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Aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2008, às 08:30 horas, aconteceu a 2 
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, com a presença 3 
de seus membros para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1) Deliberação e 4 
aprovação das atas das reuniões anteriores (13/12/2007 e 20/12/2007); 2) 5 
Posse de nova conselheira; 3) Composição das Comissões; 4) Indicação de 6 
representante do CMAS à Comissão do Programa Bolsa Família; 5) 7 
Prorrogação da inscrição da entidade PROVOPAR; 6) Prorrogação da 8 
inscrição da entidade CAOM; 7) Renovação de inscrições e registros das 9 
entidades, serviços, programas e projetos junto ao CMAS; 8) Criação de link 10 
do CMAS no site do Município; 9) Reuniões descentralizadas; 10) Informes: 11 
Conferência Municipal de Políticas Públicas para Juventude, E-mails dos 12 
conselheiros, Calendário das reuniões. O Presidente do CMAS, Vanderlei 13 
Augusto da Silva, dá início à reunião, desejando a todos um bom ano e 14 
agradecendo a presença. Solicita se há alguma inclusão de pauta. A conselheira 15 
Rosângela Fátima Santiago Silva pede inclusão de pauta quanto ao Pacto pela 16 
Juventude. Josué Oliveira de Souza pede que se inclua o assunto sobre os 17 
CRAS.1) Deliberação e aprovação das atas das reuniões anteriores 18 
(13/12/2007 e 20/12/2007)  - O Presidente questiona se há alguma ressalva a ser 19 
feita nas atas. Não havendo, as duas atas são aprovadas por 11 votos. 2) Posse 20 
de nova conselheira - Vanderlei pede à Secretária Executiva do CMAS, Janete 21 
Krack Magnagnagno, que leia o Ofício enviado pelo Instituto Alfredo Kaefer, 22 
indicando Márcia dos Santos Nogueira, em substituição à conselheira titular 23 
Regina Marta Barreiros Bento. O Presidente passa a palavra à Márcia que 24 
agradece pela oportunidade e fala do seu desejo de contribuir com o CMAS; 3) 25 
Composição das Comissões – Janete fala sobre a vacância nas Comissões de 26 
Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e 27 
Finanças. Explica que nas duas Comissões há a necessidade de substituir a 28 
conselheira Regina, e que na Comissão de Orçamento e Finanças há uma vaga 29 
governamental a ser preenchida e também que o conselheiro Luiz Antônio 30 
Pastorini Lançanova solicitou sua saída desta Comissão. Vanderlei pede aos 31 
conselheiros não governamentais que manifestem. Luiz indica Eliana Ângela 32 
Braganholo da Fonseca (APAE) para compor a Comissão de Projetos. Eliana 33 
aceita a indicação. Quanto à Comissão de Orçamento e Finanças, são sugeridos 34 
os nomes de Ellarita Sagmeister para substituir Regina Marta Barreiros Bento e 35 
Maria de Lourdes Cavanos Fuga em substituição a Luiz Antônio Pastorini 36 
Lançanova. A vaga governamental é preenchida por Veralúcia Clivati Martins. 4) 37 
Indicação de representante do CMAS à Comissão do Programa Bolsa 38 
Família – Vanderlei pede a Janete que leia o Ofício enviado ao CMAS solicitando 39 
a indicação de conselheiros para a composição da referida Comissão. Veralúcia 40 
lembra que foi deliberado por este Conselho que esta mesma Comissão também 41 
seja responsável pelo PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil). 42 
Maria de Lourdes questiona a respeito do horário das reuniões desta Comissão. 43 
Santo esclarece que, ao ser composta, a Comissão deliberará pelo melhor 44 
andamento dos trabalhos. Maria de Lourdes se coloca à disposição, o que é 45 
referendado pelo Conselho por 14 votos. 5) Prorrogação da inscrição da 46 
entidade PROVOPAR - Janete lê o Ofício enviado pela entidade solicitando a 47 
prorrogação de sua inscrição junto a este Conselho, uma vez que seu Certificado 48 
tinha validade até 18/01/2008. Janete lê o Parecer da Comissão de Avaliação de 49 
Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições que após a apresentação das 50 
adequações estatutárias feitas pela entidade, as quais foram analisadas, e 51 
também feito o apontamento de alguns artigos que deverão ser revistos em 52 



reunião a ser realizada entre representantes da entidade (Advogada e Assistente 53 
Social) e membros desta Comissão, sugere que seja prorrogada a inscrição da 54 
entidade até 30 de abril de 2008, e que neste período todas as adequações 55 
estejam providenciadas.  Informa também que foi feito contato com a entidade e 56 
que ficou pré-agendada uma reunião para o próximo dia 18/02. Marilda Paviani, 57 
Assistente Social da entidade, explica o porquê de sua solicitação quanto à 58 
brevidade da reunião. Vanderlei fala do principal ponto a ser alterado no Estatuto 59 
da entidade, que é a questão da indicação do Presidente pelo Prefeito Municipal. 60 
Santo fala do perigo de, ao ser feita a alteração, se eleger um Presidente que 61 
possa prejudicar a entidade. Ellarita fala que as exigências feitas pelo Conselho 62 
estão previstas no Código Civil, e que este posicionamento da Comissão não é 63 
radicalismo e sim uma necessidade de observância da Lei. Vanderlei coloca o 64 
Parecer em votação o qual é aprovado por 14 votos. 6) Prorrogação da 65 
inscrição da entidade CAOM - Janete lê o Ofício enviado pela entidade, onde é 66 
solicitada a prorrogação da inscrição. Janete informa que a situação da entidade 67 
foi discutida pelas Comissões do CMAS e CMDCA, uma vez que esta mantém 68 
inscrição/registro nos mesmos, e que foi uma deliberação dos dois Conselhos 69 
renovar a inscrição do CAOM por seis meses, a contar de 18/04/2007, para que 70 
fossem feitas adequações estatutárias, o que não ocorreu. Faz a leitura do 71 
Parecer que sugere a prorrogação da inscrição (Certificado) até 30 de abril de 72 
2008, mas que esta prorrogação esteja condicionada à apresentação de 73 
solicitação fundamentada até 03 de março de 2008, onde a entidade deverá 74 
explicar o porquê da não observância do primeiro prazo. O Parecer sugere ainda 75 
que seja realizada uma reunião entre a entidade, o Prefeito Municipal, e membros 76 
dos dois Conselhos, a fim de se discutir a respeito das providências necessárias 77 
às devidas adequações. Os conselheiros indicados a participar da reunião são: 78 
Santo Savi e Rosângela Fátima Santiago Silva (governamentais) e Vanderlei 79 
Augusto da Silva e Luiz Antônio Pastorini Lançanova (não governamentais). 80 
Vanderlei diz que a situação do CAOM é semelhante à do PROVOPAR. Passa a 81 
palavra ao Presidente da entidade, Santo Savi, que diz que esta situação da 82 
presidência da entidade existe desde a sua fundação. Fala novamente de sua 83 
preocupação em que uma pessoa despreparada assuma a presidência da 84 
entidade. Questiona como seria feita esta eleição, e o porquê de agora estar 85 
sendo proposta esta alteração. Fala também que ao expirar o prazo dado pelo 86 
Conselho, se não forem feitas as adequações, a entidade “fechará as portas”. 87 
Tece elogios à coordenadora da entidade. Vanderlei diz que a situação do 88 
Estatuto será discutida num outro momento. Coloca o Parecer em votação, o qual 89 
é aprovado por 14 votos. 7) Renovação de inscrições e registros das 90 
entidades, serviços, programas e projetos junto ao CMAS - Janete lê o 91 
Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 92 
Inscrições que sugere a prorrogação da validade dos Certificados de todas as 93 
entidades, exceto CAOM e PROVOPAR, até 31 de outubro de 2008, haja vista 94 
que há a necessidade da análise dos Estatutos e demais documentos das 95 
entidades. Até 31/10/2008, as entidades inscritas/registradas junto ao CMAS, 96 
deverão apresentar o dossiê de documentos constantes na Resolução 003/2007. 97 
Vanderlei diz que a proposta é de prorrogação automática, e que caso haja 98 
dúvidas a respeito de alguma entidade, a Comissão terá tempo para analisar. O 99 
representante da APAE fala de sua preocupação caso a solicitação da entidade 100 
de que seja revista sua certificação junto ao CMAS só seja analisada em outubro. 101 
Janete e Vanderlei esclarecem que a situação da APAE será analisada em 102 
separado e que haverá uma reunião entre membros da Comissão e a entidade 103 
para os devidos esclarecimentos. Janete resgata que não foi analisada pela 104 



Comissão a questão da inscrição dos serviços, programas e projetos municipais. 105 
Fala do prazo que foi dado pelo Conselho para a apresentação das licenças do 106 
Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. Vanderlei propõe que as inscrições 107 
dos serviços, programas e projetos sejam renovadas em abril. Janete lembra que 108 
o que foi levado em conta quando desta determinação, foi a proteção das 109 
crianças e adolescentes que são atendidas nestes projetos. Fala que a 110 
solicitação dos Conselhos foi feita visando a qualidade dos atendimentos e que 111 
não há interesse em que se feche programas, como foi colocado pelo Secretário 112 
de Ação Social, Santo Savi. Daniela Prochnow Gund propõe que seja dado aos 113 
programas o prazo de 30/06/2008. Santo fala da dificuldade em se executar 114 
algumas adequações por causa da burocracia. Fala ainda da impossibilidade de 115 
se fazer todas as adequações, por isso disse que os programas fecharão. Josué 116 
fala que o Conselho não tem intenção de fechar nenhum programa/entidade, por 117 
isto sugere que o mesmo prazo (31/10/2008) seja dado aos serviços, programas 118 
e projetos do Município. Vanderlei resgata que foi informado a este Conselho que 119 
até o mês de maio todas as adequações teriam sido feitas. Parabeniza esta 120 
gestão da SEASO por estar tentando fazer as adequações, que nunca tinham 121 
sido feitas e/ou cobradas anteriormente. Marcos Antônio Rodrigues Pinheiro 122 
esclarece que cerca de 80% do cronograma apresentado já foi concluído, mas 123 
que no caso do Eureca II, provavelmente o prazo não será cumprido devido a 124 
todo o problema no terreno do programa. Marcos propõe que se crie uma 125 
Comissão ou até mesmo que a Comissão de Projetos acompanhe a Secretaria 126 
neste processo. Vanderlei retira sua proposta e corrobora a proposta de Daniela. 127 
Rosângela solicita que seja analisada a proposta de 31/10/2008. Daniela retira 128 
sua proposta. Ellarita diz que se até 31/10/2008 houverem adequações que não 129 
foram feitas, a Comissão a ser criada trará um posicionamento ao Conselho para 130 
que seja deliberado. Vanderlei coloca a proposta de extensão do prazo de 131 
execução do serviço até 31/10/2008 para as entidades (certificação) e o mesmo 132 
prazo para que os programas, serviços e projetos realizem todas as adequações. 133 
Esta proposta é aprovada por unanimidade. 8) Criação de link do CMAS no site 134 
do Município - Vanderlei explica que a criação deste link facilitaria o acesso das 135 
entidades e da sociedade em geral a todas as deliberações do Conselho. Janete 136 
fala de sua preocupação em manter os dados atualizados permanentemente, e 137 
que a Secretaria Executiva precisa ter condições para fazer isto. Vanderlei coloca 138 
a proposta da criação em votação, a qual é aprovada por unanimidade. 9) 139 
Reuniões descentralizadas – Vanderlei fala que desde a criação do CMAS, as 140 
reuniões acontecem na Prefeitura, e que há a necessidade de uma aproximação 141 
maior com as entidades. Janete solicita que conste em ata que a SEASO se 142 
comprometa a viabilizar o transporte das técnicas da Secretaria Executiva, que 143 
participam das reuniões a trabalho. Maria de Lourdes diz que a idéia da 144 
descentralização é muito boa e que a entidade que ela representa (CEMIC) terá 145 
muito prazer em receber os conselheiros em sua sede. Destaca também que 146 
será muito bom conhecer a realidade das outras entidades. Rosângela fala que a 147 
idéia é boa, mas há a preocupação quanto ao transporte não dos técnicos, mas 148 
de outros conselheiros. Sugere que não sejam feitas as reuniões do Conselho 149 
nas entidades, e sim visitas mais continuadas. Daniela sugere que o Conselho já 150 
deixe pré-agendada a próxima reunião para alguma entidade. Josué sugere que 151 
a SEASO não só viabilize a locomoção das técnicas da Secretaria Executiva, 152 
mas que também oportunize isto aos conselheiros que não tem condições. Santo 153 
diz que a SEASO tem dado condições de manutenção aos Conselhos, mas não 154 
se compromete em transportar os conselheiros para essas reuniões, por 155 
entender que isto onera o Poder Público. Maria de Lourdes diz que quanto à ida e 156 



retorno das reuniões, cabe a cada conselheiro se deslocar, como é feito hoje. 157 
Marcos diz que quanto ao deslocamento da Secretaria Executiva, a SEASO 158 
(Divisão Administrativa) dispõe de um veículo que poderá ser utilizado para isto, 159 
mas que corre-se o risco de apenas as entidades de grande porte acabarem 160 
recebendo as reuniões, pelo fato de as menores não terem estrutura física para 161 
fazê-lo. Vanderlei esclarece que nem todas as reuniões do Conselho serão 162 
descentralizadas. Daniela sugere que os representantes das entidades levem 163 
esta idéia para seus pares e busquem o posicionamento deles. Maria Lúcia 164 
sugere que já se vote pela proposta da descentralização e que a posteriori se 165 
oficie as entidades para que se manifestem a respeito. Esta proposta é aprovada 166 
por 12 votos, 02 votos contrários e 01 abstenção. 10) CRAS – Josué coloca a 167 
situação de uma denúncia que ele recebeu de que alguns CRAS estão 168 
funcionando sem telefone e sem energia elétrica. Vanderlei fala do avanço na 169 
implantação dos CRAS, mas pede ao Secretário de Ação Social que se 170 
pronuncie a respeito da problemática. Santo esclarece que a SEASO está 171 
equipando os CRAS, e que foi locada uma casa que estava com um problema 172 
técnico, por isto a falta de energia elétrica. Quanto aos telefones, Santo esclarece 173 
que existe um prazo legal para a instalação. Rosângela complementa que o 174 
CRAS Sul estava sem energia, e que há a necessidade da contratação de um 175 
eletricista para que verifique toda a instalação elétrica da casa. Diz que a 176 
Secretaria estará oficiando a Imobiliária para que esclareça o porquê da locação 177 
de uma casa inadequada. Rosângela diz ainda que também será solicitado à 178 
Companhia Telefônica o porquê da demora na instalação dos telefones. 11) 179 
Informes – Janete fala do problema que está ocorrendo com as Entidades 180 
Beneficentes que não estão tendo seus Certificados reconhecidos pela SETP. 181 
Diz que em conversa com Lúcia Tureck (chefe da SETP) esta lhe disse que a 182 
orientação que eles tem é de não certificar as Entidades Beneficentes de Saúde 183 
e Educação, as quais são reconhecidas por este Conselho, mas que ela estará 184 
levando esta pauta para discussão na reunião do CEAS (Conselho Estadual de 185 
Assistência Social). Janete também informa sobre a realização da I Conferência 186 
Municipal de Políticas Públicas para Juventude, que acontecerá no dia 27 de 187 
fevereiro de 2008, no Centro de Convenções. Com relação aos e-mails, Janete 188 
lembra que as convocações para as reuniões vêm sendo feitas por telefone ou 189 
fax, apesar de a maioria dos conselheiros possuírem e-mails. Diz que se as 190 
convocações pudessem ser feitas por e-mail, facilitaria e agilizaria os trabalhos 191 
da Secretaria Executiva. Questiona aos conselheiros presentes se tais 192 
convocações poderão ser enviadas por e-mail e se eles se comprometem a 193 
verificar diariamente sua caixa de e-mail a fim de constatarem se há algum envio 194 
do CMAS. Todos concordam. Rosângela fala que recebeu um Ofício da 195 
Secretaria de Estado da Criança e Juventude solicitando que alguns organismos 196 
da sociedade pactuem pela Juventude. Rosângela lê o Ofício e solicita que, ao 197 
final da reunião, todos os conselheiros presentes assinem o Pacto, assumindo 198 
assim um compromisso com a Juventude. Janete estende aos conselheiros o 199 
convite feito pela entidade LBV para a entrega de kits de material escolar. Ellarita 200 
informa que estará se ausentando das atividades do Conselho de 26/02 a 13/03, 201 
por motivos pessoais. Solicita que seu suplente seja convocado para as reuniões. 202 
Por fim, Janete informa que foi distribuído o Calendário Anual das Reuniões 203 
Ordinárias do CMAS. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o 204 
Presidente do CMAS, Vanderlei Augusto da Silva, encerra a reunião às 10:38 205 
horas. Eu, Cláudia Caldas Assunção Martin lavro a presente ata que, após lida e 206 
aprovada, será assinada por mim e pelo presidente.   207 


