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Ata n°321/2019. Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às oito 1 

horas e trinta minutos, nas dependências da Casa dos Conselhos Municipais ocorreu à 2 

reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social. Conselheiros presentes 3 

na reunião: Reinaldo Wagner, Soeli Terezinha Zanlorenci Dietrich, Sandra Martins 4 

Pacheco, Délci Cristina Schmidt Cararo, Irailce Budziak Machado e Tereinha Miranda 5 

Veres. Presentes também: Denis Cezar Musial, Roberta F. Gusciora, José W. Ferreira, 6 

Elizabeth O. Hessel e Simone Kublinski. A referida reunião teve início com a fala do 7 

Presidente Reinaldo Wagner, o qual cumprimentou a todos e agradeceu a presença dos 8 

Conselheiros, desejando um ótimo 2019 a todos (as). Na sequência, foi feita a leitura da 9 

Ata nº320/2018, apreciada e aprovada por todos os conselheiros sem alterações. Dando 10 

prosseguimento, foi feita a leitura do relatório de atividades de 2018 do Conselho 11 

Municipal de Assistência Social, aprovado pelos conselheiros sem complementações. 12 

Após isso, foi iniciado a discussão do Plano de Ação de 2019 do CMAS, ficando como 13 

meta prioritária o monitoramento do Plano Municipal de Assistência Social e a realização 14 

de ações descentralizadas. Realizando a eleição da mesa diretora, foi eleita por 15 

unanimidade a continuidade do presidente e do vice-presidente como membros da mesa 16 

diretora. Em relação a revisão da lei municipal, foi solicitado que a comissão de políticas 17 

sociais agende uma reunião para discutir e revisar a lei municipal para o processo de 18 

atualização. Dando continuidade, o Assistente Social Denis Cezar Musial falou sobre o 19 

recurso do Incentivo da Pessoa com Deficiência II que o município recebeu via Fundo 20 

Estadual de Assistência Social e adquiriu uma van adaptada para pessoas com deficiência. 21 

Após adquirir o veículo, teve a sobra de recursos, e Denis solicita ao CMAS que 22 

encaminhe um pedido para o CEAS para que possa ser utilizado esse recurso na aquisição 23 

de materiais permanentes, aprovado por todos os conselheiros. Após essa discussão, em 24 

relação aos benefícios eventuais, a gestão comunica que teve retorno pela administração, 25 

após diversas conversas e negociações feitas pela Secretária de Assistência Social, Sybil 26 

Dietrich, dando ciência aos conselheiros dessa situação. No que concerne sobre a certidão 27 

de recursos, o Assistente Social Denis informou que já recebeu do Estado a certidão de 28 

habilitação no recebimento de recursos. Em leitura do ofício do MDS-SENARC sobre o 29 
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pedido de recurso adicional para a aquisição de aparelhos eletrônicos, foi informado que 30 

não possui previsão de repasse complementar, orientando que utilize o recurso do IGD-31 

PBF para a aquisição dos aparelhos para consulta dos cadastradores, informando que os 32 

mesmos já foram adquiridos. Após, foi feita a leitura da nota técnica construída pela 33 

equipe técnica da gestão sobre a demanda advinda do poder judiciário para a realização 34 

de estudos sociais e afins para profissionais de Serviço Social e Psicologia, sendo 35 

aprovado tal nota e encaminhado aos Juízes, prefeito, delegado e Corregedoria de Justiça, 36 

para manifestação, aguardando o retorno para que possa dar continuidade aos 37 

encaminhamentos e agendamento da reunião. Em relação as reuniões descentralizadas, 38 

foi agendada uma reunião para abril, sendo discutida a mesma na reunião ordinária de 39 

março.  Sem mais para o momento, eu, Denis Cezar Musial lavrei a presente ata e assino 40 

junto com os demais Conselheiros presentes, conforme lista de presença em anexo.  41 


