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Ata n°328/2019. Aos onze dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às treze horas e 1 

quarenta minutos, deu-se início a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência 2 

Social, na sala de reunião da Casa dos Conselhos – anexo ao CAM. Conselheiros 3 

presentes: Reinaldo Wagner, Sybil Dietrich, Irailce Aparecida Budziak Machado, Delci 4 

Cristina Schmidt Cararo, Marlla Crystine Amarante Rauch, registra-se também a presença 5 

do vereador Ronildo Surek. O presidente do Conselho Reinaldo Wagner inicia a reunião 6 

cumprimentando a todos e realiza a leitura da pauta, a qual é aprovada com a inclusão de 7 

dois novos assuntos: Apresentação do NEDDIJ e Casa de Passagem Indígena, em 8 

seguida Denis faz a leitura das atas n°323/2019; n°324/2019; n°325/2019; n°326/2019 e 9 

n°327/2019, sendo ambas aprovadas por todos. Após Denis fala sobre o estágio para 10 

política de assistência social, onde a secretaria de assistência social está encontrando 11 

dificuldades para encontrar vaga de estagio para alunos de faculdade a distância, por se 12 

tratar de dois polos de faculdade na cidade, a secretária de assistência social Sybil 13 

explica que está encontrando dificuldades até mesmo pelo fato das faculdades não ter 14 

convenio com a prefeitura, para melhor organização dos estágios, demonstra que não há 15 

nenhum tipo de discriminação em relação a faculdade a distância e que é respeitada a 16 

autonomia do profissional que está aceitando o estagiário, Suzan explica que o número 17 

máximo de estagiário que um profissional pode aceitar é de 10 estudantes, com relação a 18 

esse assunto os conselheiros optam em realizar uma nota técnica para uma melhor 19 

explicação sobre o estágio na área de Serviço Social e realizar uma reunião com o 20 

CRESS para discussão dos estágios. Em seguida Denis fala sobre a audiência pública 21 

em parceria com o projeto RONDON que acontecerá no dia 31 de julho na Casa dos 22 

Conselhos, a audiência será destinada aos conselheiros de todos os Conselhos ativos do 23 

município. Sobre a Conferência Denis repassa que foi confirmado com a palestrante 24 

professora Solange e que dará início as pré conferências. Em continuidade a pauta Denis 25 

fala sobre o oficio n°027/2019 reiterado para a secretária municipal de administração o 26 

qual pede resposta sobre a elaboração e publicação de decreto e a criação de uma lei 27 

especifica sobre o plano de carreira, cargos e salários para os trabalhadores do SUA, 28 

recebe em resposta o oficio n°024/2019 o qual responde que atualmente o município 29 

trabalha na revisão do Estatuto dos Servidores municipais, Lei n°1045/91, onde serão 30 

inseridas regras sobre o adicional de insalubridade, não sendo a resposta esperada pelos 31 

conselheiros, optam em enviar oficio para o ministério público do trabalho. Em seguida 32 

Denis fala sobre o oficio n°100/2019, o qual aprova que a audiência pública do dia 33 

01/08/2019 aconteça na Câmara Municipal. Após Denis faz a leitura do ofício recebido em 34 

resposta sobre quais trabalhos são desenvolvidos com as famílias indígenas nas cidade 35 

da região, realizando a leitura do oficio n°32/2019 da cidade de Guarapuava a qual pontua 36 

que qualquer criança e adolescente indígena e sua respectiva família que estejam em 37 

transito no município, são conduzidas através do Conselho Tutelar para a aldeia de 38 
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origem, sustentando que as crianças e adolescentes estão realizando mendicância nos 39 

semáforos e estão correndo risco de atropelamento. Após análise das respostas dos 40 

ofícios os conselheiros decidem em enviar ofício para o Ministério Público Federal, 41 

Escritório Regional e ao CAOP Indígena para ciência dos fatos que vem acontecendo na 42 

região. Sobre a Casa de Passagem Indígena a secretária Sybil fala que ouve uma fala na 43 

tribuna livre no dia 09/07/2019 de parte de Milene Aparecida Padilha Galvão a qual faz 44 

críticas com a entrega da obra, Sybil explica que houve atrasos de entrega da obra por 45 

parte da empresa, a qual seria entregue no mês de julho e com o atraso será entregue no 46 

período dos meses de agosto ou setembro, como já repassado em outras reuniões do 47 

Conselho, após a fala da secretária os conselheiros decidem em encaminhar oficio para a 48 

câmara municipal explicando os trabalhos que a assistência social vem desenvolvendo 49 

com as famílias indígenas no município, e convocar a cidadã Milene para participar da 50 

próxima reunião do Conselho e solicitado apresentação dos dados técnicos que a mesma 51 

possui. Em seguida Gustavo Filipowski faz apresentação da nova equipe do NEDDIJ, os 52 

quais se colocam a disposição para o trabalho articulado em rede na seara das políticas 53 

de proteção da criança e do adolescente. Denis realiza a leitura do pedido de certificação 54 

realizado pelo SASE (Sistema de Assistência Social Evangélico) após a leitura o pedido é 55 

negado pelos conselheiros, será encaminhado oficio informando a decisão do Conselho e 56 

solicitando novas propostas para análise. Com relação as certificações no Conselho será 57 

enviado oficio para as instituições realizar a renovação das certificações. Nos assuntos 58 

gerais Reinaldo fala sobre os projetos de leis do CMAS e Benefícios eventuais, em 59 

relação ao projeto de lei será encaminhado oficio ao setor jurídico da prefeitura pedindo 60 

urgência do encaminhamento do projeto de lei do CMAS. Sobre a transferência 61 

espontânea será encaminhado oficio ao tribunal de contas solicitando orientações sobre a 62 

partilha de recursos para as organizações da sociedade civil que possuem vínculo com o 63 

Conselho, se esse benefício deve passar por aprovação do Conselho ou do chefe do 64 

poder executivo. Sem mais assuntos a tratar o presidente Reinaldo Wagner encerra a 65 

reunião agradecendo a presença de todos. Eu _________________________________, 66 

lavrei esta ata com o termino às dezesseis horas, assinei junto com o presidente 67 

_______________________________ e os demais assinaram a lista de presença.                                         68 


