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Ata n°359/2021. Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 1 

nove horas e doze minutos, foi realizada a Assembleia de complementação dos 2 

representantes da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Assistência Social 3 

(CMAS), na sala de reuniões da Casa dos Conselhos – anexa ao CAM. Presentes: 4 

Denis Cezar Musial; Andreia Carla Glinski; Karen Juliana Novak; Pamela 5 

Kruskewiski; Cleide Aparecida da Cruz de Andrade; Andressa Campos. Registra-se 6 

também a presença da estagiária da Casa dos Conselhos, Valéria Ruppel Jatzek. 7 

O presidente Denis inicia a reunião cumprimentando a todos; em seguida fala que 8 

o Conselho de Assistência é formado por seis representações governamentais e 9 

seis representações da sociedade civil, porém, tem a particularidade dos 10 

representantes não governamentais serem divididos em três segmentos: entidade, 11 

trabalhador e usuário, tendo dois representantes de cada; fala que atualmente quem 12 

representa as entidades são o CIEE e a ANAPCI; de trabalhadores são os 13 

representantes de psicologia e pedagogia; e de usuários, a Igreja Evangélica e o 14 

Coletivo Mariellas; inclui que na reunião de hoje somente há representantes das 15 

entidades, e questiona se todos tem interesse em ter uma cadeira no Conselho; 16 

todos respondem que sim. Por fim, é acordado que o CIEE e a Comunidade 17 

Bethânia serão os conselheiros titulares e a Cidade da Criança e ANAPCI, caso 18 

queira continuar, ficarão como suplentes. Denis comenta que irão entrar em contato 19 

com as outras representações, para ver se tem interesse em continuar. Denis 20 

questiona sobre a participação do Conselho Regional de Psicologia, e Valéria 21 

comenta que os representantes justificaram que iriam sair do Conselho, mas para 22 

conseguir novas indicações tem um processo a ser seguido. Denis fala que pode 23 

contatar o Conselho Regional de Psicologia, a Adriane Meyer, do Fórum de 24 

Pedagogos e a Mariane Lukavy, do CRESS, para ver se tem interesse em participar; 25 

além de contatar as representações dos usuários para ver se querem permanecer. 26 

Sem mais assuntos a tratar, o Presidente Denis Cezar Musial encerra a reunião 27 

agradecendo a presença de todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a presente ata 28 

com o término às nove horas e vinte e dois minutos, e assinei junto com o 29 

presidente. 30 


