
 

 
 
 

1 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Rua: Coronel Pires, nº 826 – Centro 

Fone: (42) 3907-3151 

e-mail: casadosconselhosiratipr@gmail.com 

84.500-059 – Irati – PR 

 

 
Ata n°355/2021. Ao segundo dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 1 

treze horas e quarenta minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho 2 

Municipal de Assistência Social, on-line, via plataforma Google Meet. Conselheiros 3 

presentes: Karen Juliana Novak, Cristina Malinowski do Nascimento, Denis Cezar 4 

Musial, Cleide Aparecida da Cruz de Andrade. Participação da pedagoga Adriane 5 

Meyer. Participação da vereadora Teresinha Miranda Veres. Representando o 6 

CRAS Vila São João: a Franciele. Ouvintes: Juliane Charnei, Claudia Bonete, 7 

Letycia Chialenko, Caroline Santiago. Participando também, as servidoras da Casa 8 

dos Conselhos, Mariana do Carmo Bueno da Rocha e Valéria Ruppel Jatzek. O 9 

presidente Denis Cezar Musial inicia a reunião cumprimentando a todos; em 10 

seguida realiza a leitura da pauta, sendo a mesma aprovada sem a inclusão de 11 

novos assuntos; após, coloca a ata nº354/2021 para aprovação, sendo a mesma 12 

aprovada sem alterações. Em continuidade, Denis comenta que as pautas 13 

sugeridas por Gustavo, serão discutidas na próxima reunião, pois Gustavo não está 14 

presente. Após, Denis inicia a fala sobre o PSS (Processo Seletivo Simplificado) da 15 

Assistência Social; comenta que já foi publicado o edital, e são 84 (oitenta e quatro) 16 

vagas para contratação; inclui que estas vagas são referentes aos serviços 17 

contratados da Secretaria de Assistência Social, e não é um processo ideal, porém 18 

terá que ser realizado dessa maneira, até ocorrer um concurso público, o que é 19 

provável de acontecer no próximo ano. Claudia comenta que em conversa no Fórum 20 

Municipal dos Pedagogos, foi realizado um ofício e a Adriane protocolou o mesmo; 21 

e solicita que Adriane leia o ofício. Adriane cumprimenta a todos e fala que o Fórum 22 

voltou à atuação há pouco tempo, devido a Pandemia; comenta que ao ver o edital, 23 

discutiram sobre a necessidade de haver um pedagogo em cada equipamento do 24 

Serviço Social para atuar junto à Rede, sendo no total 12 locais; inclui que o ofício 25 

foi protocolado na Prefeitura no mesmo dia que saiu o edital e ainda não tiveram 26 

nenhum parecer do Conselho Municipal de Assistência Social ou da Prefeitura; 27 

acrescenta que em última conversa, soube que o ofício estava no jurídico. Denis 28 

responde que devido o ofício ter sido protocolado na Prefeitura, ainda não teve 29 

acesso ao documento; comenta que enquanto gestão, entende e reconhece a 30 

importância dessa pauta; sugere ampliar essa discussão enquanto organização 31 

coletiva, até porque hoje existe uma resolução do Conselho Nacional de Assistência 32 

Social que coloca quais profissionais são obrigatórios na política de assistência 33 

social e equipamentos públicos; comenta que a Resolução nº17/2011 obriga a 34 
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contratação de assistente social e psicólogo, e em equipamentos de média 35 

complexidade: advogado, psicólogo e assistente social; ressalta que essa questão 36 

é válida, porém é uma discussão maior. Adriane comenta que a resolução nº 17 do 37 

dia 20 de junho de 2011, decreta pedagogo como categoria profissional, que poderá 38 

atender na Rede do SUAS; acrescenta que o papel do pedagogo é muito importante 39 

dentro do serviço, para além de auxiliar os usuários a garantir os direitos, incluí-los 40 

na sociedade. Denis responde que o artigo 1º da resolução, coloca a 41 

obrigatoriedade dos profissionais nos serviços, e nos demais artigos coloca 42 

preferencialmente, trazendo uma discussão ampla e complexa; inclui que 43 

reconhece a importância do pedagogo e demais categorias profissionais, porém a 44 

normativa reconhece como preferencialmente e não como obrigação, conter esses 45 

profissionais nos serviços; acrescenta que essa questão também envolve a questão 46 

monetária. Adriane ressalta a importância da sociedade se mobilizar para que 47 

reconheçam estes serviços como essenciais dentro da Assistência Social; inclui que 48 

no ofício consta que o ideal seria ter no mínimo dez vagas para pedagogos no 49 

município. Denis fala que devem lutar enquanto categoria de profissionais do SUAS, 50 

que isso é desafiador. Claudia informa que mesmo que os pedagogos não sejam 51 

um serviço obrigatório no SUAS, eles têm um papel muito importante; e diante do 52 

PSS, o fórum viu a necessidade de ampliar as vagas para esses profissionais. Denis 53 

fala que essas vagas são referentes as vagas dos profissionais que atuam no 54 

quadro do município; inclui que a ampliação precisa constar em lei municipal; 55 

comenta também que pode verificar a situação do protocolo no jurídico, para saber 56 

o que consta no ofício. Adriane fala que o protocolo foi realizado no dia 20 de agosto, 57 

direcionado para o Denis, com cópia para o prefeito. Denis fala para Adriane que irá 58 

verificar a situação do protocolo. Após, Denis questiona Adriane se o ofício foi 59 

encaminhado para ele enquanto presidente do Conselho de Assistência ou 60 

enquanto presidente da comissão do PSS; Adriana responde que como presidente 61 

do Conselho de Assistência. Adriane pergunta para Denis se ainda é possível alterar 62 

o número de vagas neste PSS; Denis responde que não, porque o tempo de 63 

impugnar o edital já passou e também não é ele quem decide a quantidade de 64 

vagas; inclui que alguns profissionais têm formação em pedagogia, mas não atuam 65 

como pedagogos nas instituições; fala que o protocolo solicitando a ampliação irá 66 

passar por análise financeira, jurídica e posicionamento do Conselho. Após 67 

discussão, os conselheiros presentes se colocam favoráveis a solicitação e decidem 68 
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que seja realizada uma reunião para discutir especificamente sobre este assunto. 69 

Em continuidade, Denis fala sobre a Conferência Municipal de Assistência Social; 70 

houve setenta inscrições para participar; fala que foi um evento interessante, mas 71 

devido ser realizada em formato online, teve algumas dificuldades e a própria 72 

população deu sugestões de melhoria para caso ocorra um próximo evento 73 

semelhante; também solicita que os participantes da reunião se manifestem, 74 

dizendo o que acharam da Conferência. Karen fala que participou da Conferência 75 

de Prudentópolis e a Conferencia deles foi diferente, as discussões dos eixos foram 76 

juntas, todo mundo entrou pelo mesmo link e se dividiram por temas, o que causou 77 

uma discussão interessante; e inclui que seria interessante as pessoas de Irati 78 

utilizarem esse esquema para um próximo evento. Claudia opina que o tempo para 79 

avaliar as propostas deve ser maior. Denis agradece as sugestões e fala que irá 80 

utilizar essas propostas para uma próxima Conferência. Após, Denis informa que 81 

no final de setembro será inaugurado o CRAS localizado no Jardim Planalto, fala 82 

que em breve será entregue a nova unidade de mulheres vítimas de violência, as 83 

obras da casa de passagem estão sendo finalizadas e na semana da reunião, 84 

chegou o novo veículo das Residências Inclusivas. Sem mais assuntos a tratar, o 85 

Presidente Denis Cezar Musial encerra a reunião agradecendo a presença de todos. 86 

Eu, Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a presente ata com o término às quinze horas, e 87 

assinei junto com o presidente em exercício. 88 


