
 

 

 

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2009, aconteceu às 10:05 horas, a Reunião 1 

Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, com a presença de 2 

seus membros, na sala da Sala de Reuniões do 3° Andar, para tratar dos seguintes 3 

assuntos de pauta: 01. Deliberação e aprovação sobre as Atas das Reuniões 4 

anteriores (11/12/2008 e 30/01/2009); 02. Fala da SETP; 03. Deliberação sobre 5 

renovação de inscrição das entidades; 04. Formação da Comissão 6 

Organizadora da Conferência Municipal de Assistência Social; 05. Exposição 7 

referente às obras da SEASO; 06. Formação de Comissão para vistorias nas 8 

obras da SEASO; 07. Informes: Resolução 96 do CNAS; 08. Assuntos Gerais. O 9 

Presidente Vanderlei Augusto da Silva inicia a reunião dando as boas vindas a todos 10 

e agradece a presença dos visitantes. Vanderlei prossegue dando a posse aos 11 

novos conselheiros governamentais: Ângela Zin, Shirla P. Weber e Ondino Marcos. 12 

Passa-se para o ponto de pauta 01. Deliberação e aprovação sobre as Atas das 13 

Reuniões anteriores (11/12/2008 e 30 /01/2009) Em tempo: Veralúcia Clivati 14 

Martins solicita que no ponto de pauta 08 conste os valores dos Pisos de Alta 15 

Complexidade I e Variável de Média Complexidade, sendo eles: Piso de Alta 16 

Complexidade I (Valor mensal de R$ 90,00 por meta executada) – Recanto da 17 

Criança: 20 metas para o Atendimento Integral Institucional e 10 metas para Casa 18 

Lar, totalizando R$ 2.700,00; Lar dos Bebês: 20 metas para o Atendimento Integral 19 

Institucional, totalizando R$ 1.800,00; Abrigo São Vicente de Paulo: 20 metas para o 20 

Atendimento Integral Institucional, totalizando R$ 1.800,00, Município: 30 metas para 21 

a Rede de Abrigos Municipal, totalizando R$ 2.700,00. Piso Variável de Média 22 

Complexidade (Valor mensal de R$ 500,00 por grupo de 20 crianças e 23 

adolescentes) – CEMIC: 04 grupos, totalizando R$ 2.000,00; ABEC: 02 grupos, 24 

totalizando R$ 1.000,00; CAOM: 03 grupos, totalizando R$ 1.500,00; Município: 13 25 

grupos, totalizando R$ 6.500,00. Não havendo mais observações, as atas das 26 

reuniões anteriores (11/12/2008 e 30/01/2009) são aprovadas por unanimidade de 27 

votos. Discutindo sobre o ponto 02. Fala da SETP, Vanderlei solicita à Lúcia Tureck, 28 

chefe do Escritório Regional da SETP (Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego 29 

e Promoção Social), que exponha sobre o trabalho realizado pela SETP. Lúcia 30 

Tureck agradece ao convite e oportunidade de estar presente na reunião. Diz que a 31 



SETP possui 18 escritórios, e em reuniões de equipe perceberam a importância de 32 

acompanhar as discussões dos Conselhos Municipais, e sempre que possível 33 

participam das reuniões dos mesmos. Diz que a função da SETP no Estado é 34 

prestar assessoria ao Departamento de Assistência Social, Gestão de Trabalho e 35 

Segurança Alimentar e Nutricional, visando articulação entre as diversas políticas. 36 

Diz que além de assessoria técnica, também trabalham em função do Pacto de 37 

Aprimoramento da Gestão, firmado pelo Estado, realizando o monitoramento da 38 

Gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Diz que o processo de 39 

monitoramento dos municípios é realizado através do SUAS-Web, um sistema 40 

informatizado de coleta de dados. Após o preenchimento destes dados pelos 41 

municípios, os técnicos do escritório da SETP realizam visitas técnicas para conferir 42 

se os dados correspondem à realidade do município. Diz que um dos resultados do 43 

Pacto foi um recurso que veio para os Escritórios para a aquisição de equipamentos, 44 

veículo e realizações de capacitações, e em decorrência do pacto também há um 45 

processo junto ao Governador para preencher o quadro técnico da SETP, bem como 46 

a inserção de Assistentes Sociais na equipe. Lúcia apresenta a todos as publicações 47 

do SUAS, que também estão postas no orçamento da SETP como trabalho técnico. 48 

Vanderlei questiona se há possibilidade de ocorrer capacitação para os Conselhos 49 

Municipais, e qual a possibilidade do Conselho Estadual de Assistência Social – 50 

CEAS, descentralizar suas reuniões nos municípios do Estado. Lúcia fala que hoje 51 

os Conselhos Municipais podem ter acesso às discussões realizadas no CEAS, 52 

através da página on-line da SETP, a qual consta todas as pautas, atas e relatórios 53 

das reuniões do CEAS. Diz que a descentralização das reuniões está na pauta do 54 

CEAS, mas que já fizeram uma experiência de reunião descentralizada, e que não 55 

deu certo. Diz que em relação à capacitação, a proposta está em pauta e será 56 

discutida, mas diante do processo burocrático não ocorrerá este ano. Lúcia fala que 57 

há uma grande discussão no Estado para defender o orçamento para a Política de 58 

Assistência, e que já realizaram um trabalho na elaboração do Plano Pluri Anual, 59 

para acertar o orçamento estadual com vistas à política de Assistência Social. Luzia 60 

de Aguiar Soares questiona se o Estado vai financiar o beneficio eventual. Lúcia fala 61 

que apesar de todo movimento nacional em relação ao repasse fundo a fundo, o 62 

governo do Estado não o aprova. Diz que deve ser feito uma “luta” para que o 63 

governo institua o fundo a fundo. Vanderlei agradece a presença de Lúcia e estende 64 

o convite para que ela participe das próximas reuniões do CMAS. Vanderlei 65 



apresenta o vereador João da Tropical, e agradece a sua presença. João da 66 

Tropical fala que tem muito a aprender sobre a Assistência Social e agradece o 67 

convite para participar da reunião do CMAS. Diz que será parceiro do Conselho em 68 

seus trabalhos. Discutindo sobre o ponto de pauta 03. Deliberação sobre 69 

renovação de inscrição das entidades - Janete Krack Magnagnagno, Secretária 70 

Executiva dos Conselhos, lê o Parecer da Comissão de Projetos, Registros e 71 

Documentos, referente à Renovação de Inscrição das Entidades de Assistência 72 

Social, o qual sugere à plenária do Conselho, que seja renovada a inscrição, com 73 

validade de 90 dias, das entidades que apresentaram juntamente com a justificativa 74 

da não apresentação da Licença de Corpo de Bombeiro e/ou Vigilância Sanitária, a 75 

situação atual das adequações da entidade, sendo elas: CEMIC, CEI Coração de 76 

Maria, CEI AFRANGEL, FAG – Fundação Assis Gurgacz, LBV, e que seja renovada 77 

a inscrição das seguintes entidades, com validade de 90 dias, sob condição de que 78 

no prazo de 15 dias apresentem um Cronograma de Execução das adequações 79 

necessárias para obtenção das Vigilâncias: Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, 80 

APAE, CEI São José. Janete fala que as entidades que não apresentarem o 81 

cronograma de execução das adequações em 15 dias, terão seu registro cancelado. 82 

O Presidente coloca em votação o parecer, o qual é aprovado por unanimidade de 83 

votos. Dando prosseguimento, passa a discutir sobre o ponto de pauta 04. 84 

Formação da Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Assistência 85 

Social Vanderlei fala que a Conferência Municipal de Assistência Social ocorrerá no 86 

mês de julho deste ano. Diz que pretendem criar uma Comissão Especial para iniciar 87 

a organização da Conferência. Janete fala que a Conferência deve acontecer nos 88 

meses de julho a agosto. Diz que com vistas a melhor organização dos trabalhos, 89 

anteciparam a formação da Comissão. O Presidente forma a Comissão Especial 90 

Organizadora da Conferência Municipal de Assistência Social, com os seguintes 91 

membros: Vanderlei Augusto da Silva, Ellarita Sagmeister, Maria de Lourdes 92 

Cavanos Fuga, Maria Nazaré de M. Murilho, Salete Gerardi de Lima Chrun, Márcia 93 

dos Santos Nogueira, Franciele Fontana, Luciana Correa Domingues, Luzia de 94 

Aguiar Soares, Veralúcia Clivati Martins, Marcos Antônio P. Rodrigues, Janete Krack 95 

Magnagnagno, Christiani Cassoli Bortoloto Lopes, Vanice Maria Schaedler, Claudete 96 

Maria Schneier, Silvana Messias Valdameri, Cristielle Carine Dierings. Vanderlei fala 97 

que a Comissão será dividida em subcomissões, para realização dos trabalhos. 98 

Deliberando sobre o ponto de pauta 05. Exposição referente às obras da SEASO 99 



Vanderlei fala que o Conselho solicitou informações referentes às obras da SEASO, 100 

e hoje a mesma apresenta à plenária um relatório a respeito. Marcos Antonio 101 

Rodrigues Pinheiro fala que as previsões que constam no relatório estão previstas 102 

na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). Diz que separou o relatório entre reformas 103 

e construções, e lê o mesmo. Rosaldo João Chemim fala que a partir do momento 104 

em que assumiu a SEASO tomou conhecimento da situação do CRAS Sul, a qual o 105 

decepcionou, sendo que foi gasto dinheiro público em uma obra mal construída. Diz 106 

que deverão pagar a obra à construtora, pois a mesma já recebeu o visto da 107 

engenheira, porém reterão o saldo até que a obra seja readequada. Diz que as 108 

próximas obras executadas serão melhor fiscalizadas, para que não ocorra mais 109 

casos como o do CRAS Sul. Vanderlei fala que se decepcionou com a construção 110 

do CRAS Sul, sendo que não há nem acessibilidade, e para que estas situações não 111 

ocorram mais, pretende criar uma comissão especial para fiscalizar as obras 112 

municipais de assistência social. Marcos continua a leitura do relatório referente às 113 

obras. Veralúcia fala que a nomenclatura utilizada no relatório deve ser alterada, 114 

onde se lê “Abrigo” leia-se “Casa de Passagem”. Passa-se a discutir sobre o ponto 115 

de pauta 06. Formação de Comissão para vistorias nas obras da SEASO 116 

Vanderlei fala que além da Comissão de Projetos, gostaria que outros membros do 117 

Conselho auxiliassem na vistoria das obras da SEASO. Luzia fala que nesta equipe 118 

de fiscalização também deve ser incluída uma pessoa da CPA (Comissão 119 

Permanente de Acessibilidade), para garantir a acessibilidade nas obras. Diz que 120 

esta comissão deve avaliar o projeto arquitetônico, o memorial descritivo e todo o 121 

processo da obra. Janete fala que deve-se fazer uma sub-comissão da Comissão de 122 

Projetos. Vanderlei compõe a sub-comissão de Vistoria das Obras da SEASO: 123 

Sandra Burkouski, Luzia de Aguiar Soares, Veralúcia Clivati Martins, Maria Tereza 124 

Chaves, Vanderlei Augusto da Silva, Ellarita Sagmeister, Maria Lourdes Cavanos 125 

Fuga e Felix Hioshi Ichikawa. Deliberando sobre o ponto de pauta 07. Informes: 126 

Resolução 96 do CNAS Janete fala que o Conselho acompanhou todo o processo 127 

de regulamentação do Art. 3° da LOAS, passando por um processo de transição. Diz 128 

que no ano passado saiu um decreto e uma medida provisória referente aos 129 

registros de entidades beneficentes pelos Conselhos, e em consideração à Medida 130 

Provisória, o CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) baixou a Resolução 131 

96, a qual dispõe sobre o registro das entidades nos Conselhos Municipais, sendo 132 

que as entidades beneficentes de saúde e educação, não serão mais registradas 133 



pelos Conselhos de Assistência Social. Diz que ontem foi noticiado que a Câmara de 134 

Deputados rejeitou a referida Medida Provisória. Vanderlei fala que em termos 135 

legais, a Resolução 96 do CNAS não tem mais validade, pois a Medida Provisória foi 136 

revogada. Janete fala que até maiores informações o CMAS continuará registrando 137 

as entidades beneficentes, mas já estarão preparando as entidades para está 138 

transição que provavelmente ocorrerá futuramente. Prosseguindo para o ponto de 139 

pauta 08. Assuntos Gerais - o Presidente, em nome do CMAS, agradece à Janete 140 

pelo trabalho executado na Secretaria Executiva, desejando sucesso em sua função 141 

de Diretora da SEASO, e parabeniza o Secretário da SEASO, Rosaldo Chemim, 142 

pela escolha. Rosaldo agradece a todos pela reunião de hoje, bem como a 143 

participação Lúcia Tureck. Diz que a escolha de Janete como diretora, foi bem 144 

pensada, pois já acompanha o seu trabalho com os Conselhos, e pede que os 145 

conselheiros compreendam a substituição dela na Secretaria Executiva dos 146 

Conselhos. Lúcia fala que o Conselho deve colocar em discussão a questão da 147 

Segurança Alimentar, que precisa ser acertada no município, bem como o da 148 

Cozinha Comunitária, priorizando a questão da fome. Vanderlei fala que já foi 149 

solicitada a discussão da Segurança Alimentar, bem como a implantação de um 150 

Conselho especifico. Vanderlei fala que já há uma proposta de calendário para o ano 151 

de 2009, o qual foi entregue aos conselheiros na reunião de hoje. Janete fala que 152 

essa foi sua última reunião como Secretária Executiva do CMAS. Diz que foi um 153 

prazer enorme trabalhar na Secretaria Executiva, e que estará à disposição de todos 154 

para realização dos trabalhos.  Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, 155 

encerra-se a reunião e eu, Ana Paula Zorik, lavro a presente ata que, após lida e 156 

aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 157 


	



