
 

 

 

Aos dezessete dias do mês de abril de 2009, aconteceu às 15:48 horas a reunião 1 
extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social com a presença de seus 2 
membros, na FAG (Fundação Assis Gurgacz), para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 3 
1) Apreciação e deliberação sobre o Plano de Ação SUAS/Web 2009; 2) Apreciação e 4 
deliberação sobre o Plano Municipal de Assistência Social; 3) Solicitação de 5 
renovação da inscrição (PROVOPAR); 4) Plano de Trabalho (PROVOPAR); 5) 6 
Apreciação e deliberação sobre a utilização de saldo remanescente (PROVOPAR); 6) 7 
Apreciação e deliberação sobre o Plano de Aplicação Complementar (Recanto da 8 
Criança); 7) Apreciação e deliberação sobre o Parecer de renovação de inscrição (Lar 9 
dos Bebês); 8) Apreciação e deliberação sobre o Parecer de renovação de inscrição 10 
(CEI São José); 9) Constituição das equipes  para as Pré-conferências Municipais de 11 
Assistência Social; 10) Informes gerais. O Presidente do CMAS inicia a reunião 12 
solicitando a inversão de pauta. Os pontos 1 e 2 passam a ser os últimos. Vanderlei solicita 13 
também a exclusão dos pontos 7 e 8 e a inclusão sobre a solicitação dos Abrigos. 1) 14 
Solicitação de renovação da inscrição (PROVOPAR) – Vanderlei lê o ofício enviado pela 15 
entidade no qual solicita a prorrogação da inscrição, haja vista que fez as alterações 16 
estatutárias solicitadas pelo Conselho. Vanderlei diz que o Estatuto da entidade está legal. 17 
Após reunião, a Comissão de Projetos sugeriu que a inscrição da entidade seja prorrogada 18 
até 31/08/2009. Vanderlei coloca a sugestão da Comissão em votação, a qual é aprovada 19 
por unanimidade. 2) Plano de Trabalho (PROVOPAR) – Vanderlei diz que o Plano de 20 
Trabalho da entidade foi analisado pelas Comissões de Finanças e Projetos. Expõe os 21 
valores previstos para os gastos da entidade até o mês de agosto. Destaca-se que o Plano 22 
de Trabalho é para a execução dos serviços até o mês de agosto, haja vista readequação 23 
que a entidade vem passando.  Vanderlei diz que as Comissões tem o Parecer favorável à 24 
aprovação do Plano de Trabalho. Posto em votação, o Plano de Trabalho é aprovado por 12 25 
votos. 3) Apreciação e deliberação sobre a utilização de saldo remanescente 26 
(PROVOPAR) – Vanderlei lê o Ofício enviado pela entidade no qual solicita a utilização de 27 
saldo remanescente dos meses de janeiro, fevereiro e março, no valor de R$ 24.400,00 28 
(vinte e quatro mil e quatrocentos reais) para pagar pessoal referente ao mês de abril. A 29 
conselheira Maria Lúcia Simões questiona o valor da sobra de recursos. Vanderlei explica 30 
que a entidade, nesta gestão, conseguiu desenvolver as mesmas ações, economizando 31 
recursos no momento das compras, daí a sobra destes valores. A conselheira Ellarita 32 
Sagmeister diz que este momento de transição é muito importante para a Assistência Social. 33 
Parabeniza a atual gestão pelo bom encaminhamento deste processo do PROVOPAR. 34 
Vanderlei relembra as dificuldades enfrentadas pelo Conselho até este momento de 35 
transição. A conselheira Janete Krack Magnagnagno resgata o comprometimento desta 36 
gestão do Conselho em fazer a transição não só apenas do PROVOPAR, mas de outras 37 
entidades também, como é o caso das Entidades Beneficentes de Saúde e Educação. O 38 
senhor Rosaldo João Chemim, conselheiro e Secretário Municipal de Assistência Social, diz 39 
que estas transformações são “méritos” do Conselho. Agradece o apoio dado pelo Conselho 40 
e pela equipe da Secretaria Executiva. Vanderlei coloca o Parecer das Comissões em 41 
votação, o qual é aprovado por unanimidade. 4) Apreciação e deliberação sobre o Plano 42 
de Aplicação Complementar (Recanto da Criança) – Vanderlei explica que a entidade 43 
solicitou a elaboração de um Plano de Aplicação Complementar, haja vista que atualmente 44 
só recebe recursos municipais para pagamento de pessoal. A entidade informou que em 45 
alguns meses há sobra de recursos, daí a solicitação de autorização para reaproveitar essa 46 
sobra para cobrir outras despesas de custeio além da folha de pagamento. A solicitação é 47 
para utilizar essas sobras para pagamento de energia elétrica, água, esgoto e gás. 48 
Vanderlei sugere que outras entidades também apresentem Planos Complementares 49 



conforme suas necessidades. Janete destaca que quando há sobra de recursos, as 50 
entidades têm que devolvê-los e esses valores não retornam para o FMAS, mas para o 51 
orçamento geral do Município. O Parecer é colocado em votação e aprovado por 52 
unanimidade. 5) Solicitação de utilização de recursos dos Abrigos – Vanderlei lê o ofício 53 
enviado pela SEASO (PSE) que solicita a utilização de uma sobra de recursos para 54 
aquisição de um veículo Dobló para as Casas de Passagem Masculina e Feminina, no valor 55 
de R$ 56.042,00 (cinqüenta e seis mil e quarenta e dois reais). A conselheira Veralúcia 56 
Clivati Martins fala sobre a necessidade da aquisição do veículo. O Parecer é aprovado por 57 
12 votos. 6) Constituição das equipes para as Pré-conferências Municipais de 58 
Assistência Social – Vanderlei fala da necessidade do apoio dos conselheiros aos 59 
coordenadores das Pré-conferências. As Pré-conferências acontecerão no dia 27/06 em 60 
vários bairros simultaneamente, e no dia 02/07 na Prefeitura Municipal. Estabelecem-se 61 
como cooperadores, os seguintes conselheiros: Santa Cruz: Christiani Cassoli Bortoloto 62 
Lopes, Vanderlei Augusto da Silva e Imoacir Angheben; XIV de Novembro: Maria Tereza 63 
Chaves, Vanice Maria Schaedler, Maria de Lourdes Rodrigues Vicente; Faculdade: Rosmeri 64 
Zimmerman, Maria Lúcia Simões, Elza Dolejal; Cascavel Velho: Tatiana Sthal Pinto, Ellarita 65 
Sagmeister, Maria Laudelina dos Santos Mendes; São Cristóvão: Cheila Tatiana Lautert 66 
Guimarães, Maria de Lourdes Cavanos Fuga, Claudete Maria Schneier; Floresta: Keila, 67 
Anamel Mathius de Oliveira, Denise Teresinha Lambrecht; Morumbi: Neiva Maria 68 
Liesenfeld, Pedro Maria Martendal de Araújo, Sandra Burkouski, Marcos Antônio Rodrigues 69 
Pinheiro; Interlagos: Rosângela Benedita Gouveia, Luiz Antônio Pastorini Lançanova, Juceli 70 
Pansera, Márcia dos Santos Nogueira; Centro: Janete Krack Magnagnagno, Veralúcia 71 
Clivati Martins, Maria Nazaré de Mattos Murilho, Ivo Pereira; Rio do Salto: Luzia de Aguiar 72 
Soares, Vanderlei Augusto da Silva, Maria de Lourdes Rodrigues Vicente, Simone Claudete 73 
Buettner; São João: Suzana Medeiros Dal Molin, Vanderlei Augusto da Silva, Christiani 74 
Cassoli Bortoloto Lopes, Silvana Messias Valdameri, Leonete Dalla Vecchia Mazaro; 75 
Juvinópolis: Verlúcia Clivati Martins, Janete Krack Magnagnagno, Maria Tereza Chaves, 76 
Silvana Messias Valdameri, Leonete Dalla Vecchia Mazaro.  7) Apreciação e deliberação 77 
sobre o Plano de Ação SUAS/Web 2009 – Janete começa a falar sobre o Plano de Ação 78 
do SUAS/Web. Diz que a equipe da Secretaria preencheu o Plano, através do setor de 79 
Monitoramento e Avaliação. Janete explana sobre o Plano de Ação, que é projetado para o 80 
conhecimento dos conselheiros. Ao terminar a explanação, Janete diz que não será possível 81 
finalizar o Plano devido à correção que terá ser feita nos dados dos conselheiros Maria 82 
Tereza Chaves e Pedro Maria Martendal de Araújo e também no “horário de atendimento do 83 
FMAS”. Vanderlei sugere que o Conselho aprove o Plano de Ação, e que no momento da 84 
finalização, que acontecerá na SEASO, haja o acompanhamento de um conselheiro 85 
governamental e outro não governamental. A sugestão de Vanderlei é aceita e o Plano de 86 
Ação é aprovado por 11 votos. 8) Apreciação e deliberação sobre o Plano Municipal de 87 
Assistência Social – Vanderlei diz que o Plano Municipal de Assistência Social já vinha 88 
sendo elaborado desde o ano passado. Ao terminar a projeção do PMAS, Vanderlei diz que 89 
no final de 2009, o Conselho poderá fazer uma avaliação do que já foi realizado. Propõe a 90 
aprovação do Plano e diz que o término do preenchimento seja feito pela equipe da 91 
Secretaria Municipal de Assistência Social e que também seja encaminhada uma cópia ao 92 
Prefeito Municipal. O Plano é aprovado por 12 votos.  Não havendo mais nada a ser tratado, o 93 
Presidente encerra a reunião às 18:27 horas. Eu, Cláudia Caldas Assunção Martin, lavro a 94 
presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 95 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




