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ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – ANO 2018 
 
 
 

1-Data, Hora, Local: Aos 07 (sete) dias do mês de março do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 09:00 
horas, na Sala dos Conselhos Municipais, situada na Rua José Bencz, 24, sala 2, Centro, nesta cidade de 
Agudos do Sul, no Estado do Paraná. 2-Convocação: Conselheiros do Conselho Municipal de Assistência 
Social.  3-Presenças: 15 (quinze) pessoas conforme registros no Livro de Presença do CMAS. 4-
Composição da Mesa: Instalada a Assembleia foram eleitos para compor a mesa, como Presidente, o 
Conselheiro Diego Cruz Luca e como Secretária, Maria Sebastiana Mielke da Rocha. 5-Ordem do Dia: a) 
Reprogramação de saldos do exercício de 2017 no valor de R$ 206.681,95 (duzentos e seis mil, seiscentos 
e oitenta e um Reais e noventa e cinco centavos); b) Prestação de Contas Geral do exercício de 2017; c) 
Prestação de Contas do PPAS, 2º semestre de 2017; d) Justificativa para prorrogação do prazo para 
utilização do recurso do Incentivo Família Paranaense III; e) Prestação de Contas referente ao Incentivo 
Programa Família IV; f) Apresentação do Projeto para Adesão do Município ao Programa de 
Fortalecimento dos Conselhos Tutelares;  g) Assuntos Gerais; h) substituição de membros do CMAS; i) 
Próxima reunião ordinária do CMAS.  6-Deliberação: Dando início aos trabalhos, o Presidente saudou a 
todos e iniciou a reunião fazendo a leitura da pauta do dia. A seguir, o Presidente passa a palavra a 
Secretária Municipal de Assistência e Promoção Social Nanci Felix de Mello que solicita a reprogramação 
de saldos dos recursos enviados a Secretaria de Assistência e Promoção Social no final do ano de 2017, 
no valor de R$206.681,95 (duzentos e seis mil, seiscentos e oitenta e um Reais e noventa e cinco 
centavos); complementa dizendo que não houve tempo para utilização desses recursos. Segundo o 
Contador, os valores não foram gastos, pois os recursos precisam da aprovação do Legislativo para 
reprogramar e poder utilizar, sendo que já foi encaminhado ao Poder Legislativo os projetos de 
reprogramação de Saldos; após discussão foi colocado em votação e foi APROVADO por unanimidade. 
Em seguida é feito a apresentação da Prestação de Contas do Piso Paranaense de Assistência Social – 
PPAS, relativo ao 2º semestre de 2017, feita pelo contador da Prefeitura Lourival Mendes da Silva, que 
explicou todo o demonstrativo de receitas e despesas, item a item. Colocado em votação foi APROVADO 
pelos conselheiros. Lourival faz justificativa ao CMAS sobre a prorrogação dos saldos do Incentivo Família 
Paranaense III, que conforme a Deliberação n.º 008/2018 CEDCA/PR estipulado o prazo de até 01 de 
junho de 2018, para sua utilização, APROVADA  pelos conselheiros. Nanci informa também que o recursos 
do Incentivo Família Paranaense IV foi enviado no final do exercício de 2017 e que haverá licitação para 
aquisição dos itens que serão adquiridos com este valor, conforme o projeto já aprovado, mas que 
necessita de aprovação de contas do recurso não executado. Foi APROVADO. O Conselheiro e Contador 
Lourival Mendes da Silva apresenta de forma analítica e de forma sintética, a Prestação de Contas 
referente ao 4º Trimestre do exercício de 2017, dos Recursos Fundo a Fundo advindos das esferas: 
Federal, Estadual e Municipal. Nos blocos foram apresentados: I e II (Federal), recursos IGD Bolsa Família 
e IGD SUAS; Bloco III (Federal), recursos Proteção Social Básica; Bloco IV (Federal), recurso Proteção 
Social Especial. APROVADO por unanimidade. Explica também que  o Recurso Livre onde a maioria tem 
sido aplicada nas despesas com pessoal (folha de pagamento).  Nanci fala sobre o Programa Criança Feliz 
e que será para contratação de um orientação Orientador e Visitador Social, conforme projeto apresentado 
ao conselho no ano passado; este recurso será reprogramado, com saldo remanescente de 2017.Nanci 
explica onde são gastos cada recurso, inclusive adquirindo materiais de construção para uma família 
carente e que está sendo realizado o trabalho de acompanhamento dessa família. A Conselheira Tutelar 
Eva Tumiski diz que o Conselho também está acompanhando esta família, junto com a Assistente Social 
e que o Município já fez tudo o que era possível à família, sendo que a mesma está correspondendo com 
a sua contrapartida com a participação da mãe e dos filhos nos projetos desenvolvidos pelo CRAS,  
capacitação ao pai e emprego garantido. Se acontecer dessas crianças serem colocadas em risco 
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novamente, haverá punição aos pais. Nanci diz que a Secretaria está gastando o mínimo possível dos 
recursos livres, pois estão priorizando os recursos vinculados para não haver sobras de recursos. 
Prossegue falando que estão pleiteando o aluguel para a Casa Lar, pois deverá sair da casa onde 
atualmente se encontra instalada a Secretaria de Assistência Social. Farão uma troca para mudar a 
secretaria no prédio do CRAS e este mudará para o prédio ao lado da Escola Cecília Meireles, que hoje 
funcionam os projetos da educação; estes projetos serão transferidos para a atual Casa Lar, pois há 
bastante espaço, inclusive para entrada de ônibus no local. A Conselheira Eva fala que precisa ser criado 
um espaço para alfabetização de adultos, pois há um número expressivo de adultos sem escolarização. 
O Conselheiro Mario Daltro diz que foi feito a reformulação do Plano Municipal de Educação e que está 
em poder do Legislativo para análise e aprovação; neste Plano contempla a abertura da Eja Municipal.  O 
Senhor Presidente pede para que sejam convidados todos os Vereadores a participar das reuniões do 
CMAS, pois são os maiores fiscalizadores do Município e nem sempre entendem como é o funcionamento 
da Assistência Social. Nanci diz que são enviados pelos Senhores Vereadores, vários casos de pessoas 
com necessidades, mas nem sempre são casos que a Secretaria pode resolver. Outro assunto em pauta 
é a apresentação da adesão do Município de Agudos do Sul no Programa de Apoio e Fortalecimento da 
atuação dos Conselhos Tutelares do Estado do Paraná, onde está sendo pleiteado um recurso no valor 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a aquisição de um veículo zero quilômetro a ser utilizado 
exclusivamente pelo Conselho Tutelar. Os valores serão repassados ao Município que fará a licitação para 
aquisição do mesmo. APROVADO pelos Conselheiros. Também, no mesmo Programa de Apoio e 
Fortalecimento da atuação dos Conselhos Tutelares do Estado do Paraná, o recurso no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil Reais) para aquisição de equipamentos de informática, mobiliários e eletrodomésticos, 
onde a prioridade é a compra de computadores, sendo um para cada conselheiro.  APROVADO. 
Terminados os assuntos em pauta, a Conselheira Tutelar Eva fala sobre as falhas que estão ocorrendo na 
Casa Lar: há necessidade de advertência ou substituição da profissional que cuida a noite das crianças, 
pois duas crianças estavam desmaiando de fome e foram acolhidas na Casa Lar. A cuidadora deixou as 
04 (quatro) crianças, sendo 02 (dois) bebês, no quarto e foi dormir no escritório. Também cortou o cabelo 
de uma menina, sem permissão, alegando que a criança estava com piolhos. Também recebe visitas 
noturnas. A Secretária Nanci diz que já recebeu denúncia de que há pessoas visitando a cuidadora, mas 
foi várias vezes, a noite, até o local e nunca surpreendeu ninguém. Fala também que essa pessoa foi 
contratada para trabalhar lá por falta de opção, pois ninguém quer esse serviço, mas que vai tomar as 
medidas necessárias. Continua com a palavra e diz que está se iniciando os trabalhos do Programa Família 
Acolhedora e as crianças da Casa Lar serão cuidadas pelas famílias cadastradas e aprovadas 
anteriormente, com autorização da Promotoria Pública. Também expõe ao Conselho que durante o ano 
de 2017 foram economizados mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil Reais) em combustível na 
administração do Município (em despesas gerais). Também foi realizado a implantação do almoxarifado, 
onde todos os materiais são armazenados e solicitados quando necessário por cada secretaria; com isso 
não teve mais desperdício de alimentos e gerou-se uma economia de materiais. Usa do palavra o Sr. Manir 
Araújo de Camargo, Vice-Prefeito do Município e fala dos casos ocorridos na rodoviária da cidade, onde 
há meninos exigindo dinheiro das pessoas que lá se encontram. Solicita que seja tomada algumas 
medidas. Nanci explica que as abordagens só podem ser feitas com a polícia. Esta solicita a ajuda da 
assistente social, se assim o fizer necessário. Sugere que seja fechada a rodoviária durante a noite para 
que não ocorra caso de invasão por moradores de rua, como houve em outras vezes. Fala do caso que 
ocorreu anteriormente onde um casal estava totalmente alcoolizados e causando transtornos aos usuários 
do local e a própria Secretária, juntamente com a Assistente Social Ana Corodel e a Polícia precisaram 
intervir. O Conselheiro Mario Daltro diz que pode ser criada a Guarda Municipal, segundo a Lei Orgânica 
do Município e que há previsão orçamentária para esse fim no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
Reais).  O Senhor Presidente solicita que seja alterado o Decreto com substituição dos membros que não 
participam das reuniões e também substituir o Conselheiro Sergio Marcio Figueira que faleceu no ano 
passado. Para não dar transtornos nos envios de documentação comprobatório, deverá ser feito um novo 
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Decreto com todos os nomes, não apenas os substituídos. 7-Conclusão: Encerrados os assuntos em 
pauta e nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que, lida e 
aprovada pelos presentes, vai assinada pelo Presidente da Mesa, Conselheiro Diego Cruz Luca e pela 
Secretária Executiva dos Conselhos Municipais Maria Sebastiana Mielke da Rocha.  
 
 
                           ________________________                     _____________________ 
                                   Diego Cruz Luca                                Maria Sebastiana Mielke da Rocha 
                                           Presidente                        Secretária Executiva dos Conselhos Municipais 


