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ATA 295 

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, realizou-se 1 

reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, em sua 2 

sede no Centro de Ação Social, sob a convocação de seu presidente José Geraldo Berger. 3 

Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros titulares governamentais: Tatyana Denise 4 

Belo, Gisele Ferreira Kravicz e Sandra Regina W. Cisco (Secretaria Municipal de Assistência 5 

Social); Maria de Fátima J. Fiebig (Fundação Municipal Proamor de Assistência Social) e Leni 6 

Aparecida Viana da Rocha, (Secretaria Municipal de Educação). Os conselheiros titulares 7 

não governamentais: José Geraldo Berger (Entidades de Proteção Social Especial de Alta 8 

Complexidade); Ines Chuy Lopes (Entidades de Proteção Social Especial de Média 9 

Complexidade); Adrianis Galdino da Silva Junior e Regina Rosa Pedrozo Rosa (Profissionais 10 

da Área) e Lilian Klimiont (Entidades de Proteção Social Básica).  Os conselheiros 11 

governamentais no exercício da titularidade: Maristela Guarnieri (Secretaria Municipal de 12 

Indústria, Comércio e Qualificação Profissional). Os conselheiros não governamentais 13 

suplentes: João Eliseu Montes (Entidades de Proteção Social Especial de Média 14 

Complexidade) e Camila Vanessa Sviech (Entidades de Proteção Social Básica). A secretária 15 

executiva Carla Buhrer Salles Rosa. Justificou  a ausência: Daniele de Antoni Calixto. 16 

Estiveram presentes: Nessyane Santos (IGRPCOM), Camila Nazareth (Associação Amigos 17 

da Criança), Josefina Palermo e Odineusa M. Rosa (APAM), Vinícius Iran Barbosa (estagiário 18 

do Ministério Público), Antonio Fontana e Marcos Barszcz (Grupo Reviver) Nathani Panzarini ( 19 

Programa Transformando Gerações), Anagiza  (ACap Geny Ribas), Giovani Wallis Garbosa, 20 

Sabrina Martins e Alessane Fernanda Biade Comin (UEPG/APADEVI), Monique Macedo de 21 

Almeida e Paulo Vinícius de Almeida (JOCUM), Ketlyn Leuzenski (SME), Alexandra Santos 22 

(APACD) e Acir Santos (Pequeno Anjo). Pauta: Apreciação e aprovação da pauta, aprovação 23 

da ata  294 e parecer da  Comissão de Acompanhamento do  SUAS e FMAS  sobre as 24 

prestações de contas do cofinanciamento estadual  dos Pisos Paraenses de Assistência 25 

Social  II, IV, V e Residência Inclusiva.  O presidente José Geraldo Berger iniciou a reunião 26 

extraordinária dando as boas vindas aos conselheiros e ouvintes desta plenária.  Fez a leitura 27 

da pauta e indagou sobre possíveis inclusões. O conselheiro Adrianis solicitou a inclusão de 28 

discussão sobre o Edital de Chamamento para as parcerias de 2018 e sobre a nova Lei de 29 

regulamentação dos Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos. A secretária executiva 30 

Carla solicitou a inclusão de um informe. Pauta aprovada. Colocada a ata nº 294 em 31 

discussão e aprovação, aprovada. O Presidente realizou a leitura de documento recebido (em 32 

cópia) pelo CMAS enviado pela Associação das Entidades Assistenciais de Ponta Grossa, 33 

solicitando providências em relação a demora do Edital de Chamamento das parcerias entre o 34 

Poder Público e as Entidades para 2018. A conselheira Sandra Cisco informou que estão 35 

aguardando a publicação do Decreto e já foi disponibilizada no blog do monitoramento uma 36 

orientação técnica sobre a documentação necessária para a participação das Entidades no 37 

Edital, com o objetivo de  agilizar. Os conselheiros realizaram amplas observações sobre o 38 

assunto, questionando principalmente os prazos, a grande preocupação é que os convênios 39 

findam em 31 de dezembro deste ano. O presidente sugeriu que seja agendada uma reunião 40 

com o Sr. Prefeito para discutir esta situação. O conselheiro João destacou que há sério risco 41 
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dos usuários serem penalizados, as Entidades formaram equipes de funcionários e, se as 42 

parcerias não forem pactuadas ainda em 2017 não terão recursos para manter-se, terão que 43 

dispensar os funcionários. O conselheiro Adrianis enfatizou que se até a data de 31/12 os 44 

termos de parceria não estiverem assinados todas as Entidades terão que entregar as chaves 45 

para o município, pois não haverá dinheiro para continuar com a manutenção dos serviços. 46 

Foi solicitada a presença da Sra. Secretária de Assistência Social. Após contato, a 47 

conselheira Maria de Fátima informou que a Secretária não poderá comparecer por estar em 48 

reunião. Informou que até 20/11 o Edital de Chamamento será publicado. Alguns conselheiros 49 

argumentaram que, provavelmente, vão ocorrer atrasos, pois a parte burocrática é demorada. 50 

Ocorreu uma acalorada discussão sobre os prazos. O conselheiro Adrianis colocou que não 51 

tem condições da alta complexidade ficar sem uma definição objetiva, os abrigos não podem  52 

fechar, alguém tem que dar uma satisfação definitiva. O Presidente Geraldo solicitou um 53 

horário para conversar com a Secretária, em conjunto com os representantes do conselho. O 54 

conselheiro Adrianis sugeriu que todas as Entidades oficiem a Secretária, agora não depende 55 

mais do CMAS. Ficou decidido que o Presidente vai conversar com a Gestão sobre esta 56 

situação. Na sequência, foi discutida a Lei Municipal Nº 12.951 que  altera as normativas para 57 

os Conselhos, foi comentado que o Conselho de Saúde já enviou um ofício com sua 58 

manifestação contrária. A conselheira Sandra informou que SMAS também já se manifestou 59 

com uma posição contrária, solicitando o veto. Foi apontado que esta Lei fere os princípios da 60 

participação popular, após manifestações de perplexidade e indignação  ficou decidido que o 61 

CMAS elaborará uma manifestação de repúdio. A secretária executiva Carla comunicou que 62 

uma equipe do Ministério do Desenvolvimento Social, mais especificamente do Fundo 63 

Nacional de Assistência Social, estará em visita técnica no município na próxima semana e 64 

solicitou uma reunião com o CMAS, será dia 23/11 às 14h. No próximo assunto foi 65 

apresentado o parecer da Comissão de Acompanhamento do SUAS sobre as prestações de 66 

contas do cofinanciamento estadual do primeiro semestre de 2017, dos seguintes pisos: 1- 67 

Piso Paranaense de Assistência Social II – Centro Pop, após a leitura das respostas das 68 

questões que acompanham o parecer, a prestação de contas foi aprovada com ressalvas 69 

tendo em vista que o município executa as ações/ atividades referentes ao Piso, mas ainda 70 

não teve tempo hábil de executar o recurso financeiro em sua totalidade. O trâmite dos 71 

processos de aquisição do material proposto no plano de aplicação foram apresentados e 72 

analisados pelo CMAS e as ações foram realizadas de acordo com as normativas. Foi 73 

solicitado um plano de providências que deverá ser apresentado em até 30 dias para ser 74 

analisado na reunião de dezembro do Conselho. Aprovado conforme 75 

Resolução/CMAS/Nº41/2017. 2-  Residência Inclusiva: aprovado com ressalvas, tendo em 76 

conta que o município executa as ações referentes à Residência Inclusiva, mas não teve 77 

tempo hábil de executar o recuso financeiro em sua totalidade, o trâmite do processo do 78 

repasse do recurso foi apresentado ao Conselho e as ações foram realizadas de acordo com 79 

a normativa. Aprovado conforme Resolução/CMAS/Nº40/2017. 3- Piso Paranaense de 80 

Assistência Social V - Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias, aprovado com 81 

ressalvas, uma vez que o município executa as ações e atividades referentes ao Piso, mas 82 

ainda não teve tempo hábil de executar o recurso financeiro em sua totalidade, o trâmite dos 83 

processos de aquisição do material foram apresentados e analisados pelo Conselho, as 84 

ações foram realizadas de acordo com as normativas. Aprovado conforme 85 

Resolução/CMAS/Nº 43/2017. 4-  Piso Paranaense de Assistência Social IV - Acolhimento 86 

Institucional para Crianças, Adolescentes e Jovens. O parecer foi de reprovação total, tendo 87 

em vista que as ações e atividades referentes ao piso foram executadas, mas o recurso não 88 

foi executado e o processo não está tramitando. Aprovado conforme Resolução/CMAS/Nº 89 



 

42/2017. Comentado que foi reprovado porque o recurso não conseguiu ser aplicado. 90 

Finalizada a pauta e nada mais havendo a tratar, o Presidente José Geraldo Berger encerrou 91 

a reunião agradecendo a presença de todos. Esta ATA foi  transcrita pela agente social Maria 92 

Aparecida da Silva e redigida pela secretária executiva Carla Bührer Salles Rosa, após 93 

aprovada segue assinada pelos conselheiros presentes. 94 



 

 


