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ATA 347 1 
Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte um, às quatorze horas, realizou-se a reunião 2 
ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, em sua sede na Rua Joaquim 3 
Nabuco nº 59 e virtualmente através do aplicativo Google Meet sob a convocação de seu presidente 4 
Armando Madalosso Vieira. Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros titulares 5 
governamentais: Lucília do Rocio Lopes Andrade, Tatyana Denise Belo e Karina Muehlbauer 6 
(Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG); Daniele de Antoni Calixto 7 
Strack ( Fundação Municipal de Saúde); Leni Aparecida Viana da Rocha (Secretaria Municipal de 8 
Educação); Deborah Maria Diretrich Lechiu (Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública) 9 
e João Rafael Safonoff Ribeiro (Secretaria Municipal de Governo). Os conselheiros não 10 
governamentais titulares: Adrianis Galdino da Silva Junior e Valquiria Verwiebe (Profissionais da 11 
Área de Assistência Social); Armando Madalosso Vieira (Entidades de Proteção Social Básica); 12 
Silmara Raquel Chagas de Freitas, Cleuci Mara Barbosa Martins ( Usuários da Assistência Social). 13 
Os conselheiros governamentais suplentes: Monica Mongruel (Fundação Municipal de Assistência 14 
Social de Ponta Grossa/FASPG). Os conselheiros não governamentais suplentes: Ana Paula 15 
Rocha e Ana Paula Almeida Rocha Ohata (Profissionais da Área de Assistência Social). Os 16 
conselheiros não governamentais suplentes no exercício da titularidade: Laerte Bittencourt Filho 17 
(Entidade de Média Complexidade). Estiveram presentes, a assistente social Consuelo Szczerepa 18 
Lopes e a  estagiária do Ministério Público Giovanna Krubniki. A assistente social Margharida da 19 
Associação GERAR e Marcelo Bleme do Irmãos Cavanis. A estagiária de serviço social do CMDPI 20 
Marcia Grazieli Barbosa. A agente administrativa Maria Aparecida da Silva. A plenária contou com a 21 
seguinte pauta: 1- Apreciação e aprovação da pauta; 2- Aprovação das atas nº 341, 342, 343, 344, 22 
345 e 346; 3- Informes; 4- Apreciação e Aprovação do parecer da Comissão de Acompanhamento do 23 
SUAS sobre:4.1 – Proposta de Fechamento do Acolhimento Público para crianças e adolescentes; 24 
4.2 – Plano de Ação do ACESSUAS Trabalho; 5- Apreciação e aprovação do parecer da Comissão 25 
de Acompanhamento do Programa Bolsa Família sobre: 5.1- Plano de Ação Municipal Intersetorial do 26 
PBF; 6- Relato da Comissão Organizadora da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social. O 27 
presidente Sr. Armando iniciou a reunião cumprimentando a todos e colocando a pauta para 28 
apreciação e aprovação. O conselheiro Adrianis solicitou inclusão da aprovação do logotipo do 29 
conselho e uma proposta para a comissão de acompanhamento do Fundo Municipal de Assistência 30 
Social sobre a LOA. Aprovada a pauta. O próximo item da pauta foi a aprovação das atas números 31 
341, 342, 343, 344, 345 e 346. O presidente aponta uma correção na ata 344. O conselheiro Adrianis 32 
sugere que os relatórios, especificamente os financeiros sejam colocados como anexo e não no corpo 33 
da ata para não ficarem muito extensas. O próximo item da pauta é o 3 - Informes, a secretaria Thais 34 
informa que foi recebido um e-mail do Instituto Mão Amiga, solicitando inscrição no conselho e será 35 
encaminhado para a Comissão de Documentação e Inscrição de Entidades, visto que se trata de 36 
solicitação de reunião para informações referentes a inscrição no conselho. Outro informe é sobre o 37 
ofício recebido do Departamento de Proteção Social Especial relativo a indicação de membros do 38 
CMAS para compor a Comissão de Reordenamento, uma vez que a Divisão de Alta Complexidade 39 
está conduzindo essa comissão com membros do CMAS e do CMDCA, a solicitação é que este 40 
conselho indique um membro governamental e um membro não governamental para atualizar a 41 
Portaria 20.050/2020. O conselheiro Adrianis e o presidente Armando se dispõem a participar, ficando 42 
então o conselheiro Adrianis como titular e o presidente Armando como suplente. E como 43 
governamental a conselheira Monica Mongruel foi indicada e aceitou ser a representante. E o último 44 
informe foi sobre dois ofícios recebidos do Ministério Público, o primeiro solicita informações sobre o 45 
Plano Municipal de Assistência Social, que passou pela Mesa Diretiva e será solicitado dilação de 46 
prazo para a resposta e o outro é solicitando informações sobre o Programa Criança Feliz, o qual já 47 
existe uma resolução referente a devolução deste benefício e ata de reunião plenária do conselho, 48 
será encaminhado como resposta. O conselheiro Adrianis informa que ontem foi emitida uma nova 49 
portaria pelo Ministério da Cidadania sobre o Programa Bolsa Família, fazendo uma dilação de prazo 50 
da suspensão da gestão municipal dos serviços do Bolsa Família e até o final do mês terá o 51 
lançamento do novo Bolsa Família, e segundo o Governo Federal vai pagar 50% a mais do valor, o 52 
conselheiro acredita que talvez isso seja muito mais uma marca de governo, próximo das eleições do 53 
que do caráter protetivo desse benefício. É uma política de governo, está sujeito a mudanças a 54 
qualquer momento, mas a portaria trouxe alguns critérios interessantes e que para a comissão do 55 
Bolsa Família é importante estar atualizado. A conselheira Tatyana complementa dizendo que esta 56 
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portaria está vigente desse o começo da pandemia, e vem sendo prorrogada; são ações referentes 57 
ao Cadastro Único e algumas situações relativas à gestão, na questão de bloqueios e cancelamentos 58 
do benefício. Conselheiro Laertes indaga sobre um Instituto do qual faz parte, que é o John Barber, 59 
que tem uma parceria com  a APAE, qualificando os meninos para serem barbeiros e as meninas 60 
maquiadoras, se deve se inscrever no CMAS ou no CMDPCD. Esclarecido que a seu tempo a 61 
secretaria executiva vai responder sobre a documentação necessária e os critérios para inscrição. E 62 
no Conselho da Pessoa com Deficiência o novo conselho vai tomar posse em agosto, mas pode 63 
encaminhar para os dois conselhos. O próximo item da pauta é o 4- Apreciação e Aprovação do 64 
parecer da Comissão de Acompanhamento do SUAS sobre:4.1 – Proposta de Fechamento do 65 
Acolhimento Público para crianças e adolescentes. O conselheiro Adrianis faz o relato colocando que 66 
após discussão da comissão e apontamentos dos conselheiros foi indicado o seguinte 67 
encaminhamento:  1- Manifestação do CMAS ao CMDCA, instando que está de acordo com o 68 
fechamento do acolhimento na perspectiva da Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 1/2010, de 69 
09 de junho de 2010 que prevê o reordenamento dos acolhimentos para crianças e adolescentes e 70 
na Resolução CNAS nº 01/2006, que aprova as orientações técnicas Serviços de Acolhimento para 71 
Crianças e Adolescentes. 2- Aguardo do parecer do CMDCA que deve se manifestar quanto a 72 
proposta do DPSE e da DAC. Visto que segundo resolução do CONANDA nº 13/2006 dá a este 73 
conselho a prerrogativa de gestão do Sistema de Garantia de Direito das Crianças e Adolescentes. 3 74 
– Que o DPSE refaça a proposta não a condicionando a qualquer criação ou readequação de outros 75 
serviços. Recordando que será revisto dentro da proposta ações que sejam de outra política 76 
(judiciário, pois havia uma proposta que fosse atendido as adolescentes gestantes que fizessem 77 
entrega voluntária das crianças, sendo isso um PL – Projeto de Lei que tramita na Câmara Federal e 78 
que não tem guarida nenhuma na Política de Assistência) que dependam de financiamento da PNA 79 
e que firam a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/2009). Após alguns 80 
apontamentos dos conselheiros foi aprovada a proposta, contudo ainda sem resolução, aguardando 81 
a manifestação do CMDCA, para elaboração de resolução conjunta. O próximo item é o Plano de 82 
Ação do ACESSUAS Trabalho. Conselheira Tatyana faz a apresentação informando que após 83 
apresentação do Plano pela DPSB e apontamentos dos conselheiros foram dados os seguintes 84 
encaminhamentos: 1 – Aprovação do Plano Acessuas 2021 com expedição de resolução aprovada 85 
pelo CMAS em reunião Ordinária (Confecção da Resolução Secretaria Executiva); 2- Ressalvou-se o 86 
período de encerramento do programa nacional que está previsto para 12/2021 e que não seja 87 
suspenso o processo de Termo de Colaboração que está em andamento; 3 – Solicitação de 88 
informação conjunta FASPG e CMAS quanto a prorrogação do Programa Acessuas para a Secretaria 89 
Nacional de Assistência Social. Informa também que a reprogramação desse saldo já foi aprovada 90 
pelo conselho no início deste ano, juntamente com todas as outras fontes da FASPG, e agora está 91 
sendo apresentado apenas o Plano de Ação para apreciação do conselho e para que todos tenham 92 
ciência do que está sendo executado esse ano. Aprovado por unanimidade conforme 93 
Resolução/CMAS/nº 39/2021. Na sequência o item 5- Apreciação e aprovação do parecer da 94 
Comissão de Acompanhamento do Programa Bolsa Família sobre: 5.1- Plano de Ação Municipal 95 
Intersetorial do PBF. A conselheira Tatyana, coordenadora da Comissão do Bolsa Família fez a 96 
apresentação, explicou que foram apresentados dois documentos, o primeiro sobre as atividades 97 
realizadas e os recursos executados, de outubro do ano passado a maio desse ano. Para a Comissão 98 
foi apresentado este relatório e o Plano Intersetorial do PBF, o qual foi elaborado pela coordenação 99 
municipal intersetorial, formado pelas políticas de assistência social, saúde e educação.  1 - O plano 100 
foi aprovado com a ressalva quanto a política de saúde, solicitando que seja proposto a superação 101 
dos índices baixos que esta apresentou. Esta informação deverá constar na resolução que aprova o 102 
presente plano. 2- Proposta de confecção ou diálogo com os órgãos governamentais que usam o 103 
Cadúnico como instrumentos para acesso aos seus benefícios. 3- Solicitação que toda a comissão 104 
intersetorial do Programa Bolsa Família participe da próxima reunião da comissão. Aprovado por 105 
unanimidade conforme Resolução/CMAS/nº - 38/2021. Após esse item da pauta foi encerrado a 106 
primeira parte da reunião e enviado novo link aos conselheiros com o próximo item da pauta o qual é 107 
6- Relato da Comissão Organizadora da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social. Antes do 108 
relato da coordenadora da Comissão o presidente informa que a conselheira Beatriz foi até a 109 
Prefeitura a fim de tomar providências quanto a elaboração do alvará para realização das conferências 110 
no salão da Igreja Imaculada Conceição. A conselheira Lucília inicia o seu relato informando que foi 111 
publicado no Diário Oficial de 27/07/2021 o Decreto Municipal nº 19.265, convocando a conferência. 112 
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Foi elaborada a resolução pelo presidente do conselho com a convocação, mas como a realização 113 
da conferência é de competência do gestor em conjunto com o conselho, a prefeita fez a convocação 114 
da conferência através desse Decreto Municipal. Com relação a organização, informa que a comissão 115 
se reuniu dia 22 de julho, e ficou decidido por criar um canal do CMAS no Youtube, e esse canal já 116 
foi criado, motivo pelo qual o conselheiro Adrianis colocou a questão da logomarca constar as iniciais 117 
do município para melhor identificação. Foi criado um link para as inscrições e mais três links para as 118 
transmissões. Cada período de transmissão terá um link diferente. Realizada a apresentação da 119 
logomarca e do cartaz da conferência. A conselheira Lucília ressalta que todos terão acesso a 120 
programação da conferência através do canal do Youtube e Facebook, exceto os trabalhos em grupo 121 
que a princípio será pelo aplicativo do Google Meet, que agora está com tempo limite de uma hora, 122 
portanto serão dois links. Todas as ações serão realizadas através de formulário do Google Forms, 123 
será gerado um link, como por exemplos: Destaque do Regimento, destaques no debate, inscrição 124 
de delegado para conferência estadual, votações das deliberações entre outras, esses links serão 125 
colocados na tela. Composição da mesa, ficou decidido por um usuário dos serviços 126 
socioassistenciais, um representante de entidade, a prefeita, o presidente da Câmara, representante 127 
do Escritório Regional, Trabalhadores (que será escolhido no Fórum Municipal), Presidente da 128 
FASPG e Presidente do CMAS. A comissão pensou em escolher entre os seis conselheiros que são 129 
representantes de entidade e os seis que são representantes dos usuários para compor a mesa. 130 
Representando os usuários, a conselheira Cleuci se prontificou. Representando as entidades, o 131 
conselheiro Laerte. Quanto aos encontros de mobilização, o calendário já ficou definido com o 132 
seguinte agendamento: Dirigentes de entidades - dia 04 de agosto, trabalhadores do SUAS – dia 06 133 
de agosto e usuários serão realizados 10 encontros, divididos entre os dias 05 a 12 de agosto. Esses 134 
encontros com usuários serão realizados pelos conselheiros governamentais e não governamentais, 135 
conforme a disposição de cada um. O conselheiro Adrianis vai elaborar o material que será utilizado 136 
no debate. Serão cinco dias, e realizados dois encontros a cada dia, de acordo com o seguinte 137 
cronograma: 05.08 (quinta-feira) – CRAS 31 de março/ Ass.de Moradores N. Pitangui e CRAS Coronel 138 
Cláudio; 09.08 (segunda-feira) – CRAS - Cará-Cará/ Cavanis e CRAS Nova Rússia; 10.08 (terça-139 
feira) - CRAS Sabará e CRAS Santa Luzia; 11.08 (quarta-feira) - CRAS Paraíso e CRAS Vila XV/ 140 
Guarda Mirim; 12.08 (quinta-feira) – CRAS Jardim Carvalho  e CRAS Vila Isabel. No momento foram 141 
designadas algumas duplas de mobilizadores, ficando outras a serem formadas posteriormente. O 142 
próximo ponto se refere ao local, que existe a possibilidade do salão da Igreja Imaculada Conceição, 143 
porém existe a questão do alvará, como determina o decreto. Assim sendo, poderá ser realizada em 144 
local público. A capacidade conforme o decreto municipal é de 50%, cabe ressaltar que este local não 145 
está sendo divulgado, uma vez que será apenas uma sala de transmissão, tudo vai depender de 146 
quantas pessoas optarão pela participação presencial, com o limite máximo de 60 pessoas e mesmo 147 
as que estiverem na sala, todas as atividades da conferência serão realizadas online. Ficou agendada 148 
nova reunião da comissão de conferência, com a finalidade de acertar alguns detalhes, na próxima 149 
terça-feira às 14h00min. Os próximos itens da pauta são as inclusões propostas pelo conselheiro 150 
Adrianis, o conselheiro inicia seus apontamentos pela LOA – Lei Orçamentária Anual, comentando 151 
que a Prefeitura vai construir o PPA, o qual será apreciado pelo conselho, o último foi de 2017, a 152 
proposta é que a comissão do FMAS, faça isso gradualmente para que possa analisar de forma 153 
melhor. O conselheiro faz mais alguns apontamentos e dentro disso o presidente Sr. Armando propõe 154 
que a Comissão do Fundo agende uma reunião. Fica acordado da conselheira Karina que é a 155 
coordenadora da comissão faça proposta de uma data no grupo. O próximo item é quanto a logomarca 156 
do conselho, que é composta pelo símbolo do SUAS, e o nome CMAS – PG, aprovado por 157 
unanimidade. A conselheira Tatyana apenas acrescenta que ficou acordado na Comissão do PBF 158 
que está se reunirá trimestralmente.  Esgotados os assuntos da pauta, o presidente Armando 159 
Madalosso Vieira encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Esta ata foi transcrita e 160 
redigida pela agente administrativo Maria Aparecida da Silva, e revista pela secretária executiva Thais 161 
do Prado Dias Verillo, após aprovada segue assinada pelos conselheiros presentes. 162 
Thais do Prado Dias Verillo_____________________________________________________ 163 
CPF: 042.454.089-44 164 
Lucília do Rocio Lopes de Andrade _______________________________________________ 165 
CPF: 741.811.819-87 166 
Tatyane Denise Belo __________________________________________________________ 167 
CPF: 052.293.819-14  168 
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Monica Mongruel _____________________________________________________________ 169 
CPF: 787.741.959-72 170 
Karina Teresinha Muehlbauer ___________________________________________________ 171 
CPF:039.183.429-05 172 
Daniele de Antoni Calixto Strack _________________________________________________ 173 
 CPF: 045.697.309-57 174 
Leni Aparecida Viana da Rocha__________________________________________________ 175 
CPF: 319.665.009-04 176 
Deborah Maria Diretrich Lechiu __________________________________________________ 177 
CPF: 038.563.399-81 178 
João Rafael Safonoff Ribeiro ____________________________________________________ 179 
CPF: 087.166.959-50 180 
Laerte Bittencout Filho __________________________________________________________ 181 
CPF: 442.362.639-04 182 
Adrianis Galdino da Silva Junior _________________________________________________  183 
CPF: 026.899.729-21 184 
Valquiria Verwiebe ____________________________________________________________ 185 
CPF: 024.349.949-38 186 
Ana Paula Rocha ______________________________________________________________ 187 
CPF: 068.801.369-40 188 
Ana Paula Almeida Rocha Ohata __________________________________________________ 189 
CPF: 006.813.599-86 190 
Armando Madalosso Vieira ______________________________________________________ 191 
CPF: 039.123.969-49 192 
Silmara Raquel Chagas de Freitas ________________________________________________ 193 
CPF: 024.739.409-24 194 
Cleuci Mara Barbosa Martins ____________________________________________________ 195 
CPF: 004.194.489-50 196 
Monica Mongruel  _____________________________________________________________ 197 
CPF: 787.741.959-72  198 
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