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ATA NÚMERO ONZE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 1 

DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMDPD –GESTÃO 2018-2020. 2 

Aos quatorze dias do mês de Novembro de 2019, às oito horas e trinta minutos, na 3 

Associação Comercial e Empresarial de Paiçandu – ACIP, localizada na Rua Onésio 4 

Francisco de Farias, 741 – Centro, deu-se início a reunião. No Item 01: Verificação 5 

do quórum: O vice-presidente Sr. William conferiu o quórum e agradeceu a 6 

presença de todos. Após a acolhida, todos os conselheiros presentes assinaram 7 

seus nomes na lista de presença, a saber: Wagner Leandro Colucci, representando 8 

a Secretaria Municipal de Assistência Social; Rose Mari Marques Dias Piassa, 9 

representando a Autarquia Municipal de Saúde; Vanda Aparecida dos Reis, 10 

representando a Fundação Municipal de Educação; William Marques, representando 11 

a Ouvidoria Municipal; Rosilene Bispo de Alencar Queiroz, representando a 12 

Sociedade Civil Entidades e/ou Organizações de Sociedade Civil; Camila Palma da 13 

Silva Garcia representando a Sociedade Civil Entidades e/ou Organizações de 14 

Assistência Social – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE); 15 

Gracieli Souza da Rocha representando a Sociedade Civil dos Usuários Rotaract; 16 

representando Sociedade Civil Entidades e/ou Organizações Sociedade Civil Equipe 17 

de Intervenção Social Paróquia Santo Cura D’ars; ainda se fez presente o Secretário 18 

Municipal de Assistência Social Sr. Josivaldo Souza Reis; à secretária executiva Sra. 19 

Beatriz Carla de Souza Paludo, e os auxiliares administrativos: Andréia Regina 20 

Ferreira, Luís Gustavo Frugerio Gonçalves e Alessandro Manoel da Silva. No Item 21 

02: Aprovação da pauta do dia: Verificação de “quórum” mínimo para a instalação 22 

dos trabalhos; Apresentação das justificativas de ausência; Aprovação da pauta do 23 

dia; Apresentação da Conselheira Gracieli representante do Rotaract Club; resposta 24 

ao ofício n°16/2019 encaminhado para Prefeitura Municipal de Paiçandu; resposta 25 

ao ofício nº 15/2019 encaminhado para Secretaria Municipal de Assistência Social. 26 

Passamos para o Item 03: Justificativa de ausência; o vice Presidente, pergunta 27 

se alguém tem alguma justificativa de ausência, não havendo justificativa passamos 28 
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para o Item 04: Apresentação da Conselheira Gracieli Souza da Rocha 29 

representante do Rotaract Club: O vice-presidente Sr. Wiliam apresentou a 30 

declaração, e nela consta que o Representante da Sociedade Civil Entidades E/ou 31 

Organizações dos Usuários Rotaract. Sr. Lucas se desvinculou por motivos 32 

pessoais. O presidente do Rotaract Club de Paiçandu Sr. Ailson Francisco dos 33 

Santos Lima indicou a Gracieli Souza da Rocha para substituição, essa declaração 34 

foi apresentada na última reunião hoje a Conselheira Graciele se faz presente na 35 

reunião que por motivo de saúde não pode estar presente na reunião do mês de 36 

outubro. Dando continuidade passamos para o Item 05: resposta ao ofício 37 

n°16/2019 CMDPD encaminhado para o Prefeito Municipal Tarcisio Marques 38 

dos Reis solicitando informações sobre quais serviços e parcerias voltados 39 

para o atendimento específico para as pessoas com deficiência – PcD. O vice-40 

presidente Sr. William realiza a leitura do ofício n°16/2019 enviado ao Prefeito 41 

Municipal Tarcisio Marques dos Reis. Excelentíssimo Senhor ao cumprimentá-lo 42 

cordialmente o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 43 

CMDPD, do município de Paiçandu, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 44 

Municipal n°2.463/2015, conforme deliberado em reunião ordinária realizada no dia 45 

24/10/2019, vem através do presente ofício solicitar maiores informações sobre 46 

quais são os serviços e parcerias voltados para o atendimento especifico para as 47 

pessoas com deficiências – PcD ofertados pelo município; se existem demandas 48 

que estão por algum motivo reprimidas; e se o município tem um planejamento para 49 

a implementação de serviços que atendam este públicos. Ademais, solicitamos 50 

também o diagnostico do número de pessoas com deficiência no Município. 51 

Solicitamos ainda que o mesmo seja respondido no prazo de sete dias a partir da 52 

data de seu recebimento, conforme deliberado em plenária. Sem mais para o 53 

momento, nos colocamos à disposição para possíveis dúvidas e esclarecimento. A 54 

secretária executiva Sra. Beatriz ressalta que a assessoria do prefeito orientou que o 55 

conselho (CMDPD), enviasse esse ofício para todas as secretarias solicitando as 56 
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informações, pois a assessoria não iria protocolar para as outras secretarias. Os 57 

conselheiros deliberam que seja enviado ofício solicitando informações sobre quais 58 

serviços e parcerias voltadas para os atendimentos específicos para as pessoas 59 

com deficiências - PcD para as demais secretarias municipais. O vice-presidente 60 

Sr.William realizou a leitura do ofício 319/2019 respondido pela Fundação Municipal 61 

de Educação. Ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em 62 

resposta ao ofício n°16/2019 encaminhado para Fundação Municipal de 63 

Educação/Departamento de Educação Especial do município de Paiçandu, a 64 

respeito de informações sobre os serviços voltados ao atendimento da Pessoa com 65 

Deficiência na Política de Educação, no que se refere à resposta ao ofício n°16/2019 66 

encaminhado para Prefeitura Municipal de Paiçandu Educação Infantil e Ensino 67 

Fundamental anos iniciais. Estamos encaminhando um informativo sobre o trabalho 68 

que é desenvolvido nas unidades escolares com equipe pedagógica, professores, 69 

alunos e familiares, pela equipe Multidisciplinar do Departamento de Educação 70 

Especial, número de alunos atendidos e acompanhados e planejamento para 71 

implementação do serviço. Quanto a aguardando Avaliação Psicoeducacional, um 72 

número grande de crianças e adolescentes aguardando consultas com Neurologista 73 

para investigação e emissão de laudos, e ainda temos algumas famílias que 74 

demoram na procura dos atendimentos aos filhos com necessidades especiais, 75 

porém no se refere a Educação todos que procuram por atendimento e vagas nas 76 

unidades escolares são atendidos prontamente e são realizados os 77 

encaminhamentos necessários. Sem mais o momento, nos colocamos a disposição 78 

para possíveis dúvidas e esclarecimentos. Paiçandu, 01 de novembro de 2019. 79 

Diretora Presidente Eliane Yakestest; Coordenadora Educação Especial Nilceia 80 

A.Argoso Messias, após a leitura a conselheira e representante da Fundação 81 

Municipal de Educação a Sra. Vanda ressalta para os conselheiros que a 82 

Coordenadora da Educação Especial e conselheira a Sra. Nilceia não pode estar 83 

presente nesta reunião para esclarecer os atendimentos realizados para Pessoa 84 
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com Deficiência. O Vice-Presidente Sr.William pergunta a conselheira Vanda se ela 85 

poderá esclarecer para os conselheiros como a educação realiza os atendimentos a 86 

Pessoa com Deficiência. A conselheira Vanda se coloca a disposição para 87 

esclarecer e explicar, pois também trabalho como Psicóloga Educacional aonde 88 

avalio os alunos com dificuldades diante das exigências educacionais. Estamos 89 

disponibilizando para o conselho o relatório de atendimento e os dados de 90 

atendimento da educação especial 2019. O Departamento de Educação Especial é 91 

um setor pertencente à Fundação Municipal de Educação, com o objetivo de atender 92 

a modalidade de ensino destinada a alunos que apresentam deficiências, das quais 93 

venham a ter necessidades educativas especiais no campo da aprendizagem, 94 

originadas por deficiência física, sensorial, Intelectual ou múltipla deficiência, visando 95 

proporcionar ao aluno com necessidades especiais o desenvolvimento de suas 96 

potencialidades, nos aspectos Biopsicosocial, por meio de currículo adaptado e 97 

diversificado, organizados institucionalmente para apoiar complementar e 98 

suplementar os serviços educacionais comuns. Realiza também no assessoramento 99 

aos profissionais da educação que atuam nas escolas e CMEIS municipais em prol 100 

de alunos com necessidades educacionais especiais e /ou alunos que não 101 

apresentam deficiências, porém apresentam dificuldades de aprendizagem com 102 

histórico de insucesso escolar e repetências nas séries iniciais para que promovam 103 

ações efetivas que garantam o desenvolvimento intelectual, social, afetivo, 104 

emocional e moral de forma consciente e humanizadora. Tem ainda por grande 105 

objetivo assegurar os direitos das pessoas com deficiência, bem como sensibilizar a 106 

sociedade reduzindo preconceitos e buscando a equiparação de oportunidades. O 107 

nosso de departamento contamos com a Coordenadora do Departamento Nilceia 108 

Aparecida Argoso Messias; Pedagoga/Avaliadora Andrielly Silva de Oliveira; 109 

Psicóloga no Contexto Educacional Vanda Aparecida dos Reis e Vania Vasselai 110 

Lima Gardinal; Fonoaudióloga no Contexto Educacional; Fernanda Novelli e Taine 111 

Bailly dos Santos. A conselheira Vanda ressalta que a prefeitura possui convênio 112 
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com a AMA (Associação Maringaense dos Autistas); ANPR (Associação Norte 113 

Paranaense de Reabilitação) com a APAE (Associação Pais e Amigos dos 114 

Excepcionais) o convênio com a APAE e para as criança poderem ficar meio período 115 

na APAE e o outro meio período na escola regular, porém esse atendimento 116 

acontece por aquelas família que querem que o filho realize o atendimento. A 117 

conselheira Rosilene pergunta se ocorre algum tipo de problemas nos atendimentos. 118 

A conselheira Vanda coloca que muitas vezes os problemas ocorridos são com os 119 

pais muitos não se importam com a medicação. A conselheira Rose pergunta qual a 120 

diferença de sala de apoio, sala de recurso, e a função professor de apoio 121 

permanente. A conselheira Vanda ressalta que a Sala de Apoio Pedagógico em 122 

contraturno se constitui em uma modalidade de intervenção educativa, destinada 123 

aos alunos com dificuldades de aprendizagem e que, nem sempre, têm deficiência, 124 

distúrbios ou conduta típica, mas apresentam uma história de insucesso escolar e/ou 125 

repetências nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Uma das finalidades deste 126 

projeto elaborado e mantido pelo município é efetivar, com a mediação do professor, 127 

a aprendizagem dos alunos em sala de aula, por meio de conteúdos significativos, 128 

diversificados, incluindo o conteúdo lúdico. No momento estamos com 14 (catorze) 129 

salas nas Escolas municipais, funcionando no período da manhã e tarde, com 130 

exceção da Escola Cátia Gisela Beraldo Todon e Santos Dumont, (Distrito Água 131 

Boa) que funcionam em um único turno, devido a escola atender somente em um 132 

período no ensino regular. A Sala de Recurso Multifuncional. Na área de deficiência 133 

Intelectual, na Educação Básica é um atendimento educacional especializado, de 134 

natureza pedagógica que complementa a escolarização de alunos que apresentam 135 

Deficiência Intelectual, Deficiência Física Neuromotora, Transtornos Globais do 136 

Desenvolvimento e transtornos Funcionais Específicos, matriculados na Rede 137 

pública Municipal de Ensino. No momento, estamos com 07 salas nas escolas 138 

municipais destinadas somente aos alunos do ensino Fundamental 1° ao 5° ano. O 139 

Professor de Apoio Permanente é um profissional que atua na Escola/CMEI 140 
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mediante designação pela Fundação Municipal de Educação/Departamento de 141 

Educação Especial em casos avaliados para acompanhar os alunos com 142 

necessidades educacionais especiais no ensino regular atuando como mediador no 143 

apoio à complementação dos conteúdos escolares, tendo como parâmetro os 144 

documentos oficiais da SEED/SUED que regem a Educação Especial e instrução 145 

normativa n°11/2015 elaborada pelo Departamento de Educação Especial. Neste 146 

ano de 2019 foram atendidos 44 (quarenta e quatro), alunos com professor de apoio 147 

permanente, sendo 13 alunos da Educação Infantil e 21 (vinte um) alunos do Ensino 148 

Fundamental, e para 2020 este número será ampliado. A conselheira Camila 149 

pergunta para a Vanda. Qual a dificuldade no dia a dia para trabalhar, pois o intuído 150 

do conselho em questionar o município e conseguir políticas de soluções para 151 

conseguir estratégias. As dificuldades maiores que enfrentamos hoje em geral e em 152 

relação ás mães, pois o professor de apoio por mais que ele tenha limites para 153 

trabalhar ele consegue desenvolver seu trabalho, mas o maior obstáculo a ser 154 

trabalhar e em relação aos responsáveis com a criança. A conselheira Rosilene 155 

pergunta qual a dificuldades de comunicação, cobrança qual e essa dificuldade? 156 

Todas em relações com a mãe a conselheira Rose complementa que a família não 157 

tem muita responsabilidade com a medicação não coloca regras, limites para os 158 

filhos a família não aceita a deficiência do filho acaba delegando as obrigações do 159 

cuidar para a educação e para a saúde, é o caso da diretora Dulce do Prudente se 160 

ela não administrar do medicamento e não levar a criança no médico à criança 161 

acaba ficando sem o acompanhamento necessário e a mãe só se preocupa quanto 162 

á medicação acaba e a escola cobra dela a medicação. A conselheira Vanda relata 163 

que tem vários modelos de mães e que já se pensou em fazer grupos de mães para 164 

conscientizar que a responsabilidade do cuidar. A conselheira Rose ressalta que 165 

muitas famílias têm displicência familiar com os cuidados sem rotinas sem regras e 166 

esquecem que a educação familiar e responsabilidade da família e que a escola e 167 

responsável pela educação técnica e cientifico então a escola se responsabiliza 168 
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além da conta A conselheira Vanda coloca que tem mães que o filho tem alguma 169 

patologia leve, mas colocam o filho como incapazes e acabam colocando doença a 170 

mais nos filhos. O Secretário Municipal de Assistência Social, pergunta Como esta a 171 

atuação da Assistente social neste contexto em relação á educação? A conselheira 172 

Vanda ressalta que quanto se tem muitas dificuldades se convoca reuniões com a 173 

rede, pois não são só essa crianças que acompanhamos ajudamos a escola em 174 

varias situações agora com a assistente social ela ajuda bastante a criança passa 175 

todas as emoções na escola ela e agressiva, emocional enfim a assistente social na 176 

escola a Ana ela auxilia a escola nas conversa com os pais, ela esta fazendo uma 177 

metodologia do trabalho, está conhecendo o trabalho dela pois faz pouco tempo que 178 

ela se integrou a rede mas ela participa dos projetos do bolsa família e acompanha 179 

algumas famílias que são assistidas pelo programa do bolsa família. Para o ano que 180 

vem teremos um aumento no quadro de funcionários, pois abriremos uma sala de 181 

estimulação que já está com a documentação toda aprovada e a sala de recurso 182 

para educação infantil. A educação infantil começa nos CMEI e nesta fase que se 183 

identifica se a criança tem alguma dificuldade no aprendizado e na coordenação 184 

motora quanto se identifica essa dificuldade as professoras realização uma 185 

avaliação para que a mesma possa ser acompanhada e encaminhada para a rede 186 

de atendimento e hoje os CMEIS são que mais encaminha para avaliação. A 187 

conselheira Rose representante da Saúde ressalta que os atendimentos realizados 188 

pelo neurologista vêm tendo um aumento positivo em 2016 tínhamos cinco vagas 189 

por mês uma vaga por profissional no Cisamusep, em 2017 essa quantidade subiu 190 

para 13 vagas por mês e em 2019 estamos com 50 vagas disponíveis agora ressalto 191 

a fila para neurologista infantil que atende criança e de 284 crianças agora temos 192 

que compreender as insuficiências da política de saúde no município tem um 193 

sistema muito falho na hora de cadastrar o usuário na fila por conta de uma Lei que 194 

acaba sendo injusto, pois tem crianças que tem atendimento com o neurologista na 195 

APAE, no município e atendimento com o psiquiatra, esta sendo realizada uma 196 
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auditoria para que essa mãe faça a opção de ficar com o atendimento necessário 197 

para a criança, têm crianças que necessita de atendimento a cada três meses, 198 

outras duas vezes por ano ou uma vez por ano têm que ter um sistema que quanto 199 

eu coloco o nome do usuário já ficaria programado o retorno e o que está 200 

acontecendo e que muitas crianças que realizam o atendimento e tem um retorno de 201 

seis meses elas entram na fila e acabam sendo atendidas primeiras que muitas 202 

crianças que tem o retorno dentro de três meses. Ressalto que tem criança que 203 

necessitam de um retorno trimestral por conta dos medicamentos. E essa Lei da Fila 204 

ela feri outras três Lei a do deficiente, estatuto Criança e do adolescente e estatuto 205 

do idoso. O vice-presidente ressalta que a Lei da Fila n°2.541/2013 que é uma lei 206 

municipal, a conselheira Vanda ressalta que se a criança não tiver diagnóstico ela 207 

não tem direito ao professor de apoio permanente dificultando o atendimento e 208 

quanto a criança não tem o diagnóstico fechado a gente atende ela ficando 209 

encaixado com outra criança. A conselheira Graciele pergunta quanto á família não 210 

aceita o diagnóstico qual a orientação que a educação passa para família. Nos da 211 

educação quanto mãe não aceita o diagnóstico o protocolo e de orientação, 212 

encaminhar para o atendimento e realizar orientações ate ela compreender a 213 

situação do filho dela, pois e normal da mãe não aceitar que o filho tem uma 214 

deficiência. O Secretário Municipal de Assistência Social Sr. Josilvado ressalta a 215 

importância e da necessidade do psicólogo e do assistente social na educação e 216 

infelizmente o Presidente Sr. Jair Messias Bolsonaro vetou a inserção dos técnicos 217 

de Psicologia e do Serviço Social gerando um retrocesso visto que o governo teria 218 

que incentivar e não desestruturar todas as políticas públicas. Temos que se 219 

mobilizar pela derrubada do veto 37/2019 que garante a Psicologia e o Serviço 220 

Social nas Redes Pública de Educação Básica, e ressalto também que fique 221 

registrado no final desta ata e que os senhores conselheiros tenham conhecimento 222 

da MEDIDA PROVISÓRIA EXTINGUE SERVIÇO SOCIAL PREVIDENCIÁRIO 223 

N°905/2019, está medida institui o contrato de trabalho de verde-amarelo, publicada 224 
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na data 12/11/2019 no Diário Oficial, não se limita a modificar apenas a legislação 225 

trabalhista. No texto estão mudanças importantes na estrutura previdenciária e da 226 

carreira do seguro social e que afeta também o BPC e de suma importância que o 227 

conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem que estar informado 228 

e ciente das mudanças que vem ocorrendo em nosso país. A conselheira Vanda 229 

ressalta que se fala muito de inclusão e não se prepara uma equipe para receber 230 

essa demanda principalmente na educação. A conselheira Rose relembra que o 231 

município de Paiçandu não e um município acessível ainda temos muitas escolas 232 

que não tem acessibilidade exemplo e a APAE (Associação Pais e Amigos dos 233 

Excepcionais). A conselheira Camila ressalta que por isso enviamos para o prefeito 234 

o ofício solicitando informações sobre quais são os serviços e parcerias voltados 235 

para o atendimento específico para as pessoas com deficiência. O Secretário Sr. 236 

Josivaldo orienta que seja enviado um ofício convidando os secretários responsáveis 237 

por cada pasta que envolva a política da pessoa com deficiência para que no ano de 238 

2020 eles apresentem os serviços e parcerias que são desenvolvidos em cada 239 

política pública, o vice-presidente William pergunta para os conselheiros se 240 

deliberam pelo envio dos ofícios para as secretárias solicitando as informações 241 

sobre quais são os serviços e parcerias voltados para o atendimento específico para 242 

as pessoas com deficiência – PcD, todos os conselheiros aprovam pelo envio do 243 

ofício. Dando continuidade passamos para o Item 06: resposta ao ofício nº 244 

15/2019 encaminhado para Secretaria Municipal de Assistência Social, 245 

solicitando a indicação de Secretária Executiva respeitando os critérios 246 

exigidos conforme o Art. 37 do Regimento Interno. O vice-presidente Sr. William 247 

realiza a leitura do ofício 15/2019 – CMDPD enviado para a Secretaria Municipal de 248 

Assistência Social – SMAS ao Secretário Josivaldo Souza Reis, Prezado Senhor. O 249 

conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD, com sede à 250 

Rua Alberto Santos Dumont, n°186 – centro CEP 87.140-000, na cidade de 251 

Paiçandu – Paraná. Solicita a indicação de Secretária Executiva respeitando os 252 
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critérios exigidos conforme o Art.37 do Regimento Interno: “Os serviços de 253 

Secretaria Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 254 

serão assegurados por servidores estatutários da Secretária Municipal da Política 255 

Pública de Assistência Social.” no prazo de 15 dias. Agradecemos pela atenção e 256 

colaboração, e para maiores esclarecimentos colocamo-nos a disposição. Paiçandu, 257 

24 de outubro de 2019. Esse foi o ofício que enviamos para o senhor secretário que 258 

aqui se faz presente, realizarei a leitura da resposta deste enviado no dia 13/11/2019 259 

ofício n°353/2019 enviado para a Rozalina Torres dos Santos Brito, Presidente do 260 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência Senhora presidenta, 261 

venho através deste, apresentar resposta ao Ofício 15/2019 – CMDPD, que se 262 

refereà indicação da Secretária Executiva dos Conselhos. A indicação está conforme 263 

posto na Lei Municipal nº2463/2015do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 264 

com Deficiência, conforme o art. 7º dessa lei, que possui a seguinte redação: A 265 

secretaria de Assistência Social prestará apoio e estrutura necessária ao 266 

funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 267 

Parágrafo Único. A Secretaria Executiva deverá ser a unidade de apoio ao 268 

funcionamento do Conselho, para assessorar suas reuniões e divulgar suas 269 

deliberações, devendo contar com pessoal técnico-administrativo. Outrossim, 270 

ressalta-se que a secretária executiva possui ampla atuação, experiência e vasto 271 

conhecimento da Política de Assistência Social, bem como do Sistema Único de 272 

Assistência Social, adquiridos ao longo de mais de 2 (dois) anos de atuação nos 273 

serviços e equipamentos públicos referenciados a esta política pública. Faz-se 274 

necessário enfatizar que destes mais de 2 (anos) de experiência na Política Pública 275 

da Assistência Social, mais de 1 ano e 6 meses integrou a equipe técnica de 276 

referência e assessoria técnica aos Conselhos de Direitos e Controle Social, o que, 277 

irrefutavelmente a habilita a realizar a assessoria técnica de forma responsável e 278 

qualificada. Cabe ainda mencionar que, a VIII Conferência Nacional de Assistência 279 

Social, de 2011 e a Resolução nº 9, de 15 de abril de 2014 ratificaram e 280 
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reconheceram as ocupações e as áreas de ocupações profissionais de ensino médio 281 

e fundamental do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, em consonância 282 

com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-283 

RH/SUAS, de modo que, a profissão de educador social, com suas atribuições e 284 

prerrogativas, passou a integrar o conjunto de trabalhadores do Sistema Único da 285 

Assistência Social. Por fim, cabe ainda mencionar que a servidora pública indicada 286 

para secretaria executiva deste conselho está em vias de concluir a formação em 287 

Psicologia, profissão de nível superior que compõe as equipes do SUAS, 288 

amplamente reconhecida pela Resolução nº 269, de 13 de dezembro de 2006 - 289 

NOB/SUAS/RH. Quanto à estrutura organizacional das Secretarias executivas dos 290 

no art. 17, parágrafo 3º da Lei 8.742/1990 Lei Orgânica da Assistência Social 291 

(LOAS), que assim disciplina: “O Conselho Nacional de Assistência Social 292 

(CNAS) contará com uma Secretaria Executiva, a qual terá sua estrutura 293 

disciplinada em ato do Poder Executivo.” Por definição legal, o ordenamento 294 

jurídico brasileiro, impõe um Sistema de Hierarquização das Leis e a este Sistema 295 

de Hierarquia os entes federativos estão obrigados, ou seja, o ente municipal deve 296 

obediência as Leis infraconstitucionais, não podendo de maneira nenhuma ir contra 297 

ou disciplinar suas normas de maneira diversa daquelas Leis. Ao encontro do que 298 

normatizou o art. 17 §3º da Lei 8.742/90 (LOAS), o CNAS normatizou, através da 299 

resolução nº 237, de 14 de dezembro de 2006, as diretrizes para a estruturação, 300 

reformulação e funcionamento dos conselhos de assistência social, sendo assim, o 301 

art. 15 da mencionada resolução disciplina que: Os Conselhos de Assistência Social 302 

deverão ter uma Secretaria Executiva com assessoria técnica. § 1º A Secretaria 303 

Executiva deverá ser a unidade de apoio ao funcionamento do Conselho de 304 

Assistência Social, para assessorar suas reuniões e divulgar suas deliberações, 305 

devendo contar com pessoal técnico-administrativo; § 2º A Secretaria Executiva 306 

subsidiará o Plenário com assessoria técnica e poderá requisitar consultoria e 307 

assessoramento de instituições, órgãos e entidades ligados à área da assistência 308 
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social, para dar suporte e/ou prestar apoio técnico-logístico ao Conselho. Os demais 309 

conselhos de Políticas Públicas, sobretudo, aqueles vinculados à política da 310 

Assistência Social, passaram a se estruturar por analogia aos pressupostos legais 311 

do Conselho da Assistência Social. Nesse sentido, ratificando o que dispõe a Lei nº 312 

8.742/1990 (LOAS) e, em obediência à hierarquização das Leis, quanto à 313 

competência da indicação da Secretaria Executiva dos conselhos, a Lei 314 

nº2463/2015, recepcionou a prerrogativa da indicação da assessoria técnica como 315 

de COMPETÊNCIA EXCLUSIVA da Secretaria Municipal da Assistência Social que, 316 

numa perspectiva da razoabilidade e da supremacia do interesse público, 317 

determinará o técnico que será responsável pela secretaria executiva dos conselhos. 318 

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para esclarecimentos. 319 

Paiçandu 13 de Novembro de 2019 Atenciosamente Josivaldo Souza Reis, 320 

Secretário Municipal de Assistência Social. Após a leitura o Sr.Josivaldo ressalta que 321 

a indicação está conforme posto na Lei Municipal n°2463/2015 do CMDPD. A 322 

conselheira Rose realiza a leitura do Regimento Interno do Conselho Municipal dos 323 

Direitos da Pessoa com Deficiência no capítulo VIII Secretaria-Executiva Art.37. Os 324 

serviços de Secretaria-Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 325 

Deficiência serão assegurados por servidores estatutários da Secretaria Municipal 326 

da Política Pública de Assistência Social, após a leitura a conselheira Rose coloca 327 

que a indicação não corresponde ao Regimento Interno e que se faz necessário o 328 

conselho ter uma secretária executiva estatutária, pois á muito tempo se vem 329 

solicitando uma técnica para que se responsabilize pela Secretaria Executiva dos 330 

Conselhos de Direitos, visto que o Regimento Interno deste conselho foi elaborado 331 

pela Secretária Executiva a Sr. Michelli no início do ano de 2019. O Secretário Sr. 332 

Josivaldo ressalta que a provação do Regimento Interno no mínimo foi aprovada 333 

pelos conselheiros e não pela técnica. E não podemos julgar o trabalho de uma 334 

técnica sem a presença dela na plenária. Porém estou aqui para responde o ofício 335 

que foi enviado e respondo que em nenhum momento estou deixando de cumprir a 336 
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Lei. Está sendo disponibilizada para a Secretaria Executiva dos Conselhos de 337 

Direitos, 01(uma) secretária executiva que possui experiência de 02 anos atuando 338 

nos serviços e equipamentos públicos referenciados a esta política pública, faltando 339 

30 dias para que conclua a faculdade de Psicologia, servidora pública celetista e 340 

está sendo disponibilizados 03 (três) auxiliares administrativos para Secretaria 341 

Executiva dos Conselhos de Direitos. O vice-presidente William concorda com a 342 

indicação e ressalta para o secretário que o único pedido que se faça e que não 343 

sejam realizadas substituições, e que a equipe não fique desfalcada visto que este 344 

ano a equipe era uma servidora pública estatutária que desenvolvia várias funções e 345 

duas estagiárias para todos os conselhos mais serviços internos conforme relato em 346 

reuniões anteriores. O secretário Sr.Josilvado ressalta que até o fim do seu mandato 347 

31/12/2020, não ocorrerá mudança no quadro de funcionários. O vice-presidente 348 

William coloca para os conselheiros se todos aprovam a indicação do Secretário 349 

Municipal de Assistência Social Sr. Josivaldo e todos aprovam a indicação de 350 

Beatriz Carla de Souza Paludo com Secretária Executiva dos Conselhos de Direito. 351 

Conforme solicitação do Secretário Municipal de Assistência Social está sendo 352 

inserido nesta ata a parte da: MEDIDA PROVISÓRIA EXTINGUE SERVIÇO 353 

SOCIAL PREVIDENCIÁRIO A medida provisória nº 905/2019, que institui o contrato 354 

de trabalho de verde-amarelo, publicada na data 11/11 no Diário Oficial, não se 355 

limita a modificar apenas a legislação trabalhista. Nos detalhes do texto estão 356 

mudanças importantes na estrutura previdenciária e da carreira do seguro social. 357 

Dentre essas medidas está a revogação do dispositivo que prevê o serviço social no 358 

rol de prestação do Regime Geral de Previdência (Lei 8.213/91, art.18, III, b). 359 

Considerando que a medida provisória tem eficácia imediata, o serviço social 360 

previdenciário está extinto a partir de hoje. A Medida Provisória também revogou o 361 

dispositivo que vedada redistribuição de servidores da carreira do seguro social para 362 

outros órgãos, como também impedia que funcionários de outras carreiras fossem 363 

alocados no INSS (Lei 10.855/2004, art. 21-A).  364 
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revogou o dispositivo que vedada redistribuição de servidores da carreira do seguro 365 

social para outros órgãos, com também impedia que funcionários de outras carreiras 366 

fossem alocados n INSS (Lei 10.855/2004, art.21-A). Com a publicação da norma, 367 

os assistentes sociais que trabalhavam no serviço social do INSS correm o risco de 368 

perderem suas funções a partir de hoje, podendo se alocados para outras funções 369 

ou mesmo redistribuídos para com a extinção imediata do Serviço Social 370 

Previdenciário os benefícios para pessoa com deficiência, sejam assistenciais ou 371 

previdenciários podem ser prejudicados, uma vez que a LBI (Lei Brasileira de 372 

Inclusão) prevê a avaliação biopsicossocial realizada por Assistentes Sociais do 373 

INSS. Outras medidas relativas à previdência também foram implementadas pela 374 

Medida Provisória do trabalho verde-amarelo, como a descaracterização do acidente 375 

de percurso como acidente de trabalho e a extinção do auxílio aos segurados que se 376 

submetem a exames e tratamentos fora do seu domicílio. Este é mais um ataque 377 

promovido pelo governo Bolsonaro contra contra a estrutura previdenciária e os 378 

direitos dos cidadãos. A Vice-presidente William Diego de Castro Marques encerra a 379 

reunião finaliza a reunião e agradece a presença de todos. Nada mais havendo a 380 

tratar eu, Andréia R.F de Siqueira, lavrei o presente ata que vai por mim assinada e 381 

pelos conselheiros que o compõe. 382 

 383 

 384 

      _________________________                            _________________________ 385 

Beatriz Carla de Souza Paludo                              Andréia R.F de Siqueira 386 
    Secretária Executiva dos Conselhos                                Auxiliar Administrativo 387 

 388 

 389 

______________________________ 390 

William Diego de Castro Marques 391 
Vice-Presidente do CMDPD 392 

 393 
 394 
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Área Governamental 395 
Nº. NOME ASSISNATURA 

TITULAR 
RG: 8.489.128-2 
CPF: 032813759-60 

WAGNER LEANDRO COLUCCI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
* 

SUPLENTE 
RG: 13658548-7 
CPF: 185.851.628-56 

CÉLIO DOS SANTOS MARTINS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

TITULAR 
RG: 5109283-0 
CPF: 07983330901 

NILCEIA APARECIDA ARGOSO MESSIAS 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

SUPLENTE 
RG: 8244489-0 
CPF: 007.257.119-57 

VANDA APARECIDA DOS REIS 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

* 

TITULAR 
RG: 5992307-2 
CPF: 024.295.839-76 

ALEXANDRE MARQUES DOS REIS 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

SUPLENTE 
RG: 1311468-3 
CPF: 027.475.729-00 

ROSE MARI MARQUES DIAS PIASSA 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
* 

TITULAR 
RG: 96747314 
CPF: 054.901.669-40 

EDER VERA CRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E 

LASER 

 
 

SUPLENTE 
RG: 10168462-8 
CPF: 068.676.039-55 

RENATO AUGUSTO MARIOTTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E 

LASER 

 

TITULAR 
RG: 9872741-8 
CPF: 065.738.109-88 

WILLIAM DIEGO DE CASTRO MARQUES  
OUVIDORIA GERAL 

* 

SUPLENTE 
RG: 3831248-0 
CPF: 529.038.349-20 

MÁRCIA BIANCHI COSTADE FRANÇA 
CONTROLADORIA GERAL 

 

 396 
 397 

Área Não Governamental 398 

 399 

 400 
Nº. NOME ASSINATURA 

TITULAR 
RG: 765647-7 
CPF: 037.278.789-40 

NILSEMAR MARIA DOS SANTOS 
SOCIEDADE CIVIL REPRESENTANTE DOS 
USUÁRIOS  

 

SUPLENTE 
RG: 5441617 
CPF: 599406759-20 

RAIMUNDA PEREIRA TESSARO 
SOCIEDADE CIVIL REPRESENTANTE DOS 
USUÁRIOS 
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TITULAR 
RG: 128625585 
CPF: 100.313.379-70 

GRACIELI SOUZA DA ROCHA 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL, 

ORGANIZAÇÕES DOS USUÁRIOS, 
ROTARACT PAIÇANDU 

 

* 

SUPLENTE 
RG: 001176879 
CPF: 926.982.631-72 

ROZALINA TORRES DOS SANTOS BRITO  
SOCIEDADE CIVIL REPRESENTANTE DOS 
USUÁRIOS  

 

TITULAR 
RG: 110794614 
CPF: 051.393.559-22 

CAMILA PALMA DA SILVA GARCIA  
SOCIEDADE CIVIL ENTIDADES E/OU 
ORGANIZAÇÕES DE ASSTÊNCIA SOCIAL 
– ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXECPCIONAIS (APAE) 

 

* 

SUPLENTE 
RG: 5409747-6 
CPF: 776.667.559-53 

MARIA REGINA SEIBEL PONTIM 
SOCIEDADE CIVIL ENTIDADES E/OU 
ORGANIZAÇÕES DE ASSTÊNCIA SOCIAL 
– ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXECPCIONAIS (APAE) 

 

TITULAR 
RG: 5510506-5 
CPF: 885.915.229-15 

NEUSA MARIA RODRIGUES DE PAULA  
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL, 

ORGANIZAÇÕES E/OU ENTIDADES. 

 

SUPLENTE 
RG: 36535679 
CPF: 629151349-87 

MOACIR DE FREITAS 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL, 
ORGANIZAÇÕES DOS USUÁRIOS 
(EQUIPE DE INTERVENÇÃO SOCIAL 
PAROQUIA SANTO CURA D´ARC) 

* 

TITULAR 
RG: 6526740 
CPF: 034.393.689-55 

ROSILENE BISPO DE ALENCAR QUEIROZ 
SOCIEDADE CIVIL ENTIDADESE/OU 
ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE 

(IEADPO PAIÇANDU). 

* 

 

SUPLENTE 
RG: 10619288-7 
CPF: 070.958.029-04 

MARCOS PATRICIO GOUVEIA OLIVEIRA 
SOCIEDADE CIVIL REPRESENTANTE DOS 
USUÁRIOS  
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