
Aos dezessete dias do mês de abril de 2008, às 08:32 horas, aconteceu a Reunião 1 
Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, com a presença de seus membros 2 
para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1) Deliberação e aprovação da ata da 3 
reunião anterior (13/03/2008); 2) Convocação e cancelamento de reuniões; 3) 4 
Solicitação de prorrogação do prazo para municipalização da Rede de Abrigos; 4) 5 
Solicitação de prorrogação do prazo dado ao Município para a abertura da Casa de 6 
Passagem para Idosos vítimas de violência; 5) Substituição de conselheira na 7 
Comissão de Orçamento e Finanças; 6) Solicitação da entidade APAE (Ofício 130); 8 
7) Reuniões descentralizadas; 8) Informes: 8.1) Lei Orgânica, 8.2) Instrução 9 
Normativa 02/2008 SNAS; 9) Assuntos gerais. O Presidente do CMAS, Vanderlei 10 
Augusto da Silva, dá início à reunião agradecendo a presença de todos. Questiona se 11 
algum conselheiro deseja fazer alguma inversão ou inclusão de pauta. Eliana Ângela 12 
Braganholo da Fonseca solicita que o ponto de pauta que trata da APAE seja apreciado 13 
primeiro. Janete Krack Magnagnagno, Secretária Executiva do CMAS, fala da 14 
necessidade de se discutir sobre a Lei dos Benefícios Eventuais. Vanderlei sugere que 15 
este seja o ponto de pauta 8. Santo Savi, sugere que os Benefícios Eventuais seja o ponto 16 
4 e o assunto referente à APAE seja o 3. 1) Deliberação e aprovação da ata da reunião 17 
anterior (13/03/2008)  – Vanderlei questiona se algum conselheiro tem alguma ressalva a 18 
fazer na ata. Não havendo, a ata é aprovada por 14 votos. 2) Convocação e 19 
cancelamento de reuniões – Vanderlei pede desculpas aos conselheiros que vieram 20 
para a reunião na última quinta-feira (10/04). Diz que ficou determinado que as 21 
convocações seriam feitas por e-mail e que ficou subentendido que se não houvesse 22 
convocação é porque não haveria reunião. Janete sugere que a reunião de maio seja na 23 
terceira quarta-feira, dia 15/05, haja vista que no dia 07/05 acontecerá a reunião do 24 
CMDCA e se a reunião do CMAS acontecer no dia 08/05, há uma sobrecarga de 25 
atividades. Também explica que ela e Luzia de Aguiar Soares estarão impossibilitadas de 26 
participar no dia 08/05, visto que estarão em Londrina, numa capacitação. 3) Solicitação 27 
da entidade APAE – Janete lê o oficio enviado pela entidade, onde é solicitado a inclusão 28 
na prestação de contas referente ao mês de janeiro/2008, da despesa realizada com o 29 
pagamento de férias de uma mãe social. A solicitação da entidade é aprovada por 30 
unanimidade. 4) Lei dos Benefícios Eventuais – Luzia fala que a Lei Municipal que trata 31 
desses benefícios já foi aprovada, inclusive por este Conselho. Diz ainda foi feito um 32 
projeto técnico, que também já foi enviado. Luzia diz que a Lei prevê somente o Auxilio 33 
Natalidade porque o Auxilio Funeral já é feito pela ACESC. A SETP solicitou alterações no 34 
projeto para que ele fosse elaborado somente sobre o valor que o Estado co-financiará, 35 
que é R$ 7.000,00 (sete mil reais) mais R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) de 36 
contrapartida do Município. Esse valor será repassado via convênio, por um período de 01 37 
ano. Luzia diz que esse recurso será investido no Auxílio Natalidade. Vanderlei questiona 38 
se a Lei pode ser regulamentada este ano por ser ano eleitoral. Luzia esclarece que não 39 
há problema, porque a Lei não foi uma iniciativa do Município, mas uma determinação 40 
estadual e federal. Santo fala que o Estado contribuirá com um valor “simbólico” diante do 41 
montante que o Município investirá. Solicita que o CMAS delibere acerca desse valor do 42 
projeto, mas o Município não tem como atender a demanda somente com esse valor, por 43 
isso investirá mais. Janete ressalta a soberania do Conselho nas suas decisões de ingerir 44 
sobre a política de Assistência Social no Município. Após todos os esclarecimentos, 45 
Vanderlei o projeto com as alterações propostas em votação, sendo aprovado por 13 46 
votos e 01 voto contra. Luis Antônio Pastorini Lançanova justifica seu voto contrário 47 
falando da omissão do Estado quanto à Assistência Social. 5) Solicitação de 48 
prorrogação do prazo para municipalização da Rede de Abrigos – Vanderlei solicita 49 
que Janete leia o Parecer da Comissão de Projetos que prorroga por mais 60 dias, a 50 
contar de 30/04/2008, o prazo dado ao Município para a execução do serviço de 51 
abrigamento para adolescentes. Este novo prazo poderá ser dilatado por mais 30 dias, 52 
caso seja necessário. O Parecer também destaca que a SEASO está providenciando 53 
todos os meios necessários para que a municipalização se concretize e que o edital de 54 
concurso público para a contratação dos profissionais necessários já foi publicado e o 55 



prazo para inscrições já concluído. Janete ressalta que o CMDCA também aprovou esta 56 
solicitação do Município. A prorrogação é aprovada por 13 votos. 6) Solicitação de 57 
prorrogação do prazo dado ao Município para a abertura da Casa de Passagem para 58 
Idosos vítimas de violência – Janete fala do oficio encaminhado pelo Promotor Ângelo 59 
Mazzuchi solicitando informações sobre o porquê da criação da Casa de Passagem para 60 
Idosos vítimas de violência. Janete lê o Parecer da Comissão de Projetos que 61 
considerando que o prazo para o Município assumir o serviço venceu em 18/03/2008, mas 62 
que a SEASO não tem medido esforços para atender a solicitação do Conselho, sugere a 63 
prorrogação do prazo até a próxima reunião do CMAS, para que nesta seja apresentada a 64 
Minuta de Lei do Programa Família Acolhedora. Fala ainda que esta Minuta também será 65 
apreciada pelo CMDI. Santo resgata toda a negociação que foi feita com o Albergue 66 
Noturno, mas diz que o investimento seria muito alto para um serviço que não tem 67 
demanda. Vanderlei coloca o Parecer em votação, o qual é aprovado por unanimidade. 7) 68 
Substituição de conselheira na Comissão de Orçamento e Finanças – Janete fala do 69 
oficio enviado pela APROSSC solicitando a substituição de Maria Lúcia Simões na 70 
Comissão de Finanças, abrindo assim uma vaga não governamental. Janete fala das 71 
atribuições da Comissão. Simone Claudete Buettner e Juceli Pansera se candidatam à 72 
vaga. Simone abre mão da vaga, sendo assim ocupada por Juceli. 8) Reuniões 73 
descentralizadas – Vanderlei fala que a partir do próximo mês, algumas reuniões do 74 
CMAS acontecerão nas entidades. A primeira entidade a receber o Conselho será o 75 
CEMIC, no dia 15/05. Fala ainda que todas as demais entidades serão convidadas a 76 
participar. Juceli questiona se as entidades beneficentes também podem receber as 77 
reuniões.  Janete responde que sim e lê a relação das entidades que já se inscreveram: 78 
CEMIC, CAOM, APAE, CEI São Francisco de Assis, CEI Coração de Maria, Recanto da 79 
Criança e FAG. Santo esclarece mais uma vez que a SEASO se responsabiliza pelo 80 
transporte das técnicas da Secretaria Executiva, mas não pode assumir este compromisso 81 
com os conselheiros. Silvana Choptian parabeniza o CMAS pela iniciativa. Maria de 82 
Lourdes Cavanos Fuga, representante do CEMIC, diz que a entidade receberá o Conselho 83 
com muito prazer e só gostaria de ser informada na semana da reunião do número de 84 
pessoas que participarão. Janete diz que a realização dessas reuniões nas entidades 85 
“quebra” a imagem de que o Conselho é ingerido pelo Municipio. Ao falar da 86 
desvinculação da imagem do Conselho do Município, Vanderlei solicita à SEASO a 87 
confecção de um banner do CMAS. Solicita ainda que em 2009 seja previsto um aumento 88 
no repasse às entidades. Janete fala que é importante que a Comissao de Finanças 89 
estude um critério de partilha entre as entidades para que se tenha argumentos para 90 
negociação. Daniela Prochnow Gund diz que a criação desses critérios deve acontecer 91 
ainda este ano. 9) Informes: 8.1) Lei Orgânica, 8.2) Instrução Normativa 02/2008 SNAS 92 
– Janete fala que a Lei Orgânica do Município está em discussão na Câmara de 93 
Vereadores, e que o Conselho tem um mês para propor alterações. Luzia sugere que se 94 
crie uma Comissão ou que a Comissão de Projetos discuta a respeito da Política de 95 
Assistência Social e faça proposições à Lei Orgânica. Diz que, inclusive, deveria se mudar 96 
o nome de Secretaria de Ação Social para Secretaria de Assistência Social. Santo fala que 97 
se o CMAS propuser alterações tem que estar na Câmara para explicar o porque das 98 
mudanças. Luzia diz que surgiu a idéia de se reunir com a Câmara para explicar como é 99 
hoje a Política de Assistencia Social. Vanderlei solicita que se oficie a Câmara pedindo um 100 
espaço para essa explicação. Janete fala sobre a Normativa da Secretaria Nacional de 101 
Assistência Social, classificando as entidades, o que é a primeira etapa para a 102 
regulamentação do artigo 3º. da LOAS. Janete convida todos os conselheiros para 103 
participar da I Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa que acontecerá no dia 104 
13 de maio de 2008, no Auditório da Prefeitura Municipal. Fala também da realização do 105 
6º. Fórum Municipal de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual, que acontecerá no 106 
dia 16 de maio de 2008, no Auditório da UNIPAR. Não havendo mais nenhum assunto a 107 
ser tratado, o Presidente do CMAS encerra a reunião às 09:53 horas. Eu, Cláudia Caldas 108 
Assunção Martin lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e 109 
pelo presidente.   110 


