seguido pela conselheira Beatriz e outros conselheiros 94 

favoráveis a indicação. Foi indagado pela secretária Carla se há alguém interessado em 95 

colocar seu nome para a vice-presidência, conselheiro Gilberto indicou o nome do 96 

conselheiro Adrianis para a vice-presidência. O conselheiro José Geraldo apoiou a indicação 97 

e colocou que gostaria de somar com ele, outros conselheiros também apoiaram o nome do 98 

conselheiro Adrianis para a vice-presidência. Composta a chapa: José Geraldo para 99 

presidente e Adrianis para vice-presidente, os candidatos foram aclamados por 100 

unanimidades para os cargos de presidente e vice para a gestão 2016-2018. O presidente 101 

eleito conselheiro José Geraldo Berger fez uso da palavra saudando o Secretário Rodrigo e 102 

todos os presentes, colocou: “é um orgulho assumir o Conselho, um cargo importantíssimo, 103 

é o ápice de minhas atividades assumir o conselho, estive olhando as responsabilidades 104 

que o cargo impõe, mas não fujo delas, ao contrário, fico muito alegre, os conselheiros 105 

podem ter certeza que em todos os meus trabalhos jamais decidi sozinho, a decisão será de 106 

todos e não unilateral, haverá diálogo porque o objetivo são as entidades, haverá diálogo 107 

com o gestor. Em conjunto com o vice-presidente e os conselheiros que puderem, todas as 108 

entidades serão visitadas. Enfatizo a importância do quórum no início das reuniões, o 109 

Regimento Interno coloca isso,  depois será decidido quantos minutos haverá de tolerância, 110 

cinco, dez, quinze, se não houver quórum será encerrada a reunião, isso porque não 111 

estamos prestigiando aqueles que chegam no horário e deverá haver quórum nas 112 

deliberações durante as reuniões, não importa o horário, seja às 15:00 ou 16:00 horas, vai 113 

ter que ter  quórum, o Regimento Interno diz isso, se não houver quórum estará encerrada a 114 

reunião, não haverá decisões. A presença dos conselheiros  no dia das reuniões, das 14:00 115 

ás 16:00 horas é imprescindível, se o conselheiro não puder vir tem a justificativa, mas 116 

gostaria de ter a participação de todos, se o titular não puder vir que ligue para o seu 117 

suplente e justifique, fico alegre porque sei que tudo será feito de comum acordo, muito 118 

obrigado pela confiança.” Encerrada a fala do presidente, o vice-presidente Adrianis se 119 

pronunciou: “a apreensão está na cabeça de quem usa a coroa, Henrique VIII. Esta 120 

expressão é significativa visto que como monarca de uma Inglaterra desunida não podia 121 

viver que não fosse sob a pressão, todavia dada por sua juventude eternizou-se pelas 122 

loucuras, faço um preâmbulo  dessa comunicação usando a expressão de Henrique VIII 123 

para dialogar sobre a nova composição do Conselho Municipal de Assistência Social. Após 124 

uma gestão de dois anos onde tivemos muitos desafios, muitas situações onde houve o 125 

desgastante diálogo e até mesmo algumas desavenças. Hoje temos uma nova composição, 126 

se faz necessário hoje, que este conselho retome o seu caminho e seja, de fato, articulador, 127 

coordenador dos eixos da política  nacional  e cogestor da política de assistência  para todo 128 

e cada princesino. Os desafios que se encontram ao novo Presidente são de dar unidade ao 129 

colegiado, propor uma política articulada com as entidades e garantir aquilo que chamamos 130 

de marco civilizatório dentro da política de garantia de direitos, a situação do CMAS é frágil, 131 

do ponto de vista da execução, monitoramento da política, da defesa, organização e 132 
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operacionalização do SUAS, da gestão estratégica dos programas, projetos, serviços e 133 

benefícios sócios assistenciais. O esvaziamento da política se dá pela miopia do gestor e 134 

pelos jogos que se fazem quando os direitos coletivos se tornam uma moeda de troca, ante 135 

aos desejos e vontades particulares, digo isso pois, equacionar direitos coletivos a direitos 136 

particulares é custoso, mas, bem sabemos que este Conselho não pode e não deve 137 

subtrair-se da sua função que é a garantia do direito de todos. Lutamos historicamente para 138 

que a assistência social entrasse para a agenda nacional como direito social, com 139 

orçamento e garantia de transferência de renda, o maior e mais vultuoso bem que essa 140 

política pode fazer. A agenda desse novo conselho deve ser programática, 141 

institucionalmente afinada com as normativas, sem se distanciar  dos apelos das entidades 142 

e equipamentos da política que compõem a rede de serviços. Precisamos capacitar os 143 

conselheiros para que possam debater as matérias com conhecimento e resolutividade. 144 

Agradecemos a gestão passada, na pessoa da Sra Beatriz de Souza e do Tierri, que 145 

tocaram esse conselho com muito afinco e deram um tom de paz, mesmo em tempo de 146 

guerra, muito obrigado. As onze mil famílias atendidas com certeza os terão na memória 147 

para sempre, dessa feita, propomos uma coalizão de forças, na qual, o objetivo central seja, 148 

uma política de assistência social para todos e cada um, com todas as entidades, mas sem 149 

nunca deixarmos de cumprir com o papel da gestão da assistência social, a qual tem papel 150 

fundamental para o aprimoramento dos equipamentos e para que ela se torne, de fato, uma 151 

política pública e para todos, parabéns a todos os conselheiros e ao novo presidente.” A 152 

secretária Carla fez a leitura do artigo dez do Regimento Interno que coloca sobre o(a) 153 

secretário (a) executivo (a), este deverá ser escolhido por votação majoritária do plenário. A 154 

secretária Carla se colocou a disposição da Superintendente Beatriz e do Secretário 155 

Rodrigo, colocando que cabe, primeiramente a eles permitirem sua permanência no CMAS. 156 

Tanto a Superintendente Beatriz quanto o Secretário Rodrigo colocaram a  Assistente Social 157 

Carla a disposição do CMAS para exercer a função de secretária executiva, se a plenária 158 

referendar. Foi referendada por unanimidade.  Na sequência passou-se ao item 3 da pauta: 159 

Composição das Comissões Temáticas do CMAS; Comissão de Documentação e Cadastro 160 

das Entidades de Assistência Social,- Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos, 161 

Comissão de Acompanhamento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, Comissão 162 

de Acompanhamento do Fundo Municipal de Assistência Social. A composição das 163 

comissões ficou da seguinte forma: Comissão de Documentação e Cadastro de 164 

Entidades de Assistência Social: Conselheiros: Matheus Fernandes, Josemar Severino, 165 

Marcelo Safraid, Raimy Carrilho, Tierri Rafael Angeluci. Comissão de Monitoramento e 166 

Avaliação de Projetos: Conselheiros: Raissa de O. Procópio Santos, Camila Vanessa 167 

Swiech, Márcia Hilgenberg Elias, Ines Chuy Lopes, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Cristofer 168 

Ricardo Luiz Camargo, Raimy Carrilho. Comissão de Acompanhamento do Sistema 169 

Único de Assistência Social – SUAS: Conselheiros: Leni  Aparecida Viana da Rocha, 170 

Anderson Quintino Martins, Tierri Rafael Angeluci, Maria de Fátima Fiebig. Comissão de 171 

Acompanhamento do Fundo Municipal de Assistência Social: conselheiros: Gilberto 172 

Ferreira, Lilian Klimiont, Raissa de O.  Procópio Santos, João Eliseu  Montes, Vanderli 173 

Ramos Morgestern, Keila Cristina Carneiro, Priscila Harkatyn. Foi comentado que o 174 

presidente José Geraldo  e o vice-presidente Adrianis participarão de todas as comissões, 175 

na medida  do possível. O conselheiro Adrianis considerou que será estipulado prazos para 176 
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recebimento das demandas para a plenária e análise prévia das comissões, visto que não 177 

será possível um número grande de reuniões mensais de comissões e sem calendário pré 178 

estabelecido. Colocou que o Regimento diz que as comissões emitem parecer sobre as 179 

matérias analisadas e o pleno acompanha e decide sobre os mesmos, desta forma, os 180 

pareceres deverão ser fundamentados para a plenária possa deliberar com tranqüilidade. O 181 

conselheiro Tierri colocou que concorda que o fluxo de demandas para o CMAS seja pré 182 

estabelecido  esta normativa é válida, porém, algumas vezes a gestão recebe demandas 183 

com prazos muito curtos, não permitindo o cumprimento das datas estabelecidas. O 184 

presidente José Geraldo colocou que neste caso haverá as reuniões extraordinárias, 185 

conforme prevê o Regimento Interno e solicitou às Entidades que todas as solicitações ao 186 

CMAS sejam por escrito. Como próximo item a secretária Carla fez a leitura dos informes 187 

gerais: 1- O Ministério do Desenvolvimento Social repassou a informação sobre o parecer 188 

do CMAS relativo ao Plano de Ação do SUAS, o prazo encerra em 07/07/2016. Para o 189 

parecer do CMAS relativo ao  Demonstrativo  Sintético de 2015 (prestação de contas) o 190 

prazo é  até 31/05/201 6.  02-Recebido ofício Nº 35/16 da Gerência de Proteção Social 191 

Básica solicitando a indicação de dois membros do CMAS para compor o Comitê do 192 

Programa Família Paranaense. 03- Recebido ofício da Associação de Mães de Menores 193 

Especiais-AMME da APACD com o relato dos fatos que vem ocorrendo na Entidade e 194 

solicitando um posicionamento deste Conselho. 04 - Recebido ofício da Associação de 195 

Atendimento para Portadoras de Necessidades Especiais Nossa Senhora de Lourdes  196 

solicitando autorização para aquisição de alimento especial com recurso do convênio com a 197 

Fundação Proamor. 05- Recebido informe da Associação Pontagrossense de Emancipação 198 

de Deficientes/APEDEF comunicando a alteração no Estatuto Social da Entidade, o 199 

atendimento será apenas ao público feminino e não mais atendimento misto. 06- A Entidade 200 

Jovens com uma Missão/JOCUM, por meio do processo 1100346/2016/of. 34/2016, expõe 201 

as dificuldades que vem enfrentando para a continuidade do serviço de abrigamento 202 

provisório e, portanto, solicita o aumento no valor do repasse  para o montante de R$ 203 

51.000,33, atualmente o valor é de R$ 20.000,00. A Entidade também encaminhou o ofício 204 

Nº 039/2016 comunicando que pretende entregar a administração do serviço de 205 

abrigamento provisório ao município/SMAS a partir de 26 de abril de 2016. 07- Lei dos 206 

Benefícios Eventuais a ser discutida pelo CMAS. 08- Instituto Educacional Duque de 207 

Caxias/IEDC apresentou um projeto se subvenção social para aquisição de uniformes 208 

escolares. 08- As Entidades e Serviços socioassistenciais inscritas no CMAS entregaram  a 209 

documentação para a manutenção das inscrições no CMAS, até 29 de abril, conforme 210 

resolução do CMAS. 09- A Gerência de Proteção Social Especial solicitou a retificação do 211 

Plano de Ação para Cofinanciamento do Piso Paranaense de Assistência Social - PPASV – 212 

2016 (Resolução/CMAS/Nº08/2016), conforme ofício enviado pelo Escritório Regional da 213 

SEDS (ofício nº49/2016/ SEDS/PG), que solicita  que o Plano de Reordenamento do Serviço 214 

de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias em Situação de Rua seja refeito 215 

acolhendo as seguintes considerações: a) a previsão de atendimento é de 50 metas; b) os 216 

valores a serem recebidos em 2016: Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS: R$ 217 

60.000,00 e Fundo Nacional de Assistência Social/                                                              218 

FNAS: R$ 120.000,00. O conselheiro Tierri (Gerente de Proteção Social Especial) explicou 219 

que a principal alteração solicitada foi a alteração do valor de R$ 10.000,00 mensais para 220 
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R$ 5.000,00 uma vez que  parte do recurso está bloqueada e o prazo para envio da 221 

retificação é no dia 10 de maio e comprometeu-se em entregar ao CMAS o plano de ação 222 

retificado até a próxima reunião plenária. O conselheiro Adrianis lembrou que o plano foi 223 

aprovado com algumas considerações, e, portando, a ata da reunião que aprovou deverá 224 

ser retomada, bem como toda a documentação que envolve esta discussão e, ainda, o 225 

CMAS deliberou com algumas questões que envolvem o aprimoramento do atendimento à 226 

população de rua. Foi proposto que a Comissão de Acompanhamento do SUAS retome este 227 

assunto, realize as considerações necessárias e a deliberação ocorra Ad Referendum desta 228 

plenária. Aprovado por unanimidade conforme Resolução/CMAS/Nº 11/2016. Finalizada 229 

a pauta e nada mais havendo a tratar, o  presidente José Geraldo Berger  encerrou a 230 

reunião às dezesseis horas, agradecendo a presença de todos. Esta ATA foi redigida por 231 

mim, Carla Buhrer Salles Rosa, secretária executiva que, após aprovada segue assinada 232 

por mim e pelos demais conselheiros presentes. 233 
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