
Aos quinze dias do mês de maio de 2008, às 08:28 horas, aconteceu a 1 
primeira Reunião Ordinária descentralizada do Conselho Municipal de 2 
Assistência Social, na entidade CEMIC, com a presença de seus membros 3 
para tratar dos seguintes assuntos de pautas: 1) Deliberação e aprovação 4 
das atas das reuniões anteriores (17/04 e 29/04); 2) Substituição de 5 
conselheiros governamentais; 3) Reprogramação de saldos (ASEF e 6 
CRAS); 4) Adesão do Pró-Jovem; 5) Ante Projeto de Lei “Famílias 7 
Acolhedoras para Idosos”; 6) Prazo dado ao PROVOPAR para 8 
alterações estatutárias; 7) Prazo dado ao CAOM para alterações 9 
estatutárias; 8) Solicitação de inscrição da entidade LBV; 9) Programa 10 
BPC Escola; 10) Assuntos gerais. O Presidente do CMAS, Vanderlei 11 
Augusto da Silva, dá início à reunião falando sobre a importância do 12 
momento, aproximando o CMAS da sociedade. Saúda os representantes de 13 
todas as entidades que se fazem presentes e fala da importância dessa 14 
proximidade com o público usuário da Assistência Social. Parabeniza ainda 15 
as Assistentes Sociais pelo seu dia. Passa a palavra ao representante do 16 
CEMIC, senhor Nilson Augusto Lehmkuhl, que agradece a presença de todos 17 
e fala da satisfação em receber o CMAS. Vanderlei diz que as reuniões do 18 
Conselho são públicas, podendo assim os presentes fazerem uso da palavra, 19 
mesmo não sendo conselheiros. Solicita se há alguma inclusão de pauta. 20 
Janete Krack Magnagnagno, Secretária Executiva do CMAS, fala sobre a 21 
solicitação do CEMIC, que passa a ser o ponto de pauta 10. Marcos Antônio 22 
Rodrigues Pinheiro solicita que seja retirado da pauta o item 3. O senhor 23 
Nilson pede a palavra e destaca a presença do padre da comunidade, que 24 
profere uma bênção e faz uma oração. 1) Deliberação e aprovação das 25 
atas das reuniões anteriores (17/04 e 29/04) – Vanderlei coloca as atas em 26 
discussão. Não havendo nenhuma observação, as atas são aprovadas por 27 
unanimidade. 2) Substituição de conselheiros governamentais – Janete lê 28 
o ofício enviando pela SEASO, substituindo as conselheiras governamentais 29 
suplentes Iberanês Fátima Bertoldo Varela e Rosângela Benedita Gouveia 30 
por Maria de Fátima Tomazini da Silva e Sofia Giotto, respectivamente, que 31 
são empossadas. 3) Adesão do Pró-Jovem – Luzia de Aguiar Soares fala 32 
sobre a criação e extinção do programa Agente Jovem, que agora é 33 
substituído pelo Pró-Jovem Adolescente. Destaca que o público a ser 34 
atendido é o mesmo, sendo o que diferencia é que no Programa Agente 35 
Jovem os adolescentes recebiam uma bolsa, e no Pró-Jovem o público será 36 
o que está cadastrado no Programa Bolsa Família. Fala que o público gira em 37 
torno de 200 jovens. Santo fala que o Município deveria atender mais 38 
adolescentes, mas a princípio atenderá apenas 200, primando pela qualidade 39 
no atendimento. Vanderlei coloca em votação a adesão às 200 metas, a qual 40 
é aprovada. 4) Ante Projeto de Lei “Famílias Acolhedoras para Idosos” – 41 
Veralúcia Clivati Martins fala da solicitação de atendimento a esse público. 42 
Resgata a tentativa de negociação com entidades para este atendimento, 43 
mas fala que foi inviável por que essa demanda é sazonal. Diz que se pensou 44 
então na formulação da Lei de Famílias Acolhedoras para Idosos e Pessoas 45 
com Deficiência nos mesmos moldes da Lei de Famílias Acolhedoras para 46 



Crianças. Fala do valor da bolsa auxílio para as famílias, que é de um salário 47 
mínimo (R$ 415,00 em 2008). Diz que a minuta de Lei ainda será apreciada 48 
pela Procuradoria Jurídica. Vanderlei diz que a proposta deverá ser votada 49 
em virtude do tempo, mas solicita que a Comissão de Projetos analise 50 
detalhadamente o Projeto de Lei. Janete relembra que a Lei está sendo 51 
apresentada dentro do prazo estabelecido por este Conselho. Veralúcia diz 52 
que o Ministério Público também apreciará a Lei e poderá fazer contribuições. 53 
Vanderlei questiona se há mais alguma dúvida. Coloca o Ante Projeto em 54 
votação, o qual é aprovado por 15 votos favoráveis. 5) Prazo dado ao 55 
PROVOPAR para alterações estatutárias – Janete lê o Parecer da 56 
Comissão de Projetos que considerando os prazos que já foram dados à 57 
entidade e também o fato de que a atual diretoria do Conselho será 58 
substituída, em virtude do sistema de rodízio de titulares, resolve prorrogar o 59 
prazo para que o PROVOPAR apresente as adequações estatutárias até 60 
30/07/2008, e não até 31/10/2008 como havia sido solicitado. Vanderlei fala 61 
que este prazo foi dado porque haverá o rodízio de titularidade no Conselho, 62 
e esta diretoria gostaria de resolver essa questão. Ressalta a importância da 63 
atuação da entidade e passa a palavra a Teresa Alves, representante do 64 
PROVOPAR, que fala que as alterações solicitadas foram enviadas à 65 
Procuradoria Jurídica do Município e que a entidade está no aguardo deste 66 
parecer. Vanderlei coloca o Parecer da Comissão de Projetos em votação, o 67 
qual é aprovado. 6) Prazo dado ao CAOM para alterações estatutárias – 68 
Janete lê o Parecer da Comissão de Projetos que sugere à plenária a 69 
prorrogação do prazo para as alterações estatutárias até 30/07/2008. O 70 
Parecer leva em conta os prazos já dados e também a substituição da atual 71 
diretoria do CMAS (rodízio de titulares).  Vanderlei abre espaço para que os 72 
representantes da entidade se manifestem. Santo Savi, presidente do CAOM, 73 
fala que não entende porque a mesa diretora não prorroga o prazo pelo 74 
tempo solicitado (31/10/2008) por causa da mudança da titularidade, sendo 75 
que o mandato do Conselho é o mesmo. Fala do seu “repúdio à insistência” 76 
do Conselho em propor as alterações estatutárias. Luiz Antônio Pastorini 77 
Lançanova fala que o prazo dado pela Comissão é mais que suficiente para 78 
essas adequações ao Código Civil. Diz que discorda de Santo, e que não há 79 
“perseguição” a esta gestão, como Santo havia dito, mas sim a necessidade 80 
de adequação às leis vigentes (Código Civil). Vanderlei destaca que a 81 
sociedade sabe da importância destas entidades, mas fala da necessidade 82 
de igualdade de tratamento entre todas as entidades. Veralúcia diz que Santo 83 
sabe de toda a trajetória do Conselho e que o CMAS não tem por objetivo 84 
perseguir nenhuma gestão ou entidade, mas pelo contrário, tenta preservar a 85 
entidade e o gestor. Janete fala que a Comissão está solicitando adequações 86 
quanto ao Código Civil, principalmente quanto à indicação do presidente, que 87 
hoje é indicado pelo Prefeito. Santo fala que atualmente não há como 88 
promover uma eleição no CAOM, porque não há associados que possam 89 
votar e serem votados. Veralúcia diz que outra coisa a ser mudada é a 90 
questão de que o Estatuto do CAOM ainda prevê que a entidade é um abrigo, 91 
o que não é real desde 2002, sendo que este serviço hoje é gerido pelo 92 



Município. Elza Lemes, representante da entidade, fala que com relação a 93 
esta adequação, realmente tem que ser feita. Quanto à questão da 94 
presidência, Elza diz que isto deve ser visto pelo Jurídico. Marcos fala que a 95 
discussão da política de Assistência Social, nunca é “balela”. Fala ainda que 96 
na adequação estatutária já apresentada existe sim uma diretoria que pode 97 
se votar e ser votada. Marcos ainda fala que o Tribunal de Contas solicitou 98 
uma justificativa do porquê do repasse de recursos para uma entidade 99 
privada cujo presidente é o gestor da Assistência Social. Fala que a 100 
necessidade destas adequações não é por questões políticas, mas sim 101 
devido ao risco de o Conselho, a entidade e o gestor responderem com seus 102 
próprios bens por esta irregularidade. Salete, representante da FAG, 103 
questiona se não é mais importante se pensar nos serviços executados do 104 
que se preocupar com términos de gestão da atual diretoria do CMAS. Janete 105 
lê novamente o Parecer para que a plenária fique mais esclarecida. Fala 106 
ainda que o Conselho tem a prerrogativa de regulamentar a execução dos 107 
serviços e que a entidade é que deve se preocupar em se adequar. O senhor 108 
Nilson diz que neste caso, o Parecer Jurídico não é necessário, pois a 109 
diretoria da entidade tem autonomia para alterar seu estatuto. Vanderlei 110 
coloca o Parecer em votação, o qual é aprovado. Registre-se duas 111 
abstenções. 7) Solicitação de inscrição da entidade LBV – Janete lê o 112 
Parecer da Comissão de Projetos que sugere a prorrogação de 30 dias para 113 
emissão de um Parecer, haja vista a necessidade de maiores 114 
esclarecimentos sobre o serviço executado pela entidade. Sugere ainda que 115 
a solicitação da entidade seja deliberada na reunião ordinária do mês de 116 
junho. Vanderlei abre espaço para que Kléber Maricato, representante da 117 
entidade, se manifeste. Kléber destaca que o Conselho solicitou a visita e que 118 
esta foi desmarcada três vezes. Diz que não concorda que esta solicitação 119 
seja discutida apenas no mês de junho. Resgata que entidade foi 120 
descredenciada em 2007, e diz não ter tido nenhum apoio do Conselho na 121 
indicação de uma nova demanda para entidade se adequar. Franciele 122 
Maricato, Assistente Social da entidade, fala que o trabalho da LBV é voltado 123 
às gestantes em situação de vulnerabilidade e suas famílias. Janete discorda 124 
de Kléber e diz que a visita não foi desmarcada três vezes, e que a própria 125 
entidade limitou a Comissão exigindo que esta visita fosse feita somente às 126 
quartas-feiras. Janete diz que a Comissão ainda não está devidamente 127 
esclarecida para votar favoravelmente à solicitação da entidade, haja vista 128 
que os questionamentos feitos pelo Conselho foram respondidos oficialmente 129 
ontem, não havendo tempo hábil para analisar a proposta da entidade. 130 
Vanderlei diz que dentro de pouco tempo a Comissão se reunirá com os 131 
representantes da entidade para esclarecer todas as dúvidas pendentes. 132 
Vanderlei coloca o Parecer em votação, o qual é aprovado por unanimidade. 133 
8) Programa BPC Escola – Luzia fala que esta é uma modalidade nova e 134 
que o Município tem que aderir ao Programa, tendo a função de identificar se 135 
há pessoas que recebem Benefícios que estão fora da escola, e o porque 136 
disto estar acontecendo. Vanderlei diz que não há necessidade de 137 
deliberação do Conselho, mas que o assunto foi tratado apenas a título de 138 



conhecimento. 9) Solicitação da entidade CEMIC – Janete lê o ofício 139 
enviado pela entidade, que trata da inclusão de um novo funcionário (Aramis 140 
Obinski) a ser pago com um valor restante da subvenção mensal (R$ 900,00 141 
– novecentos reais), que era utilizado para pagamento de parte da guia de 142 
FGTS. Maria de Lourdes Cavanos Fuga, conselheira e representante do 143 
CEMIC, fala que este novo funcionário trabalhará no departamento de 144 
informática da entidade. Janete fala que não há desvio de objeto, visto que 145 
não mudança no convênio, apenas uma inclusão que não onerará. Vanderlei 146 
coloca o assunto em votação, o qual é aprovado por todos. 10) Assuntos 147 
gerais – Vanderlei diz que devido à presença de pessoas convidadas, todos 148 
os presentes façam uma breve apresentação. Agradece a todos os presentes 149 
e já avisa aos conselheiros da necessidade da realização de uma reunião 150 
extraordinária para aprovação dos instrumentos de gestão. Veralúcia convida 151 
todos os presentes para participarem do VI Fórum de Enfrentamento à 152 
Exploração Sexual Infantil, a realizar-se amanhã (16/05), no auditório da 153 
UNIPAR. O Sr. Miguel Porfírio, vice-presidente do CEMIC faz uso da palavra 154 
agradecendo mais uma vez a presença de todos. Não havendo mais nada a 155 
ser tratado, o Presidente encerra a reunião às 10:22 horas. Eu, Cláudia 156 
Caldas Assunção Martin, lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será 157 
assinada por mim e pelo Presidente. 158 


