
 

Aos onzedois  dias do mês de setembro de 2008, aconteceu às 08:36 horas a  

Aos onze dias do mês de dezembro de 2008, aconteceu às 08:33 horas a reunião 1 
ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social com a presença de seus 2 
membros, na entidade Centro Social Marista, para tratar dos seguintes assuntos de 3 
pauta: 1) Deliberação e aprovação da ata da reunião anterior (13/11/2008); 2) 4 
Plano de Ação para reordenamento da Rede de Acolhimento da PSE; 3) 5 
Partilha dos recursos do FMAS/2009; 4) Deliberação sobre renovação de 6 
inscrição da entidade Associação Espírita Lins de Vasconcelos – Guarda 7 
Mirim; 5) Deliberação sobre alterações estatutárias da entidade CAOM Portal 8 
do Sol; 6) Proposta preliminar do Plano Municipal de Assistência Social/2009; 9 
7) Confraternização; 8) Informes; 9) Assuntos gerais. O Presidente do CMAS, 10 
Vanderlei Augusto da Silva, inicia a reunião dando as boas vindas a todos e passa a 11 
palavra a Alexandra Sguario, representante da entidade, que convida o padre Lino, a 12 
fazer uma prece. Alexandra fala sobre a entidade e apresenta um vídeo institucional.  13 
Após, o Presidente retoma a palavra, destacando a presença do Presidente do 14 
CMDCA, Nilson Augusto Lehmkuhl, que faz uso da palavra ressaltando a 15 
importância do trabalho desenvolvido pelo Centro Social Marista. 1) Deliberação e 16 
aprovação da ata da reunião anterior (13/11/2008) – O Presidente questiona se há 17 
alguma ressalva a ser feita na ata. A conselheira Luzia de Aguiar Soares faz uma 18 
ressalva na linha 341, onde lê-se “Projovem”, leia-se “Projovem e Multiplicadores 19 
Juvenis”. A conselheira Ellarita Sagmeister faz uma correção na linha 27, onde lê-se 20 
“que celebraram em a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e a SEASO” 21 
leia-se “que celebraram entre si...”. Não havendo mais nenhuma correção, a ata é 22 
aprovada por 11 votos. 2) Plano de Ação para reordenamento da Rede de 23 
Acolhimento da PSE – Vanderlei fala sobre a discussão a respeito da Portaria 24 
460/2007. Passa a palavra a Janete Krack Magnagnagno, Secretária Executiva do 25 
CMAS, que fala sobre o trabalho da Comissão que elaborou o Plano de Ação para o 26 
reordenamento da Rede de Acolhimento. Destaca que a Comissão foi formada por 27 
representantes dos dois Conselhos (CMAS e CMDCA), Conselho Tutelar e 28 
representantes das entidades/programas que executam abrigamento. Janete fala 29 
sobre a situação atual das entidades/programas que executam este serviço. O Plano 30 
de Ação é projetado e explanado. A conselheira Suzana Dal Molin destaca a 31 
situação da entidade APAE que oficiou o Conselho de que atenderá as pessoas que 32 
estão na Casa Lar até que o Município absorva este público. Janete abre espaço 33 
para que os conselheiros possam fazer questionamentos. Maria Tereza Chaves 34 
questiona se foi pensada na condição psicológica das crianças nesta transição entre 35 
os abrigos de breve e longa permanência. Janete explica que haverá um 36 
acompanhamento da criança. Luzia fala da necessidade                                                37 
da reinserção desta criança na sua família. Janete explica que em sendo aprovado 38 
nos Conselhos, o Plano de Ação será apresentado à nova gestão, mesmo não 39 
havendo previsão orçamentária para a criação destes novos serviços. Luzia sugere 40 
que ao ser aprovado pelos Conselhos, o Plano também seja aprovado pela Câmara 41 
Municipal, criando assim a obrigatoriedade da execução. Maria Lúcia fala da 42 
preocupação por não haver orçamento para a execução do Plano. Vanderlei fala da 43 
dificuldade de abrigamento de crianças de 6 a 12 anos, haja vista que não há vagas 44 
nas entidades. A conselheira Vanice Schaedler propõe que se coloque no Plano a 45 
criação de mais um Abrigo para acolhimento de idosos. Vanderlei coloca o Plano em 46 



votação, o qual é aprovado por unanimidade. 3) Deliberação sobre alterações 47 
estatutárias da entidade CAOM Portal do Sol – Janete lê o Parecer da Comissão 48 
de Projetos que “sugere à plenária do CMAS que renove o registro da entidade 49 
CAOM Portal do Sol, com validade até 31/01/2009”, baseada no fato de que a 50 
entidade apresentou as alterações estatutárias.  Janete destaca que quanto à 51 
Diretoria, a mesma será eleita por assembléia, porém há a previsão de que ela 52 
poderá ser composta por funcionários, contradizendo o próprio Estatuto que prevê 53 
que os membros da Diretoria não podem perceber remuneração. Luzia destaca que 54 
no quadro de funcionários há servidores públicos, ou seja, desta forma o poder 55 
público poderá continuar gerindo a entidade. Janete fala que o Estatuto não prevê 56 
que os funcionários sejam associados da entidade, o que impediria que os mesmos 57 
concorressem à eleição da Diretoria. Vanderlei fala sobre a situação da entidade. 58 
Fala também que este será o terceiro ano consecutivo que não haverá sequer o 59 
repasse da inflação às entidades. Janete diz que a proposta é que se aprove o 60 
registro até 31/01/2009, haja vista que a entidade executou as alterações 61 
estatutárias, e a partir daí iniciar uma conversação sobre estas incoerências com a 62 
nova Diretoria a ser eleita. Luzia diz que se o Conselho mantiver o 63 
descredenciamento da entidade, os funcionários serão os prejudicados porque a 64 
entidade deixará de receber recursos este mês. Maria Lúcia destaca que o item de 65 
pauta fala sobre a aceitação ou não das alterações estatutárias e não sobre o 66 
credenciamento ou não da entidade. Janete reitera que o descredenciamento 67 
ocorreu devido a não alteração do Estatuto, e que o mesmo foi alterado, mesmo 68 
havendo inconsistências. Vanderlei coloca o Parecer em votação. Ellarita sugere 69 
que o Parecer seja lido novamente para que fique bem clara a proposta antes da 70 
votação. Janete diz que falou com Santo Savi, Secretário Municipal de Ação Social e 71 
Presidente da entidade, e ele falou que não vê problema em que os funcionários 72 
sejam membros da Diretoria uma vez que eles receberiam pela execução de suas 73 
funções e não por fazerem parte da Diretoria. Vanderlei coloca o Parecer em 74 
votação: 4 conselheiros votam a favor da manutenção do registro até 31/01/2009; 6 75 
votam pela não renovação do registro e 01 conselheiro se abstém de votar. Passa-76 
se a discutir a renovação da inscrição da entidade Guarda Mirim. 4) Deliberação 77 
sobre renovação de inscrição da entidade Associação Espírita Lins de 78 
Vasconcelos – Guarda Mirim – Janete lê o Parecer da Comissão de Projetos que 79 
“sugere à plenária do CMAS que renove o registro da entidade Associação Espírita 80 
Lins de Vasconcelos – Guarda Mirim, até o momento em que o CMAS for informado 81 
da decisão judicial” quanto à legitimidade da Diretoria eleita. Após esta informação, a 82 
Comissão emitirá um novo Parecer.  A conselheira Maria Lúcia Simões propõe que 83 
se espere o Parecer da Justiça antes de se renovar a inscrição da entidade. 84 
Vanderlei coloca o Parecer em votação, o qual é aprovado por 9 votos a favor e 1 85 
contrário. Após, faz-se uma pausa na reunião para que as crianças do Centro Social 86 
Marista possam fazer uma apresentação. Passa-se a discutir novamente sobre a 87 
partilha de recursos da FMAS. 5) Partilha dos recursos do FMAS/2009 – Janete lê 88 
o Parecer da Comissão de Finanças. Luzia questiona se o CAOM continuará sendo 89 
mantido pelo poder público, não sendo governamental. Maria Tereza Chaves propõe 90 
a inversão de pauta para que as questões sobre o CAOM (3) e Guarda Mirim (4) 91 
sejam tratadas antes de se discutir a partilha dos recursos. A proposta é aceita, e a 92 
plenária passa a discutir sobre as duas entidades (...) Finda a discussão, Janete relê 93 
o Parecer que trata da partilha dos recursos oriundo do FNAS alocados no FMAS, 94 
excetuando-se o repasse à entidade CAOM Portal do Sol, devido à manutenção de 95 
seu descredenciamento junto a este Conselho. O repasse anual de recursos ficará 96 



assim: Piso Básico de Transição: APMI – R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos 97 
reais); CEMIC – R$ 6.120,00 (seis mil, cento e vinte reais); PSC de Média 98 
Complexidade PETI Jornada Urbana – CEMIC – R$ 23.760,00 (vinte e três mil, 99 
setecentos e sessenta reais); Centro Social Marista – R$ 10.800,00 (dez mil e 100 
oitocentos reais); Piso de Alta Complexidade I – APARC – R$ 21.000,00 (vinte e 101 
um mil reais). Luzia sugere o condicionamento do repasse do Piso Básico de 102 
Transição ao cumprimento da Portaria 460/2007. 6) Proposta preliminar do Plano 103 
Municipal de Assistência Social/2009 – Luzia passa a discorrer sobre o Plano que 104 
foi baseado nas decisões da Conferência Municipal de Assistência Social e nas 105 
discussões que vêm sendo realizadas no Conselho. Luzia diz que a versão é 106 
preliminar para que os conselheiros, após uma leitura, possam aprová-lo com 107 
segurança na primeira reunião de 2009. Os conselheiros poderão sugerir alterações 108 
que serão avaliadas pela Comissão de Projetos. Vanderlei reitera que os 109 
conselheiros devem ler o Plano para que votem com segurança. 7) 110 
Confraternização – Vanderlei fala que o CMDCA fará uma confraternização de 111 
encerramento das atividades de 2008 e que o CMAS está convidado a participar. 112 
Sugere-se que se faça um “Amigo Doce” no momento da confraternização. O local 113 
pré-definido é a Pizzaria Bedin (a ser confirmado). 8) Informes – Janete lê o ofício 114 
da APAE que informa sobre o período em que o setor administrativo da entidade 115 
estará em férias; lê também um informe do MDS; Janete fala sobre a capacitação 116 
dos trabalhadores do setor, realizada em Curitiba; Luzia informa que o convênio do 117 
Compra Direta já foi assinado. 9) Assuntos gerais – Vanderlei destaca o trabalho 118 
desenvolvido pelo Conselho neste ano e agradece a colaboração de todos os 119 
conselheiros e equipe da Secretaria Executiva. Agradece também o empenho da 120 
Secretaria de Ação Social e demais conselheiros governamentais. A conselheira 121 
Juceli Pansera agradece a presença do Conselho na entidade e convida os 122 
conselheiros para um almoço. Não havendo mais nada a ser tratado, encerra-se a 123 
reunião às 11: 19 horas, e eu, Cláudia Caldas Assunção Martin, lavro a presente ata 124 
que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 125 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


