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ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – ANO 2018 
 
 
 

1-Data, Hora, Local: Aos 04 (quatro) dias do mês de abril 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) 
Ata da reunião anterior – Leitura, discussão e aprovação; b) Situação da Casa Lar de Agudos do Sul; c) 
Prestação de Contas Parcial referente ao Incentivo IV do Programa Família Paranaense; d) Comitê 
Municipal do Programa Bolsa Família do Município de Agudos do Sul; e) Famílias suspensas do Programa 
Bolsa Família; f) Assuntos Gerais; g) Próxima reunião ordinária do CMAS.  6-Deliberação: Dando início 
aos trabalhos, o Presidente saudou a todos e iniciou a reunião falando sobre a pauta do dia. Em seguida 
solicita a Secretária Executiva dos Conselhos Municipais que proceda com a leitura da ata anterior; uma 
vez lida foi aprovada por todos. A seguir, o Presidente passa a palavra a Secretária Municipal de 
Assistência e Promoção Social Nanci Felix de Mello que fala sobre o ofício que foi enviado  ao Ministério 
Público solicitando que as crianças da Casa Lar fossem entregues aos cuidados das Famílias Acolhedoras, 
já selecionadas e aprovadas pelo CMAS, para que fosse possível realizar reformas no prédio. Conforme 
exigência do meritíssimo Juiz, foi enviado o laudo técnico expedido pelo Engenheiro Rodrigo Rodrigues 
que atestou a necessidade de reforma; o Juiz veio até o local para realizar a vistoria na Casa Lar e falou 
que solicitou laudo técnico ao Superior Tribunal de Justiça. Nanci prossegue falando que uma das crianças 
já foi adotada e a outra está na fila para adoção; tem uma terceira criança que tem família e está apenas 
aguardando a confirmação de paternidade no teste de DNA e depois será entregue a família. Apresenta 
também a Prestação de Contas Parcial referente ao Incentivo IV do programa Família Paranaense. Essa 
Prestação de Contas foi APROVADA. Nanci também fala sobre o recurso no valor de R$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil Reais) para a compra do veículo van adaptada que está na conta, no aguardo 
da licitação para aquisição da mesma. A Secretária pede para que seja eleito o Comitê do Programa Bolsa 
Família de Agudos do Sul, com membros do CMAS: foram eleitos: Diego Cruz Luca, Claúdia do Perpétuo 
Socorro Alves, Eliane Gomes Panfil, Hebe Regina Milaroski, Ana Claudia Zollner Ribeiro, Maria José do 
Nascimento Correa; também foram nomeadas a Coordenadora do Programa Bolsa Família do Município 
Jennifer Nogueira Bueno e Andreia Aparecida Luciana Klem Lima, Assistente Social. As reuniões do 
Comitê serão mensais e realizadas juntamente com a Reunião do CMAS. A Assistente Social Andreia 
informa ao Conselho que há 79 famílias no Município que estão com descumprimento de obrigatoriedade 
pelo Programa Bolsa Família, seja por bloqueio, suspensão ou advertência. Informa que foram realizadas 
as visitas a cada família para verificar os motivos para não cumprimento das condicionalidades do 
Programa, bem como verificar a situação do ambiente que residem.  Apresenta o caso de 04 (quatro) 
famílias que estão em descumprimento das condicionalidades e precisa da aprovação do Conselho para 
que estas famílias prossigam recebendo o benefício do Programa. Cada família foi exposta e apresentado 
os reais motivos pelo descumprimento. Foi APROVADO a continuidade do benefício das 04 (quatro) 
famílias apresentadas ao CMAS. Nanci fala sobre uma família que reside em Areias, localidade distante 
da Sede e está passando por problemas; relata que a mulher é deficiente auditiva, com dois filhos 
pequenos, sendo um com menos de dois anos, portador de síndrome de down e outro com 07 anos. Os 
dois precisam estudar no Município, onde o menino de 07 anos já foi transferido para uma escola de 
Agudos (estudava em Piên, Município vizinho); o sogro da mulher, que mora junto, está acamado, usando 
bolsa de colonoscopia e o marido sofreu um AVC e encontra-se internado em Campo Largo. Não tem 
condições de cuidar sozinha da família, especialmente residindo tão longe da Sede, que fica sem acesso 
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a locomoção. Nanci sugere que seja realizado um aluguel social para a família, onde será alugado uma 
casa no Centro de Agudos para ajudar a mulher com os cuidados necessários à família.  Todos os 
conselheiros concordam. Nanci também relata um caso de um jovem que encontra-se com surto psicótico, 
andando pelas ruas; já foi internado por várias vezes, mas depois que está medicado ele melhora e é 
liberado no hospital; quando chega em casa não toma mais a medicação e volta a surtar. Já foi construído, 
através da Assistência Social, um quarto para o jovem para que ficasse separado da mãe, evitando coloca-
la em risco, quando de um surto. A mãe também é negligente e não ajuda no controle da doença com o 
uso da medicação. Desta forma o jovem prefere ficar na rua. Também é levado ao conhecimento do CMAS 
que está na Câmara de Vereadores para apreciação e votação o Projeto Mão Solidária que tem objetivo 
agir nos casos que a Secretaria de Assistência e Promoção Social não pode ajudar. Mais informações 
sobre o referido projeto será passada posteriormente. 7-Deliberações a serem expedidas: Resolução 
aprovando parcialmente a Prestação de Contas do Incentivo IV do Programa Família Paranaense; 
Resolução nomeando o Comitê do programa Bolsa Família de Agudos do Sul. 8-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 


