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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS 

 

AGUDOS DO SUL -  PARANÁ 

 

ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA –  ANO 2018  
 

1-Data, Hora,  Local:  Aos 16 (dezesseis )  d ias do mês de maio  do ano de 2018 (do is  1 

mil e dezoito),  às 09:00 horas, na Sala dos Conselhos Municipa is ,  s i tuada na Rua 2 

José Bencz, 24, sa la 2 ,  Centro,  nesta cidade de Agudos do Sul,  no Estado do Paraná.  3 

2-Convocação:  Conselhei ros do Conselho Munic ipal  de Assistência Socia l .   3-4 

Presenças:  13 (t reze) pessoas conforme registros no L ivro de Presença do CMAS.  4-5 

Composição da Mesa:  Insta lada a Assembleia foram ele i tos para compor a mesa,  6 

como Pres idente,  o Conselhei ro Diego Cruz Luca e como Secretár ia,  Mar ia Sebast iana 7 

Mielke da Rocha. 5-Ordem do Dia:  a ) Ata da reunião anterior –  Le i tura,  d iscussão e 8 

aprovação; b) Just i f ica t iva do adiamento da reunião ord i nár ia do CMAS; c) Ed ita l  do 9 

Programa Famíl ia Acolhedora; d) Lei do Suas aprovado pela Câmara; e) Mudança do 10 

CRAS; f )  Declaração do Conselho da compra da van da Apae; g) Comitê do Programa  11 

Bolsa Famíl ia –  Plano de Ação; h) Assuntos Gerais;  i )  Próxima reunião do CMAS.   6-12 

Deliberação:  Dando início aos traba lhos, o  Pres idente saudou a todos e in ic iou a  13 

reunião fa lando sobre a pauta do dia.  Em seguida so l ic i ta  a Secretária  Execut iva dos 14 

Conselhos Municipa is que proceda com a le i tura da ata anter ior;  uma vez l ida fo i  15 

aprovada por todos. A  seguir,  o Presidente faz a just i f icat iva do adiamento da reunião 16 

do CMAS devido a  mudança do CRAS, onde o Pres idente esteve ajudando durante os 17 

dias em a refer ida mudança ocorreu;  depois a  Secretária  dos Conselhos esteve 18 

doente. A conselhe ira  e psicó loga da Secretaria de Assistência e  Promoção Socia l  19 

Karla Mendes de Souza apresenta o Edita l  de al teração da Le i para adequação do 20 

Programa Famíl ia Aco lhedora, mostrando os i tens al terados e os mot ivos pe los quais 21 

foram rea l izadas as adequações. Fa la também que  há 08 (o i to)  cr ianças na f i la de 22 

espera para serem abrigadas na Casa Lar e  como esta encontra -se em reforma há 23 

sugestões de ser a lugada uma casa para este f im. Porém, não pode ser qua lquer 24 

casa, tem que seguir  as normas padron izadas do CONANDA e exige -se uma equipe 25 

de prof issiona is,  em dois turnos para seu funcionamento. Dessa forma,  será mais 26 

viáve l para o  Municíp io ,  o acolh imento pelas famíl ias e também estas cr ianças estarão 27 

em convívio  de famíl ias,  em seus lares. O Conselhei ro Tutelar Gerson Pard inho f a la  28 
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sobre o  caso de menores inf ratores que podem ser determinados a serem acolh idos 29 

e não seriam bem recebidos nessas casas de famí l ias devido ao histór ico.  A 30 

conselhe ira e  Assistente Socia l  exp l ica que nesses casos,  os menores inf ratores são 31 

enviados ao educandár io e não para abrigo de famí l ias acolhedoras. A Casa Lar seria  32 

apenas para casos de cr ianças e adolescentes em risco. Prossegue fa lando que 33 

durante o tempo e que trabalha no Município,  mais de onze anos, não houve nenhum 34 

caso de adolescentes com problemas graves que necessitassem desse t ipo de 35 

acolhimento. São detectados apenas casos leves e são traba lhados com as 36 

assistentes soc iais da Secretar ia.  Diz que a real necessidade do Município é de um 37 

lar para idosos, que nesse caso tem problemas graves,  inc lus ive com agressões. O 38 

Senhor Presidente apresenta a Le i do SUAS que cr ia o  Programa Mão Sol idária ,  39 

aprovado pe lo Legislat ivo e  para sanção do Execut ivo,  mas que será apresentado ao 40 

CMAS posteriormente,  pela  Secretár ia de Assistência  e Promoção Social .  Conforme 41 

discut ido em reunião anterior ,  ser ia pago o aluguel social  para a famíl ia da 42 

comunidade de Are ias,  onde a mãe de duas cr ianças menores, surda -muda, uma das 43 

cr ianças com síndrome de down, pai internado e cuidando do sogro, acamado, com 44 

bolsa de co lonoscopia .  A Assistente Socia l  re lata  que a famí l ia  se nega a sai r da 45 

local idade e que o mar ido e  o sogro fa leceram. Será procurada a mãe dessa senhora,  46 

que mora no município viz inho para ajudar a f i lha que não quer ser a judada. Será 47 

fe i to um contato ent re Prefei turas para que se possa veri f icar a possibi l idade de que 48 

a cr iança com síndrome de down seja  atendida pela Apae de Piên.  A conselhe ira  49 

Fernanda de Lima Guerre iro apresenta a so l ic i tação do Ministér io do Desenvolvimento 50 

Social  e Agrár io,  sobre a aqu is ição do veículo van, zero km, para uso da APAE de 51 

Agudos do Sul,  onde deverá ser expedida a Resolução aprovando e também a 52 

declaração do CMAS, que aprova o convênio de número 841881/2016. Todos os  53 

conselhe iros APROVARAM. O Comitê do Programa Bolsa Famí l i a,  presente na 54 

reunião, apresenta,  at ravés da Assis te nte Social  Andre ia,  o Plano de Ação para 2018,  55 

com discussões acerca dos objet ivos. Para a próxima reunião serão apresentados os 56 

Planos de Ações da Frequência Esco lar e também da Saúde, que são complemen tos 57 

aos t rabalho desenvolvido pela Assistência Social ,  através do Programa Bolsa 58 
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Famí l ia.  Andreia convida a todos para part ic iparem das reun iões das comunidades,  59 

onde serão e lencados vários assuntos de interesse geral ;  será no próximo d ia 25 de 60 

maio,  na sede.  Em Assuntos Gera is,  o Senhor Pres idente fa la que o Conselho Tute lar  61 

deveria ser parce iro da Secretaria de Assistência Social  e ter d iá logo antes de enviar  62 

documentos à Promotoria Públ ica.  Dever ia ter conversado com a Equipe de Proteção 63 

Especia l  antes,  e caso não houvesse entendimento e resolução dos problemas, enviar  64 

os assuntos ao Min istér io Públ ico.  Porém isso não está  ocorrendo; há casos que 65 

poderiam ser reso lv idos no Município  e são enviados  à Promotoria  para depois  a 66 

Secretaria ter conhecimento. So l ic i ta que façam parcer ias para trabalhar em rede. O 67 

Conselhe iro Tute lar Gerson fa la especif icamente do caso em que a Famíl ia  68 

Acolhedora, segundo o Conselhe iro,  inf r ing iu a Lei,  pois de ixou uma criança, que 69 

estava sob o cu idado da mãe, com uma adolescente e a mãe fo i  na igre ja;  fo i  caso 70 

grave e fo i  comunicado a mãe, no momento do ocorr ido. A ps icó loga Karla  diz que 71 

não fo i  comunicado a Equipe Técnica e nem a própr ia secretaria,  no caso da cr iança 72 

em risco, aconteceu na quinta - fe i ra e a secretar ia f icou sabe ndo na sexta -fe i ra à  73 

noite,  tendo passado mais de 24 horas, tendo como distância entre a secretar ia e a  74 

sede do Conselho Tutelar,  apenas uma  quadra. 7-Deliberações a serem expedidas :  75 

Resolução aprovando  o convênio número 841881/2016, para aquis ição de um v eículo  76 

van, zero km, a  ser ut i l izado pela APAE de Agudos do Sul;  Declaração do Conselho 77 

de que fo i  aprovado o convênio 841881/2016 . 8-Conclusão: Encerrados os assuntos 78 

em pauta e nada mais havendo para ser t ratado, fo i  encerrada a reunião, lavrando -se 79 

esta ata que,  l ida e  aprovada pelos presentes, vai  assinada pe lo Presidente da Mesa,  80 

Conselhe iro Diego Cruz Luca e pela Secretár ia Execut iva dos Cons elhos Municipa is  81 

Maria Sebast iana Mielke da Rocha.  82 

                                                  83 

    _____________________                         _____________________________ 84 

        D iego Cruz Luca                                          Mar ia Sebast iana Mie lke da Rocha  85 

              Pres idente                                    Secretár ia Execut iva dos Conselhos Munic ipais  86 


