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Ata nº 324/2019. Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às oito
horas e quarenta e cinco minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho
Municipal de Assistência Social, na sala de reuniões da Casa da Conselhos anexo ao CAM. Conselheiros presentes na reunião: Reinaldo Wagner, Thais
Salvado Tartarotti, Antonio Valmor Ferreira, Cleide Aparecida da Cruz de
Andrade, Neiva Mattos Sava, Marlla Crystine Amarante Rauch, Irailce Budziak
Machado, Teresinha Miranda Veres, Sandra Martins Pacheco. Registra-se
também a presença do vereador Ronildo Surek, que agradeceu o convite para
participar da reunião, enfatizando a importância do Conselho para a comunidade.
Na sequência o presidente faz a leitura da pauta, tendo a inclusão dos seguintes
assuntos: Política municipal para a população em situação de rua, reiteração do
ofício sobre insalubridade, criação do site para a Casa dos Conselhos, convite
para o NUCRESS, substituição dos representantes dos trabalhadores de serviço
social, moção de repúdio pela interferência da CGU na decisão do CNAS,
convocação da Conferencia Municipal de Assistência Social. Em seguida
Reinaldo passa a palavra para Denis, que fez a leitura da Ata nº323/2019, sendo
aprovada pelos demais conselheiros. Após, Denis mostra aos conselheiros
algumas alterações finais para aprovação do projeto da lei de criação do
conselho municipal de assistência social e também do projeto de lei dos
benefícios eventuais, também aprovado pelos conselheiros. Seguindo, o
presidente Reinaldo faz leitura dos ofícios recebidos pelo Conselho, sendo ofício
convite para reunião que tratará sobre assuntos voltados a pessoas em situação
de rua. Oficio sobre insalubridade que permanece sem resposta, e os
conselheiros concordam em reiterar o oficio e mandar novamente para a
Secretaria de Administração. Na sequência Denis comenta sobre a criação do
site da Casa dos Conselhos que está em andamento, onde serão inseridos
documentos como pautas, deliberações e atas dos Conselhos. Reinaldo repassa
o convite do CRES Irati, sobre uma palestra ministrada pela Tatiane Fatima de
Souza, que tratará da campanha do Conselho sobre combate ao racismo,
principalmente de mulheres negras, que acontecerá no dia 22 de maio as nove
horas no espaço da Casa dos Conselhos Municipais. Reinaldo fala dos
trabalhadores do serviço social que saíram do Conselho e precisa de indicação
de novos membros para titular e suplente. Seguindo com a reunião o presidente
fala sobre a não convocação por parte do governo federal da conferência
nacional de assistência social, sendo deliberado o encaminhamento de uma
moção de repúdio ao Governo Federal. Dos ofícios recebidos, teve resposta do
oficio de Imbituva, dizendo que apenas cedem passagens aos indígenas para se
deslocarem até a cidade desejada, não sendo isso a resposta que o Conselho
esperava. Os conselheiros optam por reiterar o oficio e mandar novamente para
Imbituva. Reinaldo sugere encaminhamento ao Conselho Estadual sobre a
questão regional, também ao Ministério Público Federal. Ofício da rede referente
conflito nas escolas, busca data para os professores poderem participar de uma
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capacitação para conseguirem lidar em situações de conflitos em sala de aula.
Sobre questão da emenda parlamentar, Reinaldo apresenta o encaminhamento
de um ofício à deputada Leandre Dal Ponte, solicitando esclarecimentos. Eu
__________________________ lavrei esta ata com término às dez horas e trinta
e
cinco
minutos
e
assinei
junto
com
o
Presidente
_____________________________ e os demais assinaram o livro de presença.
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