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Ata n°333/2019. Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às oito
horas e cinquenta e cinco minutos, deu-se início a reunião ordinária do Conselho
Municipal de Assistência Social, na sala de reunião da Casa dos Conselhos –
anexo ao CAM. Conselheiros presentes: Reinaldo Wagner, Ana Medeiros de Lima,
Denis Cezar Musial, Sandra Martins Pacheco, Neiva Mattos Sava, Dener Cristi
dos Santos, Gustavo Filipowski, Luiz Henrique Palavicini Selivan, Camila Wagner.
O presidente do Conselho Denis, inicia a reunião cumprimentando a todos, em
seguida realiza a leitura da pauta, sendo a mesma aprovada com a inclusão de
dois novos assuntos: Capacitações dos Conselheiros, Envio das documentações
juntamente com a pauta. Em seguida realiza a leitura da Ata n°331/2019 e A ta
n°332/2019, ambas aprovadas. Após Denis, fala sobre o projeto de lei do CMAS, o
qual irá entrar em pauta na próxima sessão da câmara de vereadores, no dia
15/10/2019. Denis explica que esse novo projeto de lei diminui o número de
conselheiros, ficando seis representantes governamentais e seis da sociedade
civil, após aprovação da lei, será marcada nova Assembleia para definir os
membros do CMAS. Sobre esse assunto, Reinaldo faz a sugestão de alguns
membros do Conselho acompanhar as análises das comissões parlamentares,
durante o processo de aprovação da lei. Em continuidade Denis, repassa sobre os
ofícios recebidos, realiza a leitura do processo n°6122/2019 o qual foi
encaminhado pela procuradoria geral, referente a abertura de concurso público na
cidade de Irati, os quais encaminharam para a secretaria de administração, onde
os mesmos responderam, que estão realizando estudos do impacto financeiro
para abertura do concurso público. Os conselheiros optam por encaminhar ofício
para o secretário de finanças, solicitando informações referente ao estudo citado,
aprovam também, o envio de convite para a participação do mesmo na próxima
reunião. Denis, repassa sobre o adicional de insalubridade, o qual foi
encaminhado para o ministério público do trabalho, porém ainda não houve
resposta, solicita a secretária executiva que a mesma entre em contato com o
Ministério Público. Com relação aos ofícios encaminhados, Denis repassa que foi
encaminhado ofício resposta para o SASE, correspondente ao pedido de
certificação da entidade no Conselho . Em seguida Reinaldo faz a sugestão em
realizar capacitações com os conselheiros, para um melhor entendimento das
atribuições do Conselho, Denis faz a sugestão em realizar a capacitação on-line
do tribunal de contas, com o tema Controle Social, onde pode ser realizados
encontros quinzenalmente para a visualização dos vídeos e realizar discussões
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embasadas nos vídeos, solicita a Alessandra para criar um calendário com as
datas dos encontros e encaminhar para os conselheiros, Luiz faz a sugestão em
cada tema convidar trabalhadores específicos para ajudar na discussão. Após
Denis, realiza a leitura dos ofícios n°162/2019 encaminhado pela 1°promotoria de
Justiça da Comarca de Irati, e ofício n°174/2019 encaminhado pela 2° promotoria
de Justiça da Comarca de Irati, onde ambos arquivaram a denúncia feita pelo
Conselho, em relação a postagens de discriminação contra a população LGBT e
população de vulneráveis escrita em uma página do Facebook, logo após a leitura
e discussões os conselheiros optam por encaminhar ofício para a comissão de
direitos humanos da OAB, solicitando o parecer dos mesmos. Em seguida,
Reinaldo realiza a sugestão, que seja encaminhado os documentos referente a
pauta antecipadamente, via e-mail para os conselheiros, colocado em votação os
conselheiros acolhem a sugestão. Denis solicita aos conselheiros que ainda não
preencheram o CADSUAS, para que os mesmos preencham e entreguem o mais
rápido possível. Explica também que será realizado a divulgação da Assembleia
para a composição do CMAS. Sem mais assuntos a tratar o presidente Denis
Cezar Musial encerra a reunião agradecendo a presença de todos. Eu
_________________________________, lavrei esta ata com o termino às dez
horas e trinta e cinco minutos, assinei junto com o presidente
_______________________________ e os demais assinaram a lista de presença.
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