
 
 

 

 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA CMAS E CMDCA 

 

ATA N° 01 – 18/03/2015 

 

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta 1 

minutos, no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito a Rua Paraná 5.000, 2 

aconteceu a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – 3 

CMAS juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 4 

– CMDCA com a presença de seus respectivos presidentes: Maria Tereza Chaves e 5 

Valdair Mauro Debus, bem como a maioria de seus membros conforme consta na lista 6 

de presença anexa. O Presidente do CMDCA inicia os trabalhos dando boas vindas a 7 

todos.  Agradece a presença de todos os Conselheiros titulares e suplentes, da 8 

Secretaria Executiva dos Conselhos e de todos os visitantes. Na seqüência pede ao 9 

Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Cascavel e Região - SINCOVEL, senhor 10 

Sidnei Mazutti, para que se coloque a frente e possa expor algumas decisões tomadas 11 

pelo SINCOVEL referente à captação dos recursos do Imposto de Renda que podem 12 

ser destinados ao Fundo da Infância e da Adolescência – FIA.  Sidnei cumprimenta a 13 

todos e fala que assumiu recentemente a presidência do SINCOVEL para o biênio 14 

2015-2016 e uma das primeiras visitas que recebeu enquanto Presidente foi a da mesa 15 

diretiva do CMDCA, quando se comprometeu a estreitar relações com o Conselho, 16 

para trabalharem juntos em prol da comunidade. Diz que estão solicitando aos 17 

contadores que façam essa orientação a seus clientes de destinação do Imposto de 18 

Renda ao FIA. Expõe que o site do SINCOVEL está sendo remodelado e que terá um 19 

link que dará acesso ao site do Município onde os contadores poderão fazer as 20 

destinações. Valdair ressalta que de janeiro a abril as destinações são feitas 21 

diretamente na Declaração de Imposto de Renda e a partir de maio através do site e 22 

agradece a parceria do SINCOVEL na garantia dos direitos das crianças e do 23 

adolescente. Maria Tereza faz a leitura do Ofício da Secretaria Municipal de 24 

Assistência Social – SEASO, o qual solicita ao CMAS e ao CMDCA a retirada da pauta 25 

nº 3. Apreciação e deliberação dos pareceres relativos à Entidade Lar dos Bebês 26 

Pequeno Peregrino: 3.1. Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 27 

Serviços e Inscrições, Comissão de Orçamentos e Finanças e da Área de 28 

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade do CMAS; 3.2. Comissão 29 

de Monitoramento e Avaliação do CMDCA.  Na seqüência é realizada a contagem do 30 



quórum, representada por 14 (catorze) votos de conselheiros do CMAS e 13 (treze) 31 

conselheiros do CMDCA. Assim a pauta com a retirada do item 3 é colocada em 32 

votação e aprovada por 27 (treze) votos favoráveis, ficando assim disposta: 1) 33 

Apreciação e Deliberação da Pauta da Reunião; 2) Justificativa de Ausências: 2.1. 34 

Apreciação e aprovação de justificativa de ausência do CMDCA; 2.2. Leitura de 35 

justificativa de ausência CMAS; 3) Apreciação e deliberação do Relatório de 36 

Execução Orçamentária e Financeira do FMAS e de Gestão dos Direitos da 37 

Criança e Adolescência, referentes ao 6º bimestre de 2014 da SEASO; 4) 38 

Informes: 4.1. II Seminário Programa Bolsa Família; 4.2. Reunião Extraordinária 39 

CMDCA dia 24.03.2015, às 08h30 na sala de Capacitação do RH: Pauta - 40 

Apreciação e Deliberação dos Editais de Convocação da VI Conferência e da 41 

Eleição do CMDCA. Passa-se ao ponto de pauta nº 2) Justificativa de Ausências: 42 

2.1. Apreciação e aprovação de justificativa de ausência do CMDCA; 2.2. Leitura 43 

de justificativa de ausência CMAS: Etelda faz a leitura das justificativas de ausência 44 

do CMDCA. Referente à Reunião Ordinária do dia 04/03/2015, a justificativa de Valéria 45 

Medeiros devido a compromissos com a Entidade. Referente à reunião de hoje, as 46 

justificativas Joyce Terezinha Kaypers, pois se encontra de férias; de Ana Cristina 47 

Buss, devido a assessoramento e de Indialara Rossa devido à mesma estar em 48 

encontro presencial de formação, pedagógico “in loco”. As justificativas do CMDCA são 49 

colocadas em votação e aprovadas por 13 (treze) votos favoráveis. Justa Alves dos 50 

Anjos faz a leitura das justificativas de ausências dos conselheiros do CMAS Juceli 51 

Pansera e Rosani da Rosa Bendo. Susana Medeiros Dal Molim justifica verbalmente a 52 

ausência de Hudson Moreschi Junior, devido à reunião juntamente com a Secretária 53 

Municipal de Assistência Social, Inês de Paula. 3) Apreciação e deliberação do 54 

Relatório de Execução Orçamentária e Financeira do FMAS e de Gestão dos 55 

Direitos da Criança e Adolescência, referentes ao 6º bimestre de 2014 da SEASO: 56 

Eliane Portella Rolloff, Gerente Administrativa e Financeira da SEASO propõe 57 

apresentar o relatório integral e na seqüência o relativo ao CMDCA e também fazer a 58 

leitura apenas das receitas e despesas com maior déficit e maior arrecadação. Tendo a 59 

concordância de todos, Eliane inicia a apresentação das Receitas do Relatório de 60 

Execução Orçamentária e Financeira do Fundo Municipal de Assistência Social. 61 

Referente aos Recursos Livres, a Previsão Inicial de R$25.048.578 (vinte e cinco 62 

milhões, quarenta e oito mil e quinhentos e setenta e oito reais), a Previsão Atualizada 63 

de R$ 23.352.003(vinte três milhões, trezentos e cinqüenta e dois mil e três reais), e o 64 

Saldo com um déficit de R$1.065.192,83 (um milhão, sessenta e cinco mil, cento e 65 

noventa e dois reais e oitenta e três centavos) devido às retenções feitas pelo 66 

Município a partir do mês de agosto do ano passado. O Fundo Municipal da Infância e 67 

da Adolescência – FIA, teve uma arrecadação maior que o previsto, sendo Previsão 68 



Inicial de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), Previsão Atualizada de R$ 718.000,00 69 

(setecentos e dezoito mil reais) e as Receitas Realizadas de R$774.449,27 (setecentos 70 

e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos). 71 

Referente ao piso do ACESSUAS, Previsão Inicial de R$ 450.501,00 (quatrocentos e 72 

cinqüenta mil, quinhentos e um reais), e as Receitas Realizadas de R$ 98.682,75 73 

(noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), com 74 

um déficit no Saldo no valor de R$ 351.818,25 (trezentos e cinqüenta e um mil, 75 

oitocentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos). O Piso Básico Fixo com Previsão 76 

Inicial de R$604.800,00 (seiscentos e quatro mil e oitocentos reais), Previsão 77 

Atualizada de 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), Receitas Realizadas no total de 78 

R$ 620.932,50 (seiscentos e vinte mil, novecentos e trinta e dois reais e cinqüenta 79 

centavos), com um déficit de R$ 99.067,50 (noventa e nove mil sessenta e sete reais e 80 

cinqüenta centavos). No Programa Bolsa Família, a Previsão Inicial de R$ 408.215,00 81 

(quatrocentos e oito mil, duzentos e quinze reais), Previsão Atualizada de 82 

R$679,215,00 (seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e quinze reais), sendo 83 

Realizado R$402.466,63 (quatrocentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais 84 

e sessenta e três centavos), com um déficit de 276.748,37 (duzentos e setenta e seis 85 

mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), Piso Básico Variável, 86 

com uma Previsão Inicial de 751.500,00 (setecentos e cinqüenta e um mil, quinhentos 87 

reais), sendo Realizado R$ 428.599,29 (quatrocentos e vinte oito mil, quinhentos e 88 

noventa e nove reais e vinte nove centavos), gerando um déficit de R$ 322.900,71 89 

(trezentos e vinte e dois mil, novecentos reais e setenta e um centavos). Piso Fixo de 90 

Media Complexidade, Previsão Inicial de 475.776,00 (quatrocentos e setenta e cinco 91 

mil, setecentos e setenta e seis reais), sendo Realizado R$396.261,13 (trezentos e 92 

noventa e seis mil, duzentos e sessenta e um reais e treze centavos), com um déficit 93 

de R$ 79.514,87 (setenta e nove mil quinhentos e catorze reais e oitenta e sete 94 

centavos). Maria Tereza questiona se quando há déficit do Projovem significa que o 95 

coletivo deixou de ser atendido ou se foi suprido com Recursos Livres. Eliane esclarece 96 

que o serviço continua sendo executado e toda demanda é atendida pela SEASO com 97 

Recursos Livres. Referente ao Total Geral das Receitas, Inicial de R$ 32.980.681,00 98 

(trinta e dois milhões, novecentos e oitenta mil, seiscentos e oitenta e um reais), 99 

Previsão Atualizada de R$ 33.364.603,87 (trinta e três milhões trezentos e sessenta e 100 

quatro mil seiscentos e três reais e oitenta e sete centavos), Receitas Realizadas até o 101 

Bimestre de R$ 26.303.032,22 (vinte e seis milhões, trezentos e três mil, trinta e dois 102 

reais e vinte e dois centavos), com um déficit de R$ 7.029.569,03 (sete milhões, vinte e 103 

nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e três centavos). Eliane ressalta que 104 

ainda há várias obras previstas dentre as quais a previsão de construir o Centro de 105 

Referência Atendimento Integral a Mulher e Implementar a Coordenadoria da Política 106 



da Mulher porém não foi executada nenhuma obra durante o ano de 2014. Susana 107 

retoma o questionamento da Maria Tereza e explica que existem vários recursos para 108 

manter a SEASO, que são os recursos livres, que vêm do Município, recursos do 109 

Governo Estadual e do Governo Federal, sendo os recursos do Governo Federal o 110 

maior montante, porém várias parcelas não foram depositadas, entretanto os Serviços 111 

não deixaram de ser executados. Diz que acredita que o ano de 2015 também será um 112 

ano atípico, de crises, e que sendo ano de conferências é interessante abordar acerca 113 

dos repasses do Governo Federal que ainda não foram depositados.  Na seqüência, 114 

Eliane apresenta os valores que foram investidos na criança e no adolescente em 115 

comparação ao valor total investido na Assistência Social. O investimento na criança e 116 

adolescente tinha Previsão Inicial R$12.774.319,41 (doze milhões, setecentos e 117 

setenta e quatro mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e um centavos), Previsão 118 

Atualizada de R$14.461.824,19 (catorze milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, 119 

oitocentos e vinte e quatro reais reais e dezenove centavos), sendo realizado até o 120 

Bimestre um total de R$10.822.487,02 (dez milhões, oitocentos e vinte dois mil, 121 

quatrocentos e oitenta e sete reais e dois centavos). Maria Tereza pede que Eliane 122 

apresente destacadamente os recursos investidos no Programa Família Acolhedora. 123 

Eliane explica que eles estão apresentados dentro dos Recursos Livres, sendo esses 124 

um valor de R$ 8.939.525,19 (oito milhões, novecentos e trinta e nove mil, quinhentos e 125 

vinte e cinco reais e dezenove centavos) e ressalta que o valor investido no pagamento 126 

de bolsas para as famílias foi em torno de um milhão e meio. Maria Tereza sugere que 127 

numa próxima apresentação sejam detalhados os valores de custo do Programa 128 

Família Acolhedora, em planilha específica. Eliane apresenta o relatório das despesas, 129 

sendo um total de Despesa Atualizada no valor de R$ 33.364.603,87 (trinta e três 130 

milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e três reais e oitenta e sete 131 

centavos), Despesas empenhadas no Bimestre R$ 1.759.703,37 (um milhão, 132 

setecentos e cinqüenta e nove mil, setecentos e três reais e trinta e sete centavos) 133 

Despesas Empenhadas até o Bimestre R$25.746.916,49 (vinte e cinco milhões, 134 

setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e nove 135 

centavos), Despesas Liquidadas até o Bimestre R$ 23.472.477,88 (vinte e três milhões, 136 

quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e oito 137 

centavos), Despesas Pagas R$ 23.471.797,88 (vinte e três milhões, quatrocentos e 138 

setenta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) e Saldo a 139 

realizar de R$ 9.892.125,99 (nove milhões, oitocentos e noventa e dois mil, cento e 140 

vinte cinco reais e noventa e nove centavos). Susana ressalta que a Assistência Social 141 

direciona aproximadamente quarenta por cento de todo valor arrecado para a área da 142 

criança e do adolescente. Eliane diz que no mês de fevereiro o Prefeito apresentou em 143 

Audiência Pública o relatório da Assistência Social referente à criança e do adolescente 144 



na Câmara Municipal de Vereadores.  Sidnei Mazzutti questiona do que se trata o 145 

recebimento de recursos livres. Eliane explica que se trata de recursos oriundos do 146 

Município. Maria Tereza questiona o número de crianças em Famílias Acolhedoras hoje 147 

e Eliane responde que foram pagos 204 (duzentos e quatro) bolsas no mês que 148 

passou. Janaina Teixeira questiona sobre os recursos do Governo Federal que não 149 

foram repassados se houve justificativa. Maria Tereza responde que foi oficiado ao 150 

Ministério de Desenvolvimento Social – MDS e a resposta que foi dada é que por 151 

problemas operacionais não havia sido feito o repasse. Eliane expõe que algumas 152 

parcelas correspondentes a 2014 foram depositadas no mês de março, porém 153 

referente a 2015 não entrou nenhum valor.  Não havendo mais questionamentos, os 154 

Relatórios de Execução Orçamentária e Financeira do FMAS e de Gestão dos Direitos 155 

da Criança e Adolescência, referentes ao 6º bimestre de 2014 da SEASO são 156 

colocados em votação, sendo que o quórum do CMDCA passa a ser de 12 (doze) 157 

conselheiros votantes com a saída de Jéssica Maiara Ternopolski. O Relatório é 158 

aprovado com 12 (doze) votos favoráveis do CMDCA e 14 (catorze) votos do CMAS. 4) 159 

Informes: 4.1. II Seminário Programa Bolsa Família: Maria Tereza passa a palavra 160 

para Carin Savaris, Gerente da Divisão de Proteção Básica para que a mesma passe 161 

as informações referentes ao Seminário. Carin expõe que o Seminário acontecerá no 162 

dia oito de abril, no período da tarde na UNIPAR e que as inscrições estão disponíveis 163 

no site do Município e todos estão convidados a participar. 4.2. Reunião 164 

Extraordinária CMDCA dia 24.03.2015, às 08h30 na sala de Capacitação do RH: 165 

Pauta - Apreciação e Deliberação dos Editais de Convocação da VI Conferência e 166 

da Eleição do CMDCA: Valdair explica a necessidade dessa Reunião Extraordinária 167 

tendo em vista a necessidade de aprovação dos editais desses dois momentos 168 

importantes para a política da criança e do adolescente e pede para que todos os 169 

conselheiros do CMDCA se façam presentes na referida reunião.  Nada mais havendo 170 

a ser tratado, o Presidente do CMDCA e a Presidente do CMAS agradecem a presença 171 

d todos e encerram a reunião às dez horas e trinta minutos, e eu, Elizandra Dallastra 172 

lavro a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por 173 

mim_____________________________ pela Presidente do 174 

CMAS______________________________________.e pelo Presidente do 175 

CMDCA_____________________________. 176 


