
  

 

 

 

 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA CMAS, CMDCA, CMDM e CMDI 

 

ATA Nº 01 – 28/06/2017 

 

Aos vinte oito dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniram-se no 1 

Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel – PR, sito à Rua Paraná, 5000 – Centro, a 2 

Reunião Extraordinária Conjunta do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, 3 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, Conselho 4 

Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM e Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - 5 

CMDI com a presença da maioria de seus membros conforme consta na lista de presença 6 

anexa, bem como de seus respectivos presidentes: CMAS: Maria Tereza Chaves, CMDCA: 7 

Valdair Mauro Debus, CMDM: Susana Medeiros Dal Molin, e o CMDI: Antonio Santo Graff. 8 

Os Presidentes dos respectivos Conselhos iniciam os trabalhos dando boas vindas e 9 

agradecendo a presença de todos. Na sequência, a pauta é colocada em apreciação com os 10 

seguintes assuntos: 1. Apreciação e aprovação da Pauta do Dia; 2. Leitura das 11 

justificativas de ausência de conselheiros do CMAS; 3. Apreciação e deliberação do 12 

Plano Plurianual - PPA, com as ações e metas específicas para a Gestão Municipal do 13 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS - Quadriênio 2018-2021da SEASO; 4. 14 

Informes: 4.1 – Pré - Conferência de Assistência Social para os trabalhadores do 15 

SUAS – 28/06/2017 às 13h30 - Auditório de Prefeitura Municipal de Cascavel. A 16 

presidente do CMAS Maria Tereza Chaves fica responsável pela coordenação dos 17 

trabalhos. Coloca em aprovação a pauta e não havendo questionamentos a mesma é 18 

aprovada com quórum de 08 (oito) votos favoráveis do CMDCA, 13 (treze) votos favoráveis 19 

do CMAS, 14 (quatorze) votos favoráveis do CMDM e 11 (onze) votos favoráveis do CMDI, 20 

totalizando o quórum de 46 (quarenta e seis) votos favoráveis. Em seguida os presidentes 21 

passam ao item 2) Leitura das justificativas de ausências  de conselheiros do CMAS: 22 

Maria Tereza faz a leitura das justificativas de ausência, conforme segue: Leila Mara Kubiak, 23 

Gisele Fossá, Fábia Aline Scaravonatto e Gelcir dos Santos. Na sequencia, Maria Tereza 24 

passa ao item de pauta número 3. Apreciação e deliberação do Plano Plurianual - PPA, 25 

com as ações e metas específicas para a Gestão Municipal do Sistema Único de 26 

Assistência Social – SUAS - Quadriênio 2018-2021 da SEASO: Maria Tereza passa a 27 

fala para Eliane Portella Roloff – Gerente da Divisão Administrativo Financeira da Secretaria 28 

Municipal de Assistência Social – SEASO, que inicia a fala solicitando a inclusão nesse 29 

ponto de pauta da aprovação da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentaria que já este 30 



  

 

 

 

 
contemplada dentro do PPA. Maria Tereza pergunta aos conselheiros se concordam. 31 

Vanderlei Augusto da Silva conselheiro do CMDCA e CMAS questiona que gostaria que 32 

fossem apresentadas separadas, pois na LDO são ações especificas para o ano que vem.  33 

Hudson Márcio Moreschi Júnior pede a fala e esclarece que não tem como discutir o PPA 34 

sem discutir a LDO junto, porque dentro da planilha tem uma coluna de dois mil e dezoito 35 

que são as informações da LDO, pois senão só vamos discutir dois mil e dezenove, dois mil 36 

e vinte e dois mil e vinte um. Vanderlei solicita que seja colocado como inclusão de pauta e 37 

aprovado. Maria Tereza coloca em aprovação a Inclusão na pauta da LDO 2018/ SEASO - 38 

nesta Reunião Conjunta, não havendo questionamentos a mesma é aprovada. Eliane 39 

inicia a apresentação do PPA 2018-2021, contendo a LDO de 2018 e informa que o valor de 40 

pessoal ainda será calculado pelo departamento de recursos humanos. Pois no PPA não 41 

está previsto o valor de folha para fazer o levantamento, mas que o Hudson a informou hoje 42 

que para o ano que vem estão previstos duzentos e cinquenta profissionais, cujo valor será 43 

de aproximadamente seis milhões, sendo que atualmente a folha é em torno de vinte 44 

milhões, então são previstos vinte seis milhões para o ano que vem só para a folha de 45 

pagamento. Para os Recursos Livres são previstos para 2018 (dois mil e dezoito) um total 46 

de R$ 11.000.000,00 (onze milhões), em 2019 (dois mil e dezenove) R$ 12.100.000,00 47 

(doze milhões e cem), em 2020 (dois mil e vinte) R$ 13.300.000,00 (treze milhões e 48 

trezentos) e 2021 (dois mil e vinte um) R$ 14.600.000,00 (quatorze milhões e seiscentos). 49 

Referente ao acréscimo, do ano passado para cá, em 2017 (dois mil e dezessete) foram 50 

previstos R$ 9.000.000,00 (nove milhões), gerando um acréscimo de dois por cento sem a 51 

folha. O PPA e a LDO são divididos em quatro unidades, a Unidade 1(um) que é a 52 

Secretaria, a Unidade 2(dois) que é o Fundo da Assistência Social Recursos Federais, a 53 

Unidade 3(três) que é o Fundo da Criança e do Adolescente – FIA, e a Unidade 4(quatro) 54 

que é do Fundo do Idoso. Vamos começar pela Unidade 1 (um) que são suas ações: Dar 55 

suporte Administrativo as Atividades de Assistência Social; Adquirir equipamentos visando 56 

manter as atividades da Secretaria de Assistência Social; Apoiar técnica e financeiramente o 57 

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Assistência Social, dos direitos do 58 

Idoso, dos direitos da Mulher, as Comissões CEV PETI e CISVEL e outros; Manter as 59 

atividades do Território Cidadão; Manter o Projeto Construa Cidadão; Apoiar técnica e 60 

financeiramente os Conselhos Tutelares; Adquirir equipamentos visando manter os 61 

Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Assistência Social, dos direitos do 62 

Idoso, dos direitos da Mulher, as Comissões CEV PETI e CISVEL e outros; Adquirir 63 

equipamentos visando manter os Conselhos Tutelares; Desenvolver Plano de Educação 64 

Permanente e Capacitação Continuada; Manter o Restaurante Popular; Reformar e manter 65 



  

 

 

 

 
Restaurante Popular; Manter ações do Programa Banco de Alimentos. A aplicação do 66 

recurso manutenção da secretaria será para água, luz, telefone, fibra ótica, combustível dos 67 

veículos, manutenção dos veículos, despesas de viagem, pronto pagamento, equipamentos 68 

e outras despesas. Estão previstos para 2018 (dois mil e dezoito) R$ 3.384.820,00 (três 69 

milhões trezentos e oitenta e quatro e oitocentos e vinte), em 2019 (dois mil e dezenove) R$ 70 

4.439.634,00 (quatro milhões quatrocentos e trinta nove mil seiscentos e trinta quatro), em 71 

2020 (dois mil e vinte) R$ 5.184.710,00 (cinco milhões cento oitenta quatro mil setecentos e 72 

dez) e em 2021 (dois mil e vinte um) R$ 5.520.710,00 (cinco milhões quinhentos e vinte mil 73 

setecentos e dez). A Secretaria Executiva/ Conselhos terão as despesas com as 74 

conferências, material de expediente e equipamentos que somam um total para 2018 (dois 75 

mil e dezoito) R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil), em 2019 (dois mil e dezenove) R$ 76 

113.000,00 (cento e treze mil), em 2020 (dois mil e vinte) R$ 57.000,00 (cinquenta e sete 77 

mil) e em 2021 (dois mil e vinte um) R$ 126.000,00 (cento e vinte seis mil). No Conselho 78 

Tutelar as despesas serão para o aluguel, material de expediente e equipamentos, que 79 

somam um total em 2018 (dois mil e dezoito) R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil), 80 

em 2019 (dois mil e dezenove) R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil), em 2020 (dois 81 

mil e vinte) R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil) e em 2021 (dois mil e vinte um) R$ 82 

166.000,00 (cento e sessenta e seis mil). Os Programas do Banco de Alimentos, 83 

Restaurante Popular, Território Cidadão e Construa Cidadão. Cleonice Isabel Ravazio - 84 

Assistente Social Técnica do CMDI pediu esclarecimento de como funciona o Programa 85 

Construa Cidadão. Hudson explica que o Programa está sendo uma ferramenta para a 86 

reinserção do morador de rua na sociedade, com a oferta de oficinas para que num período 87 

de 3 (três) a 4 (quatro) meses eles consigam ter a oportunidade de se capacitar. A 88 

Secretaria articula para que ele seja inserido no mercado de trabalho. Eliane pergunta se 89 

alguém tem mais alguma dúvida. Não havendo questionamentos ela continua com a 90 

apresentação. A soma total de 2018 (dois mil e dezoito) R$ 617.000,00 (seiscentos e 91 

dezessete mil), em 2019 (dois mil e dezenove) R$ 617.000,00 (seiscentos e dezessete mil), 92 

em 2020 (dois mil e vinte) R$ 617.000,00 (seiscentos e dezessete mil) e em 2021 (dois mil e 93 

vinte um) R$ 617.000,00 (seiscentos e dezessete mil). Sem previsão da arrecadação do 94 

Restaurante Popular. Na Gestão do Trabalho e Núcleo de Educação Permanente as 95 

despesas serão para a contratação de palestrantes, seminários e capacitações, somando 96 

um total em 2018 (dois mil e dezoito) R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil), em 2019 (dois mil 97 

e dezenove) R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil), em 2020 (dois mil e vinte) R$ 62.000,00 98 

(sessenta e dois mil) e em 2021 (dois mil e vinte um) R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil). O 99 

total geral da Unidade 1 (um) em 2018 (dois mil e dezoito) R$  4.257.820,00 (quatro milhões 100 



  

 

 

 

 
duzentos e cinquenta e sete mil oitocentos e vinte), em 2019 (dois mil e dezenove) R$ 101 

5.372.634,00 (cinco milhões trezentos e setenta e dois mil e seiscentos e trinta quatro), em 102 

2020 (dois mil e vinte) R$ 6.204.210,00 (seis milhões duzentos e quatro mil e duzentos e 103 

dez) e em 2021 (dois mil e vinte um) R$  6.703.710,00 (seis milhões setecentos e três mil 104 

setecentos e dez). Relatório do repasse para as Organizações da Sociedade Civil – OCS, 105 

dos Convênios de 12 (doze) meses os valores total repassado de janeiro a dezembro de 106 

2016 (dois mil e dezesseis): Associação Espírita Irmandade de Jesus: R$ 331.289,93 107 

(trezentos e trinta e um mil duzentos e oitenta e nove e noventa e três centavo); Abrigo São 108 

Vicente de Paula: R$ 151.411,00 (cento e cinquenta e um mil e quatrocentos e onze); 109 

Associação Recanto da Criança: R$ 322.880,00 (trezentos e vinte dois mil e oitocentos e 110 

oitenta); Centro Social Beneficente da Paroquia São Cristóvão – CEMIC: R$ 318.240,00 111 

(trezentos e dezoito mil e duzentos e quarenta); Programa de voluntários Paranaense – 112 

PROVOPAR: R$ 201.290,25 (duzentos e um mil duzentos e noventa e vinte cinco 113 

centavos); Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência visual – ACADEVI: R$ 114 

20.112,00 (vinte mil cento e doze); Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel – 115 

ADEFICA: R$ 20.112,00 (vinte mil cento e doze); Associação de Pais e Amigos dos 116 

Excepcionais – APAE: R$ 0,00; Associação Cascavelense de Amigos dos Surdos – ACAS: 117 

R$ 20.112,00 (vinte mil cento e doze); Associação dos Portadores de Fissura Labiopalatal 118 

de Cascavel – APOFILAB: R$ 20.076,60 (vinte mil e setenta e seis) e a Associação 119 

Educacional Espírita Lis de Vasconcelos – Guarda Mirim: R$ 100.560,00 (cem mil e quintos 120 

e sessenta), totalizando R$ 1.506.083,78 (um milhão quintos e seis mil oitenta e três reais e 121 

setenta e oito centavos). Para os Termos de Parceria de 12 (doze) meses o valor total 122 

repassado de maio de 2017 (dois mil e dezessete) a abril de 2018 (dois mil e dezoito): 123 

Associação Espírita Irmandade de Jesus: R$ 466.320,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil 124 

e trezentos e vinte reais); Abrigo São Vicente de Paula: R$ 376.128,00 (trezentos e setenta 125 

e seis mil cento e vinte oito reais); Associação Recanto da Criança: R$ 336.240,00 126 

(trezentos e trinta e seis mil e duzentos e quarenta reais); Centro Social Beneficente da 127 

Paroquia São Cristóvão – CEMIC: R$ 299.988,00 (duzentos e noventa e nove mil e 128 

novecentos e oitenta oito reais); Programa de voluntários Paranaense – PROVOPAR: R$ 129 

224.400,00 (duzentos e vinte quatro mil e quatrocentos reais); Associação Cascavelense de 130 

Pessoas com Deficiência visual – ACADEVI: R$ 22.123,00 (vinte e dois mil cento e vinte três 131 

reais); Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel – ADEFICA: R$ 22.122,00 (vinte 132 

dois mil cento e vinte dois reais); Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: 133 

R$ 19.230,97 (dezenove mil duzentos e trinta reais e noventa e sete centavos); Associação 134 

Cascavelense de Amigos dos Surdos – ACAS: R$ 22.122,00 (vinte dois mil cento e vinte 135 



  

 

 

 

 
dois reais); Associação dos Portadores de Fissura Labiopalatal de Cascavel – APOFILAB: 136 

R$ 22.122,00 (vinte dois mil cento e vinte dois reais); e a Associação Educacional Espírita 137 

Lins de Vasconcelos – Guarda Mirim: R$ 110.616,00 (cem e dez mil e seiscentos e 138 

dezesseis reais), totalizando R$ 1.921.411,97 (um milhão novecentos e vinte um mil, 139 

quatrocentos e onze reais e noventa e sete centavos). A Unidade – 02 (dois) do Fundo de 140 

Assistência ao Idoso, às ações que serão desenvolvidas: Planejar e executar o atendimento 141 

socioassistencial ao Idoso, de acordo com a Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) e a Lei nº 142 

8.742/93 e suas alterações (Lei Orgânica da Assistência Social - Federal); Desenvolver 143 

Projeto Felicidade do Idoso; Formalizar parcerias com as entidades privadas sem fins 144 

lucrativos que atuam na área de assistência ao idoso; Adquirir equipamentos visando 145 

equipar os serviços de atendimento ao idoso; Implantar a unidade de Acolhimento 146 

Institucional para Idoso; Implantar o Centro Integrado de Atendimento a Melhor Idade – 147 

CIAMI; Reformar a estrutura física da República de Idosos/Condomínio da 3ª idade; Reparar 148 

e reformar a estrutura física dos serviços de atendimento socioassistencial área de 149 

assistência ao idoso. Índice Esperado de atendimento aos idosos para 2018 (dois mil e 150 

dezoito) 3.750 (três mil e setecentos e cinquenta), em 2019 (dois mil e dezenove) 3.850 (três 151 

mil e oitocentos e cinquenta), em 2020 (dois mil e vinte) 3.950 (três mil novecentos e 152 

cinquenta) e em 2021 (dois mil e vinte um) 4.050 (quatro mil e cinquenta). Nas Unidades: 153 

Centro de Referencia de Assistência Social – CRAS; Centro de Referencia Especializado de 154 

Assistência Social – CREAS; Condomínio Terceira Idade; Albergue Noturno; Casa POP; 155 

Abrigo São Vicente; LBV e FAG. A aplicação dos Recursos serão em alimentos, materiais 156 

de copa e cozinha, materiais de limpeza, limpeza de pátio, material de expediente, materiais 157 

de informática, materiais para manutenção e repasse de chamamento público. Os Recursos 158 

Livres previstos para 2018 (dois mil e dezoito) R$ 530.128,00 (quintos e trinta mil e cento e 159 

vinte oito reais), em 2019 (dois mil e dezenove) R$ 543.128,00 (quintos e quarenta e três mil 160 

e cento e vinte oito reais), em 2020 (dois mil e vinte) R$ 592.000,00 (quintos e noventa e 161 

dois mil) e em 2021 (dois mil e vinte um) R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil). Para os 162 

Recursos Federais são previstos em 2018 (dois mil e dezoito) R$ 389.808,00 (trezentos e 163 

oitenta e nove mil e oitocentos e oito reais), em 2019 (dois mil e dezenove) R$ 389.808,00 164 

(trezentos e oitenta e nove mil e oitocentos e oito reais), em 2020 (dois mil e vinte) R$ 165 

389.808,00 (trezentos e oitenta e nove mil e oitocentos e oito reais) e em 2021 (dois mil e 166 

vinte um) R$ 389.808,00 (trezentos e oitenta e nove mil e oitocentos e oito reais). Na 167 

Assistência a Pessoa com Deficiência as ações previstas são: Promover e executar o 168 

atendimento a Pessoa com Deficiência assegurando a autonomia, a independência, a 169 

segurança, o acesso aos direitos e à participação efetiva na sociedade; Formalizar parcerias 170 



  

 

 

 

 
com as entidades privadas sem fins lucrativos que atuam no atendimento socioassistencial a 171 

pessoa com deficiência; Adquirir equipamentos visando equipar os serviços de atendimento 172 

socioassistencial a pessoas com deficiência; Reparar e reformar a estrutura física dos 173 

serviços de atendimento socioassistencial área de assistência a pessoa com deficiência; 174 

Construir Unidade Residência Inclusiva  (Previsão R$ 20.000,00 ano - 2021). O índice 175 

esperado atendimento a pessoas com deficiência para 2018 (dois mil e dezoito) 2.800 (dois 176 

mil e oitocentos), em 2019 (dois mil e dezenove) 2.900 (dois mil e novecentos), em 2020 177 

(dois mil e vinte) 3.000 (três mil) e em 2021 (dois mil e vinte um) 3.100 (três mil e cem). As 178 

aplicações do recurso serão nos alimentos, materiais de copa e cozinha, materiais de 179 

limpeza, limpeza de pátio, material de expediente, materiais de informática, repasse de 180 

chamamento público, material de manutenção, cuidadores e aluguel. Os Recursos Livres 181 

totalizam em 2018 (dois mil e dezoito) R$ 569.000,00 (quinhentos e sessenta e nove mil), 182 

em 2019 (dois mil e dezenove) R$ 569.000,00 (quinhentos e sessenta e nove mil), em 2020 183 

(dois mil e vinte) R$ 639.000,00 (seiscentos e trinta e nove mil) e em 2021 (dois mil e vinte 184 

um) R$ 761.000,00 (setecentos e sessenta e um mil). Os Recursos Federais totalizam em 185 

2018 (dois mil e dezoito) R$ 483.000,00 (quatrocentos e oitenta e três mil), em 2019 (dois 186 

mil e dezenove) R$ 483.000,00 (quatrocentos e oitenta e três mil), em 2020 (dois mil e vinte) 187 

R$ 483.000,00 (quatrocentos e oitenta e três mil) e em 2021 (dois mil e vinte um) R$ 188 

483.000,00 (quatrocentos e oitenta e três mil). A Assistência à Criança e ao Adolescente e 189 

suas funções: Executar atendimento socioassistencial à Criança e ao Adolescente de 190 

acordo com o estabelecido na Lei n.º 8.069/90 e suas alterações (Estatuto da Criança e do 191 

Adolescente); Adquirir equipamentos visando equipar os serviços e programas de 192 

atendimento a criança e ao adolescente; Construir quadra poliesportiva para o serviço 193 

Eureca II. (Previsão 2018 – R$ 510.000,00 – quinhentos e dez mil reais); Formalizar 194 

parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos que atuam na área de assistência a 195 

Criança e ao Adolescente de acordo com o estabelecido na Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da 196 

Criança e do Adolescente); Reparar e reformar a estrutura física dos  serviços e programas 197 

de atendimento a criança e ao adolescente; Construir sede da Unidade de Acolhimento 198 

Institucional Masculina. (Previsão 2021 – R$ 20.000,00 – vinte mil reais). O índice esperado 199 

de atendimento a criança e adolescente em 2018 (dois mil e dezoito) 9.900 (nove mil e 200 

novecentos), em 2019 (dois mil e dezenove) 10.050 (dez mil e cinquenta), em 2020 (dois mil 201 

e vinte) 10.200 (dez mil e duzentos) e em 2021 (dois mil e vinte um) 10.350 (dez mil e 202 

trezentos e cinquenta). Nos Programas do CRAS, CREAS, Centro da Juventude, Unidade 203 

de Acolhimento Institucional Feminina, Unidade de Acolhimento Institucional Masculina, 204 

Praça CEU, Recanto da Criança, EURECA I E II, CEMIC, LBV e Guarda Mirim. Valdair 205 



  

 

 

 

 
pediu para que se incluísse o Plano Decenal juntamente a onde sita sobre a ECA. Alterando 206 

o texto para “Executar atendimento socioassistencial a Criança e ao Adolescente de acordo 207 

com o estabelecido na Lei n.º 8.069/90 e suas alterações (Estatuto da Criança e do 208 

Adolescente) e metas previstas no Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente 209 

do município de Cascavel-PR para a SEASO”. Maria Tereza pergunta se as outras 210 

Entidades não estrariam junto com essas. Hudson contribui dizendo que os recursos são 211 

colocados de acordo com o chamamento público, e essas Entidades como a APAE, 212 

APOFILAB e outras, elas estão inseridas dentro da sub função pessoa com deficiência. 213 

Etelda Madsen - Assistente Social da Secretaria Executiva dos Conselhos pergunta por que 214 

não está constando a Família Acolhedora. Eliane explica que ocorreu um erro de digitação, 215 

mas que nas somas já está contando com ela. Etelda pediu que fosse incluída a Família 216 

Acolhedora nesta lista para que seja aprovada. Hudson explica que na tabela de 217 

orçamentos está constando a Família Acolhedora, só não está constando na apresentação e 218 

a APOFILAB desenvolve o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 219 

crianças de 6 (seis) a 12 (doze) anos, então ela também precisa constar nessa tabela. A 220 

aplicação dos Recursos será em alimentos, materiais de copa e cozinha, Materiais de 221 

limpeza, limpeza de pátio, material de expediente, materiais de informática, repasse de 222 

chamamento público, material de manutenção, aluguel, pagamento de bolsa – família 223 

acolhedora. Os Recursos Livres em 2018 (dois mil e dezoito) R$ 3.331.352,00 (três milhões 224 

trezentos e trinta e um mil e trezentos e cinquenta e dois reais), em 2019 (dois mil e 225 

dezenove) R$ 3.329.238,00 (três milhões trezentos e vinte nove mil duzentos e trinta e oito), 226 

em 2020 (dois mil e vinte) R$ 3.413.000,00 (três milhões quatrocentos e treze mil) e em 227 

2021 (dois mil e vinte um) R$ 3.635.000,00 (três milhões seiscentos e trinta e cinco mil). Os 228 

Recursos Federais em 2018 (dois mil e dezoito) R$ 1.329.600,00 (um milhão trezentos e 229 

vinte e nove mil e seiscentos reais), em 2019 (dois mil e dezenove) R$ 1.329.600,00 (um 230 

milhão trezentos e vinte e nove mil e seiscentos reais), em 2020 (dois mil e vinte) R$ 231 

1.329.600,00 (um milhão trezentos e vinte e nove mil e seiscentos reais) e em 2021 (dois mil 232 

e vinte um) R$ 1.329.600,00 (um milhão trezentos e vinte e nove mil e seiscentos reais). As 233 

Obras em 2018 (dois mil e dezoito) R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil) e em 2021 (dois 234 

mil e vinte um) R$ 20.000,00 (vinte mil). Na Assistência Comunitária as ações estão 235 

voltadas para; Executar serviços, programas, projetos e benefícios de Proteção Social 236 

Básica e Proteção Social Especial previstos na Política de Assistência Social conforme o 237 

Sistema Único de Assistência Social; Manter o sistema de informação visando o 238 

planejamento operacional e desenvolvimento de ações; manter atividades administrativas, 239 

objetivando prestar apoio à rede de atendimento na execução de suas atividades; 240 



  

 

 

 

 
Formalizar parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos que atuam na área de 241 

serviços e programas de Proteção Básica e Especial previstos na Política de Assistência 242 

Social, conforme o Sistema Único de Assistência Social – SUAS; Reparar e reformar a 243 

estrutura física dos programas e projetos assistenciais do município (Casa Pop, Centro 244 

POP, CREAS IV, CRAS Periolo, CRAS XIV de Novembro, CRAS Cancelli, Abrigo de 245 

Mulheres e outros); Adquirir equipamentos visando equipar os serviços de Assistência 246 

Social do município de Cascavel; Ampliar a sede do Centro POP. Ampliar a sede do Casa 247 

POP; Ampliar sede do CREAS IV; Concluir a construção da sede do CRAS Interlagos; 248 

Concluir Centro de Convivência no Morumbi. PDI BID; Construir Centro de Convivência no 249 

Cascavel Velho - PDI BID; Equipar Centro de Convivência no Cascavel Velho. PDI BID; 250 

Equipar Centro de Convivência no Morumbi. PDI BID; Construir Centro de Convivência no 251 

Floresta. (Previsão 2021 - R$ 1.610.512,00); Construir Centro de Convivência no Santa 252 

Felicidade. (Previsão 2021 - R$ 1.639.000,00); Manter o serviço de proteção em situações 253 

de calamidades públicas e de emergências; Construir Sede do Centro de Convivência XIV 254 

de Novembro. (Previsão 2018 - R$ 910.000,00); Construir a Sede do CRAS. (Previsão 2018 255 

- R$ 910.000,00). O índice de atendimento a família em 2018 (dois mil e dezoito) 16.900 256 

(dezesseis mil e novecentos), em 2019 (dois mil e dezenove) 17.700 (dezessete mil e 257 

setecentos), em 2020 (dois mil e vinte) 18.500 (dezoito mil quinhentos) e em 2021 (dois mil 258 

e vinte um) 19.300 (dezenove mil e trezentos). A aplicação do recurso será em alimentos, 259 

materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza, limpeza de pátio, material de expediente, 260 

materiais de informática, repasse de chamamento público, material de manutenção, 261 

vigilância armada e aluguel. Os Recursos Livres em 2018 (dois mil e dezoito) R$ 262 

2.341.000,00 (dois milhões trezentos e quarenta e um reais), em 2019 (dois mil e dezenove) 263 

R$ R$ 2.316.000,00 (dois milhões trezentos e dezesseis reais), em 2020 (dois mil e vinte) 264 

R$ R$ 2.481.790,00 (dois milhões quatrocentos e oitenta e um mil setecentos e noventa 265 

reais) e em 2021 (dois mil e vinte um) R$ 2.860.290,00 (dois milhões oitocentos e sessenta 266 

mil duzentos e noventa reais). Os Recursos Federais em 2018 (dois mil e dezoito) R$ 267 

1.682.200,00 (um milhão seiscentos e oitenta dois mil e duzentos reais), em 2019 (dois mil e 268 

dezenove) R$ 1.682.200,00 (um milhão seiscentos e oitenta dois mil e duzentos reais), em 269 

2020 (dois mil e vinte) R$ 1.682.200,00 (um milhão seiscentos e oitenta dois mil e duzentos 270 

reais) e em 2021 R$ 1.682.200,00 (um milhão seiscentos e oitenta dois mil e duzentos 271 

reais). As Obras em 2018 (dois mil e dezoito) R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos 272 

mil) e em 2021 (dois mil e vinte um) R$ 4.129.512.00 (quatro milhões cento e vinte nove mil 273 

quinhentos e doze reais). O total da unidade – 02 sub funções da Assistência ao Idoso, 274 

Assistência a Pessoa com Deficiência, Assistência a Criança e ao Adolescente, Assistência 275 



  

 

 

 

 
Comunitária. Totalizando em 2018 (dois mil e dezoito) R$12.556.088,00 (doze milhão 276 

quinhentos e cinquenta e seis mil e oitenta e oito reais), em 2019 (dois mil e dezenove) R$ 277 

10.641.974,00 (dez milhão seiscentos e quarenta e um mil noventas e setenta e quatro 278 

reais), em 2020 (dois mil e vinte) R$ 11.020.398,00 (onze milhão vinte mil e trezentos e 279 

noventa oito reais) e em 2021 (dois mil e vinte um) R$ 15.950.410,00 (quinze milhão 280 

novecentos e cinquenta mil quatrocentos e dez reais). Salete Gerardi de Lima Schrun –281 

Chrun Fundação Assis Gurgacz questiona como será realizada a divisão e o que vai para 282 

cada politica. Eliane explica que cada um já tem sua divisão de valores, o que está sendo 283 

apresentado é o resumo total dos valores, mas cada um vai de acordo com sua 284 

especificidade. A Unidade 03 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 285 

as ações voltadas para: Executar atendimento socioassistencial a Criança e ao Adolescente 286 

de acordo com o estabelecido na Lei n.º 8.069/90 e suas alterações (Estatuto da Criança e 287 

do Adolescente) e metas previstas no Plano Decenal dos Direitos da Criança e do 288 

Adolescente do município de Cascavel-PR para a SEASO; Adquirir equipamentos visando 289 

equipar os serviços de atendimento a criança e ao adolescente; Adquirir equipamentos 290 

visando manter os Conselhos Tutelares; Formalizar parcerias com entidades privadas sem 291 

fins lucrativos que atuam na área de assistência a Criança e ao Adolescente de acordo com 292 

o estabelecido na Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); Reformar e 293 

reparar a estrutura física dos serviços socioassistenciais do Município; Reformar o Centro da 294 

Juventude; Construir sede para Conselho Tutelar. A aplicação do recurso em obras, 295 

aquisição de equipamentos, repasse chamamento público. Os Recursos Livres em 2018 296 

(dois mil e dezoito) R$ 37.000,00 (trinta sete mil), em 2019 (dois mil e dezenove) R$ 297 

36.000,00 (trinta seis mil), em 2020 (dois mil e vinte) R$ 36.000,00 (trinta seis mil) e em 298 

2021 (dois mil e vinte um) R$ 36.000,00 (trinta seis mil). Os Recursos Federais em 2018 299 

(dois mil e dezoito) R$ 53.000,00 (cinquenta três mil), em 2019 (dois mil e dezenove) R$ 300 

53.000,00 (cinquenta três mil), em 2020 (dois mil e vinte) R$ 53.000,00 (cinquenta três mil) e 301 

em 2021 (dois mil e vinte um) R$ 53.000,00 (cinquenta três mil). A previsão de arrecadação 302 

do FIA Municipal em 2018 (dois mil e dezoito) R$ 540.000.00 (quinhentos e quarenta mil), 303 

em 2019 (dois mil e dezenove) R$ 540.000.00 (quinhentos e quarenta mil), em 2020 (dois 304 

mil e vinte) R$ 540.000.00 (quinhentos e quarenta mil) e em 2021 (dois mil e vinte um) R$ 305 

540.000.00 (quinhentos e quarenta mil). Valdair pergunta referente à construção da sede do 306 

Conselho Tutelar será com Recurso Estadual e a implantação do quarto Conselho Tutelar já 307 

esta prevista no orçamento. Eliane diz que já esta prevista a implantação do quarto 308 

Conselho. Maria Tereza fala que no CEDCA – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 309 

do Adolescente foi discutido nessa ultima reunião a suplementação e quem iria construir a 310 



  

 

 

 

 
sede do Conselho Tutelar que são 31 (trinta um) no Estado, em 30 (trinta) cidades que 311 

Guarapuava ganhou duas, o projeto já está sendo orçado no valor de R$ 650.000,00 312 

(seiscentos e cinquenta mil) para cada sede. Valdair solicita que seja citado no PPA à 313 

implementação do quarto Conselho Tutelar. Eliane diz que já está constando no PPA em 314 

2021 (dois mil e vinte um). Hudson acrescenta que seria melhor colocar a partir de 2020 315 

(dois mil e vinte), pois cada Conselho Tutelar é orientado pelo CONANDA – Conselho 316 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que tem que ser a partir de 100.000,00 317 

(cem mil) habitantes para cada Conselho Tutelar, então vai depender do crescimento da 318 

cidade, como forma de previsão colocaremos a partir de 2020 (dois mil e vinte). Não 319 

havendo mais nenhuma pergunta Eliane retorna para apresentação. Totalizando em 2018 320 

(dois mil e dezoito) R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil), em 2019 (dois mil e dezenove) 321 

R$ 619.000,00 (seiscentos e dezenove mil), em 2020 (dois mil e vinte) R$ 619.000,00 322 

(seiscentos e dezenove mil), e em 2021 (dois mil e vinte um) R$ 619.000,00 (seiscentos e 323 

dezenove mil). A Unidade 04 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, as ações voltadas 324 

para: Planejar e executar o atendimento socioassistencial ao Idoso, de acordo com a Lei nº 325 

10.741/03 (Estatuto do Idoso) e a Lei nº 8.742/93 e suas alterações (Lei Orgânica da 326 

Assistência Social - Federal); Adquirir equipamentos visando equipar os serviços de 327 

atendimento a pessoa idosa; Formalizar parcerias, visando a transferência de recursos as 328 

entidades privadas sem fins lucrativos que atuam na área de atendimento a pessoa idosa. A 329 

aplicação do recurso em aquisição de equipamentos e repasse chamamento público. Os 330 

Recursos Livres em 2018 (dois mil e dezoito) R$ 4.000,00 (quatro mil), em 2019 (dois mil e 331 

dezenove) R$ 4.000,00 (quatro mil), em 2020 (dois mil e vinte) R$ 4.000,00 (quatro mil), e 332 

em 2021 (dois mil e vinte um) R$ 4.000,00 (quatro mil). A previsão arrecadação do Fundo do 333 

idoso em 2018 (dois mil e dezoito) R$ 136.000.00 (cento e trinta seis mil), em 2019 (dois mil 334 

e dezenove) R$ 136.000.00 (cento e trinta seis mil), em 2020 (dois mil e vinte) R$ 335 

136.000.00 (cento e trinta seis mil), e em 2021 (dois mil e vinte um) R$ 136.000.00 (cento e 336 

trinta seis mil). Totalizando a Unidade 4 em 2018 (dois mil e dezoito) R$ 140.000,00 (cento e 337 

quarenta mil), em 2019 (dois mil e dezenove) R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil), em 338 

2020 (dois mil e vinte) R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil), e em 2021 (dois mil e vinte um) 339 

R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil). O total geral, mas sem previsão de folha para 2018 340 

(dois mil e dezoito) R$ 17.583.908,00 (dezessete milhões quinhentos e oitenta três mil e 341 

noventas e oito reais), em 2019 (dois mil e dezenove) R$ 17.283.608,00 (dezessete milhões 342 

duzentos e oitenta três mil e seiscentos e oito reais), em 2020 (dois mil e vinte) R$ 343 

18.473.608,00 (dezoito milhões quatrocentos e setenta três mil e seiscentos e oito reais), e 344 

em 2021 (dois mil e vinte um) R$ R$ 23.913.120,00 (vinte três milhões novecentos e treze 345 



  

 

 

 

 
mil e cento e vinte reais). Hudson explica sobre os repasses de recursos do Estado que são 346 

em media R$ 60.000,00 (sessenta mil) por mês, para o atendimento dessas politicas, que é 347 

um avanço importante, pois antes não tinha esses repasses e com relação aos Conselheiros 348 

Tutelares temos a previsão de capacita-los. Valdair pergunta sobre a aprovação do Fundo a 349 

Fundo do Estado, recurso de quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões), isso também esta 350 

previsto. Hudson explica que a efetivação desse recurso já está liberado e que terá de ser 351 

executado esse ano, então ele não entra nesse planejamento e o que virá, temos as 352 

rubricas e ações já previstas que permitem inserir os recursos que não estavam previstos. 353 

Que é feito todo o trâmite formal para o chamamento público das entidades. Maria Tereza 354 

informa que os recursos do Crescer em Família e o Liberdade Cidadão já estão liberados, 355 

só falta a adesão do Município e ser analisada a papelada. Está aberta também o Edital n° 356 

02 de 2017 (dois mil e dezessete) do CEDCA para as Entidades da Assistência Social que 357 

atendem crianças e adolescentes, é só fazer o projeto e mandar que o dinheiro já está 358 

reservado. Salete FAG pergunta quantos por cento do orçamento municipal está sendo 359 

destinado para a Assistência Social e se chega aos 6 (seis) por cento. Eliane explica que a 360 

gestão orçamentária lhe passou que hoje não está previsto nenhum índice a nível federal ou 361 

alguns descontos para aplicação na assistência, como ocorre com a saúde e educação, e 362 

que elas têm em lei isso. A assistência usa bem mais que os seis por cento do recurso livre 363 

do município e para conseguir o mesmo que a saúde e educação somente com previsão a 364 

nível federal. Não havendo mais questionamentos Maria Tereza coloca em aprovação os 365 

valores apresentados pela SEASO. É realizada a primeira a contagem do quórum de 39 366 

(trinta e nove) votos. Maria Tereza pergunta se há contrários e abstenções referente a 367 

aprovação do PPA. Não havendo manifestações é aprovada o PPA. Prossegue com a 368 

votação de contrários e abstenções a aprovação da LDO, e não havendo manifestações é 369 

aprovada a LDO 2018, sendo que a aprovação foi dos seguintes conteúdos: Ações da 370 

LDO/2018 e PPA/2018-2021da SEASO, conforme segue: RECURSOS LIVRES – 371 

2018: R$ 11.000.000,00; 2019: R$ 12.100.000,00; 2020: R$ 13.300.000,00 e 2021: 372 

R$ 14.600.000,00. AÇÕES DA UNIDADE 01 – Dar suporte administrativo as 373 

Atividades de Assistência Social; Adquirir equipamentos visando manter as 374 

atividades da SEASO; Apoiar técnica e financeiramente os Conselhos: CMAS, 375 

CMDCA, CMDI, CMDM e as Comissões CEV/PETI, CISVEL e outros; Manter as 376 

atividades do Território Cidadão; Manter o projeto Construa Cidadão; Apoiar técnica 377 

e financeiramente os Conselhos Tutelares; Adquirir equipamentos visando manter os 378 

Conselhos: CMAS, CMDCA, CMDI, CMDM e as Comissões CEV/PETI, CISVEL e 379 



  

 

 

 

 

outros; Adquirir equipamentos visando manter os Conselhos Tutelares; Desenvolver 380 

Plano de Educação Permanente e Capacitação Continuada; Manter o Restaurante 381 

Popular; Reformar e manter o Restaurante Popular; Manter ações do Programa 382 

Banco de Alimentos, com os seguintes valores: UNIDADE 01 - APLICAÇÃO DE 383 

RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA – SEASO – 2018: R$ 384 

3.384.820,00; 2019: R$ 4.439.634,00; 2020: R$ 5.184.710,00; 2021: R$ 385 

5.520.710,00; SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS – 2018: R$ 386 

53.000,00; 2019: R$ 113.000,00; 2020: R$ 57.000,00; 2021: R$ 126.000,00; 387 

CONSELHO TUTELAR – 2018: R$ 151.000,00; 2019: R$ 151.000,00;  2020: R$ 388 

178.000,00; 2021: R$ 166.000,00; PROGRAMAS – 2018: R$ 617.000,00; 2019: R$ 389 

617.000,00; 2020: R$ 617.000,00; 2021: R$ 617.000,00 - Obs.: Previsão sem 390 

valores a serem arrecadados pelo Restaurante Popular; GESTÃO DO TRABALHO 391 

– NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE – 2018: R$ 52.000,00; 2019: R$ 392 

52.000,00; 2020: R$ 62.000,00; 2021: R$ 68.000,00; TOTAL DE VALORES – 2018: 393 

R$ 4.257.820,00; 2019: R$ 5.372.634,00; 2020: R$ 6.204.210,00 e 2021: R$ 394 

6.703.710,00; RELATÓRIO DE REPASSE PARA AS ORGANIZAÇÕES DA 395 

SOCIEDADE CIVIL – OSC/ termos de parceria (12 meses) MAIO/2017 à 396 

ABRIL/2018: Associação Espírita Irmandade de Jesus – ALBERGUE - R$ 397 

466.320,00; Abrigo São Vicente de Paulo - R$ 376.128,00; Associação Recanto da 398 

Criança - R$ 336.240,00; Centro Social Beneficente da paróquia São Cristóvão – 399 

CEMIC - R$ 299.988,00; Programa de Voluntariado Paranaense – PROVOPAR - R$ 400 

224.400,00; Associação Cascavelense de Pessoas com deficiência Visual – 401 

ACADEVI - R$ 22.123,00; Associação de Deficientes Físicos de Cascavel – 402 

ADEFICA - R$ 22.122,00; Associação de Pais e Amigos Dos Excepcionais – APAE - 403 

R$ 19.230,97; Associação Cascavelense de Amigos de Surdos – ACAS - R$ 404 

22.122,00; Associação de Portadores de Fissura Labiopalatal de Cascavel – 405 

APOFILAB – R$ 22.122,00 e Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos 406 

– GUARDA MIRIM - R$ 110.616,00, totalizando o repasse de R$ R$ 1.921.411,97. 407 

AÇÕES DA UNIDADE 02 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - Planejar e 408 

executar o atendimento socioassistencial ao Idoso, de acordo com a Lei nº 409 

10.741/03 (Estatuto do Idoso) e a Lei nº 8.742/93 e suas alterações (Lei Orgânica da 410 

Assistência Social - Federal); Desenvolver Projeto Felicidade do Idoso; Formalizar 411 



  

 

 

 

 

parcerias com as entidades privadas sem fins lucrativos que atuam na área de 412 

assistência ao idoso; Adquirir equipamentos visando equipar os serviços de 413 

atendimento ao idoso; Implantar a unidade de Acolhimento Institucional para Idoso; 414 

Implantar o Centro Integrado de Atendimento a Melhor Idade – CIAMI; Reformar a 415 

estrutura física da República de Idosos/Condomínio da 3ª idade; Reparar e reformar 416 

a estrutura física dos serviços de atendimento socioassistencial área de assistência 417 

ao idoso, com os seguintes dados: ATENDIMENTO DE IDOSOS (Índice Esperado) 418 

– 2018: 3.750; 2019: 3.850; 2020: 3.950; 2021: 4.050 - Unidades: CRAS, CREAS, 419 

CONDOMÍNIO TERCEIRA IDADE, ALBERGUE NOTURNO, CASA POP, ABRIGO 420 

SÃO VICENTE, LBV e FAG; RECURSOS LIVRES – 2018: R$ 530.128,00; 2019: R$ 421 

543.128,00; 2020: R$ 592.000,00 e 2021: R$ 670.000,00; RECURSOS FEDERAIS – 422 

2018: R$ 389.808,00; 2019: R$ 389.808,00; 2020: R$ 389.808,00 e 2021: R$ 423 

389.808,00. ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - Promover e executar 424 

o atendimento a pessoa com deficiência assegurando a autonomia, a 425 

independência, a segurança, o acesso aos direitos e à participação efetiva na 426 

sociedade; Formalizar parcerias com as entidades privadas sem fins lucrativos que 427 

atuam no atendimento socioassistencial a pessoa com deficiência; Adquirir 428 

equipamentos visando equipar os serviços de atendimento socioassistencial a 429 

pessoa com deficiência; Reparar e reformar a estrutura física dos serviços de 430 

atendimento socioassistencial área de assistência a pessoa com deficiência; 431 

Construir Unidade Residência Inclusiva (Previsão R$ 20.000,00 ano - 2021), com os 432 

seguintes dados: ATENDIMENTO PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 433 

(Índice Esperado) – 2018: 2.800; 2019: 2.900; 2020: 3.000; 2021: 3.100; 434 

RECURSOS LIVRES – 2018: R$ 569.000,00; 2019: R$ 569.000,00; 2020: R$ 435 

639.000,00 e 2021: R$ 761.000,00; RECURSOS FEDERAIS – 2018: R$ 483.000,00; 436 

2019: R$ 483.000,00; 2020: R$ 483.000,00 e 2021: R$ 483.000,00. ASSISTÊNCIA 437 

A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - Executar atendimento socioassistencial a 438 

Criança e ao Adolescente de acordo com o estabelecido na Lei n.º 8.069/90 e suas 439 

alterações (Estatuto da Criança e do Adolescente) e metas previstas no Plano 440 

Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Cascavel-PR 441 

para a SEASO; Adquirir equipamentos visando equipar os serviços e programas de 442 

atendimento a criança e ao adolescente; Construir quadra poliesportiva para o 443 



  

 

 

 

 

serviço EURECA II - (Previsão 2018 – R$ 510.000,00); Formalizar parcerias com 444 

entidades privadas sem fins lucrativos que atuam na área de assistência a Criança e 445 

ao Adolescente de acordo com o estabelecido na Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da 446 

Criança e do Adolescente); Reparar e reformar a estrutura física dos serviços e 447 

programas de atendimento a criança e ao adolescente; Construir sede da Unidade 448 

de Acolhimento Institucional Masculina - (Previsão 2021 – R$ 20.000,00), com 449 

os seguintes dados: ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (Índice 450 

Esperado) – 2018: 9.900; 2019: 10.050; 2020: 10.200 e 2021: 10.350 - 451 

PROGRAMAS: CRAS, CREAS CENTRO DA JUVENTUDE, UAIM, UAIF, PRAÇA 452 

CEU, RECANTO DA CRIANÇA, EURECA I e II, CEMIC, LBV, GUARDA MIRIM, 453 

FAMILIA ACOLHEDORA e APOFILAB; RECURSOS LIVRES – 2018: R$ 454 

3.331.352,00; 2019: R$ 3.329.238,00; 2020: R$ 3.413.000,00 e 2021: R$ 455 

3.635.000,00; RECURSOS FEDERAIS – 2018: R$ 1.329.600,00; 2019: R$ 456 

1.329.600,00; 2020: R$ 1.329.600,00 e 2021: R$ 1.329.600,00; OBRAS – 2018: R$ 457 

510.000,00; 2019: 0,00; 2020: 0,00 e 2021: R$ 20.000,00. ASSISTÊNCIA 458 

COMUNITÁRIA - Executar serviços, programas, projetos e benefícios de Proteção 459 

Social Básica e Proteção Social Especial, previstos na Política de Assistência Social 460 

conforme o Sistema Único de Assistência Social; Manter o sistema de informação 461 

visando o planejamento operacional e desenvolvimento de ações; manter atividades 462 

administrativas, objetivando prestar apoio à rede de atendimento na execução de 463 

suas atividades; Formalizar parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos 464 

que atuam na área de serviços e programas de Proteção Básica e Especial previstos 465 

na Política de Assistência Social, conforme o Sistema Único de Assistência Social – 466 

SUAS; Reparar e reformar a estrutura física dos programas e projetos assistenciais 467 

do município (Casa Pop, Centro POP, CREAS IV, CRAS Periolo, CRAS XIV de 468 

Novembro, CRAS Cancelli, Abrigo de Mulheres e outros); Adquirir equipamentos 469 

visando equipar os serviços de Assistência Social do município de Cascavel; Ampliar 470 

a sede do Centro POP; Ampliar a sede da Casa POP; Ampliar sede do CREAS IV; 471 

Concluir a construção da sede do CRAS Interlagos; Concluir Centro de Convivência 472 

no Morumbi. PDI BID; Construir Centro de Convivência no Cascavel Velho - PDI 473 

BID; Equipar Centro de Convivência no Cascavel Velho. PDI BID; Equipar Centro de 474 

Convivência no Morumbi. PDI BID; Construir Centro de Convivência no Floresta. 475 



  

 

 

 

 

(Previsão 2021 - R$ 1.610.512,00); Construir Centro de Convivência no Santa 476 

Felicidade. (Previsão 2021 - R$ 1.639.000,00); Manter o serviço de proteção em 477 

situações de calamidades públicas e de emergências; Construir Sede do Centro 478 

de Convivência XIV de Novembro. (Previsão 2018 - R$ 910.000,00); Construir a 479 

Sede do CRAS. (Previsão 2018 - R$ 910.000,00), com os seguintes dados: 480 

ATENDIMENTO A FAMÍLIAS (Índice Esperado) – 2018: 16.900; 2019: 17.700; 481 

2020: 18.500 e 2021: 19.300; RECURSOS LIVRES – 2018: R$ 2.341.000,00; 2019: 482 

R$ 2.316.000,00: 2020: R$ 2.481.790,00 e 2021: R$ 2.860.290,00; RECURSOS 483 

ESTADUAIS/FEDERAIS – 2018: R$ 1.682.200,00; 2019: R$ 1.682.200,00; 2020: R$ 484 

1.682.200,00 e 2021: R$ 1.682.200,00; OBRAS – 2018: R$ 1.400.000,00; 2019: 485 

0,00; 2020: 0,00 e 2021: R$ 4.129.512,00; TOTAL UNIDADE – 02  - SUBFUNÇÕES  486 

Assistência ao Idoso/ Assistência a Criança e ao Adolescente/ Assistência 487 

Comunitária – 2018: R$ 12.556.088,00; 2019: R$ 10.641.974,00; 2020: R$ 488 

11.020.398,00 e 2021: R$ 15.950.410,00; AÇÕES UNIDADE 03 – FUNDO 489 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Executar 490 

atendimento socioassistencial a Criança e ao Adolescente de acordo com o 491 

estabelecido na Lei n.º 8.069/90 e suas alterações (Estatuto da Criança e do 492 

Adolescente) e metas previstas no Plano Decenal dos Direitos da Criança e do 493 

Adolescente do município de Cascavel-PR para a SEASO; Adquirir equipamentos 494 

visando equipar os serviços de atendimento a criança e ao adolescente; Adquirir 495 

equipamentos visando manter os Conselhos Tutelares; Formalizar parcerias com 496 

entidades privadas sem fins lucrativos que atuam na área de assistência a Criança e 497 

ao Adolescente de acordo com o estabelecido na Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da 498 

Criança e do Adolescente); Reformar e reparar a estrutura física dos serviços 499 

socioassistenciais do Município; Reformar o Centro da Juventude; Construir sede 500 

para Conselho Tutelar, com a aplicação dos seguintes recursos: OBRAS, 501 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REPASSE CHAMAMENTO PÚBLICO. 502 

RECURSOS LIVRES – 2018: R$ 37.000,00; 2019: R$ 36.000,00: 2020: R$ 503 

36.000,00 e 2021: R$ 36.000,00; RECURSOS FEDERAIS – 2018: R$ 53.000,00; 504 

2019: R$ 53.000,00; 2020: R$ 53.000,00 e 2021: R$ 53.000,00; PREVISÃO DE 505 

ARRECADAÇÃO – FIA MUNICIPAL – para os quatro anos a previsão de 506 

arrecadação anual é de R$ 540.000,00; TOTAL DE RECURSOS DA UNIDADE 03 – 507 



  

 

 

 

 

2018: R$ 630.000,00; 2019: R$ 619.000,00; 2020: R$ 619.000,00 e 2021: R$ 508 

619.000,00; UNIDADE 04 – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - Planejar e executar o 509 

atendimento socioassistencial ao Idoso, de acordo com a Lei nº 10.741/03 (Estatuto 510 

do Idoso) e a Lei nº 8.742/93 e suas alterações (Lei Orgânica da Assistência Social - 511 

Federal); Adquirir equipamentos visando equipar os serviços de atendimento a 512 

pessoa idosa; Formalizar parcerias, visando à transferência de recursos as 513 

entidades privadas sem fins lucrativos que atuam na área de atendimento a pessoa 514 

idosa; Aplicação dos recursos em AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REPASSE 515 

CHAMAMENTO PÚBLICO, dos seguintes recursos: RECURSOS LIVRES – para 516 

cada ano R$ 4.000,00 (2018 à 2021); PREVISÃO ARRECADAÇÃO – FUNDO 517 

IDOSO - para cada ano R$ 136.000,00 (2018 à 2021); TOTAL DA UNIDADE 04 - 518 

para cada ano R$ 140.000,00 (2018 à 2021). TOTAL GERAL PPA/ 2018-2021 DA 519 

SEASO – 2018: R$ 17.583.908,00; 2019: R$ 17.283.608,00; 2020: R$ 520 

18.473.608,00 e 2021: R$ 23.913.120,00. A plenária conjunta solicitou a alteração 521 

da redação da Ação nº 2.240 – Apoiar técnica e financeiramente os Conselhos 522 

Tutelares, ampliando a meta de 2020 para “4 (quatro) Conselhos Tutelares” e nos 523 

Objetivos da UNIDADE 02/ FUNÇÃO 08/ SUBFUNÇÃO 243/ PROGRAMA 51/ 524 

ATIVIDADE 2041, que passa a vigorar com o seguinte texto: “desenvolver serviços, 525 

programas e projetos de atendimento socioassistencial a crianças e adolescentes 526 

em situação de vulnerabilidade e risco, em consonância com o que estabelece a Lei 527 

nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) Lei nº 12.594/2012 – SINASE, 528 

Lei nº 12.010/2009, Lei nº 8.742/93 – LOAS e Lei nº 12.435/2011, conforme 529 

deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 530 

CMDCA e metas para a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, 531 

previstas no Pano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município 532 

de Cascavel (Lei Municipal nº 6.588/2016)”. Não houve a aprovação de despesas 533 

com folha de pagamento, pois não há previsão desta despesa no Plano Pluri Anual 534 

apresentado pela SEASO e a informação da Secretaria é de que será calculado pelo 535 

Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração do 536 

Município de Cascavel. Maria Tereza passa ao item de pauta 4. Informes: 4.1 – Pré 537 

- Conferência de Assistência Social para os trabalhadores do SUAS – 538 

28/06/2017 às 13h30 - Auditório de Prefeitura Municipal de Cascavel: Hudson 539 



  

 

 

 

 

convida a todos para participar a Pré-Conferência de Assistência Social para os 540 

trabalhadores do SUAS que ocorrerá em 28/06/2017 às 13h30 no Auditório de 541 

Prefeitura Municipal de Cascavel. Iara Agnes Bach da Costa solicita a fala para fazer 542 

um convite a todos para um evento que acontecerá amanhã na UNIOESTE, cujo 543 

tema é sobre dependência química, inicia às 8h30. Trata-se de evento intersetorial; 544 

Convida ainda para participarem e prestigiarem o CAPS AD que realizará uma 545 

exposição no espaço da Biblioteca Municipal, amanhã à tarde e quem puder passar 546 

lá para conhecer se sintam a vontade. Concluídos os itens de pauta, os Presidentes 547 

Maria Tereza Chaves e Valdair Mauro Debus agradecem a presença de todos e 548 

nada mais havendo para tratar dão por encerrada à reunião às onze horas e trinta e 549 

cinco minutos, e eu Tatieli Depieri Hoffmann (ad hoc) – Estagiária Curricular de 550 

Serviço Social da Secretaria Executiva dos Conselhos/ CMDCA 551 

____________________________ lavrei a presente ata que será assinada por mim 552 

e pelos presidentes dos Conselhos: Valdair Mauro Debus - CMDCA 553 

________________________________________ , Maria Tereza Chaves - 554 

CMAS______________________________, Susana Medeiros Dal Molin - 555 

CMDM________________________________ e Antonio Santo Graff - 556 

CMDI________________________________________.  557 


