
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

ATA REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA CMAS E CMDCA 

ATA N° 02 – 15/04/2015 

 

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e quinze, aconteceu às 08h30 no Auditório da 1 

Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à Rua Paraná, 5000 a reunião ampliada extraordinária 2 

do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS juntamente com o Conselho Municipal 3 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA com a presença de seus vice 4 

presidentes, Susana Medeiros Dal Molin e Evilásio Schmitz, respectivamente, bem como, a 5 

maioria de seus membros conforme consta na lista de presença anexa, para tratar dos 6 

seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e Deliberação da Pauta da Reunião; 2. 7 

Justificativa de Ausências: 2.1. Apreciação e aprovação de justificativa de ausência 8 

do CMDCA; 2.2. Leitura de justificativa de ausência CMAS; 3. Apreciação e 9 

deliberação do Relatório de Execução Orçamentária e Financeira do FMAS e de 10 

Gestão dos Direitos da Criança e Adolescência, referentes ao 1º bimestre de 2015 da 11 

SEASO. A vice-presidente Susana inicia a reunião cumprimentando a todos e justificando 12 

que está presidindo a reunião haja vista que, a presidente Maria Tereza Chaves e a 13 

assistente social do CMAS, Justa Alves dos Anjos Chesca, encontram-se em Brasília na 14 

Reunião do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que discutirá sobre 15 

orientações referentes às Conferências Municipais de Assistência Social; passa a palavra ao 16 

senhor Evilásio que igualmente cumprimenta e justifica a ausência do presidente, senhor 17 

Valdair Mauro Debus que se encontra em outro evento. Confirmado o quórum de ambos os 18 

Conselhos, passa-se ao ponto nº 1. Apreciação e Deliberação da Pauta da Reunião: 19 

ambos os vices presidentes conduzem a reunião colocando a pauta em apreciação e não 20 

havendo manifestação, a coloca em votação e o CMAS aprova pela unanimidade de treze 21 

votos, enquanto o CMDCA aprova pela unanimidade de oito votos, a pauta da reunião 22 

ampliada extraordinária; na sequência, passa-se ao ponto nº 2. Justificativa de Ausências: 23 

2.1. Apreciação e aprovação de justificativa de ausência do CMDCA; 2.2. Leitura de 24 

justificativa de ausência CMAS – 2.1.  a assistente social do CMDCA faz a leitura da 25 

justificativa de ausência dos seguintes Conselheiros: Lenita Terezinha Sturm Veiga e do 26 

presidente Valdair Mauro Debus que se encontra em outro evento representando o CMDCA, 27 

porém, deverá estar presente na reunião extraordinária que será realizada ao término desta 28 

Ampliada; Susana justifica a ausência das Conselheiras Katiane do Socorro V. de Farias e 29 

Gisele Fossá, bem como de Maria Tereza e Justa justificadas no início desta reunião. 30 

Prosseguindo, passa-se ao ponto nº 3. Apreciação e deliberação do Relatório de 31 

Execução Orçamentária e Financeira do FMAS e de Gestão dos Direitos da Criança e 32 

Adolescência, referentes ao 1º bimestre de 2015 da SEASO: a gerente da divisão 33 

administrativa e financeira Eliane Portella Rolloff, inicia a apresentação em slides; 34 

RECEITAS: Previsão Inicial: R$ 25.497.315,00 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e 35 



noventa e sete mil, trezentos e quinze reais); Previsão atualizada: R$ 25.517.315,00 (vinte 36 

e cinco milhões, quinhentos e dezessete mil, trezentos e quinze reais); Receitas realizadas 37 

no Bimestre: R$ 7.686.488,52 (sete milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e 38 

oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos); Previsão de Arrecadação: R$ 39 

17.830.826,48 (dezessete milhões, oitocentos e trinta mil, oitocentos e vinte e seis reais e 40 

quarenta e oito centavos). PROTEÇÃO BÁSICA: Previsão Inicial: R$ 4.230.816,00 (quatro 41 

milhões, duzentos e trinta mil e oitocentos e dezesseis reais); Previsão atualizada: R$ 42 

4.247.216,00 (quatro milhões, duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e dezesseis reais); 43 

Receitas realizadas no Bimestre: R$ 84.081,78 (Oitenta e quatro mil, oitenta e um reais e 44 

setenta e oito centavos); Previsão de Arrecadação: R$ 4.163.134,22 (quatro milhões, 45 

cento e sessenta e três mil, cento e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos). 46 

PROTEÇÃO ESPECIAL: Previsão Inicial: R$ 3.771.863,00 (três milhões, setecentos e 47 

setenta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais); Previsão Inicial: R$ 3.826.063,00 48 

(Três milhões, oitocentos e vinte e seis mil e sessenta e três reais); Receitas realizadas no 49 

Bimestre: R$ 67.372,59 (sessenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e 50 

nove centavos); Previsão de Arrecadação: R$ 3.056.685,41 (três milhões, cinquenta e seis 51 

mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos). TOTAL GERAL: Previsão 52 

Inicial: R$ 33.499.994,00 (trinta e três milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, 53 

novecentos e noventa e quatro reais); Previsão Atualizada: R$ 33.590.594,00 (trinta e três 54 

milhões, quinhentos e noventa mil, quinhentos e noventa e quatro reais); Receitas 55 

realizadas até o Bimestre: R$ 7.837.942,89 (sete milhões, oitocentos e trinta e sete mil, 56 

novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos); Previsão de Arrecadação: 57 

R$ 25.050.646,11 (vinte e cinco milhões, cinquenta mil, seiscentos e quarenta e seis reais e 58 

onze centavos); Eliane explica que do total geral da previsão inicial (R$ 33.499.994,00), o 59 

valor que será investido na área da Criança e do Adolescente é de R$ 15.143.884,51 60 

(quinze milhões, cento e quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta 61 

e um centavos); DESPESAS: Despesa Atualizada: R$ 33.590.594,00 (trinta e três milhões, 62 

quinhentos e noventa mil, quinhentos e noventa e quatro reais); Despesas Empenhadas 63 

até Bimestre: R$ 8.187.614,45 (oito milhões, cento e oitenta e sete mil, seiscentos e 64 

catorze reais e quarenta e cinco centavos); Despesas Liquidadas até Bimestre: R$ 65 

2.632.877,44 (Dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e 66 

quarenta e quatro centavos); Despesas Pagas: R$ 1.485.516,19 (Um milhão, quatrocentos 67 

e oitenta e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e dezenove centavos); Saldo a Realizar: 68 

R$ 30.957.716,56 (trinta milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e dezesseis 69 

reais e cinquenta e seis centavos); Eliane também explica que na reunião anterior foi 70 

solicitado que a SEASO apresentasse um  à parte da Família Acolhedora, desta forma, a 71 

Secretaria baseou-se no mês de Fevereiro/2015: despesas com Água R$ 50,94 (cinquenta 72 

reais e noventa e quatro centavos); Energia R$ 183,24 (cento e oitenta e três reais e vinte e 73 

quatro centavos); Telefone R$ 1.333.02 (Um mil, trezentos e trinta e três reais e dois 74 

centavos), Aluguel R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais); Alimentos R$ 75 

1.039,47 (um mil, trinta e nove reais e quarenta e sete centavos); Carne R$ 250,00 76 



(duzentos e cinquenta reais); Limpeza R$ 1.390,39 (Um mil, trezentos e noventa reais e 77 

trinta e nove centavos); Copa Cozinha R$ 240,30 (duzentos e quarenta reais e trinta 78 

centavos); Pão R$ 102,00 (cento e dois reais): Limpeza de Pátio que acontece 79 

mensalmente, R$ 110,00 (cento e dois reais); Folha de Pagamento R$ 43.848,73 (Quarenta 80 

e três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos); Estagiários R$ 81 

3.329,70 (Três mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta centavos); Total no mês de 82 

Fevereiro/2015 R$ 54.457,79 (Cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais 83 

e setenta e nove centavos); Eliane encerra a apresentação esta parte e informa que neste 84 

ano de 2015 ainda não foi recebido nenhum recurso Federal. A Conselheira do Conselho 85 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Janaina Alves Teixeira, questiona o 86 

item “carne”; Eliane explica que na Sede do Programa é realizado o atendimento de 87 

crianças e adolescentes como visitas monitoradas, por isso, é necessário servir 88 

alimentação; o Conselheiro do CMDCA Alberto Rodrigues Pompeu questiona porque os 89 

itens Alimentos e Carne estão separados, uma vez que, são da mesma categoria para a 90 

mesma finalidade; Eliane diz que é porque são de fornecedores diferentes; o conselheiro do 91 

CMDCA Evilásio Schmitz sugere que nas próximas reuniões seja disponibilizado, em 92 

relação à criança e ao adolescente, o bimestre anterior para se fazer um comparativo e 93 

verificar se houve avanço na área da criança e do adolescente; Eliane concorda e diz que 94 

irá acrescentar mais uma coluna e trará essa informação na próxima reunião; Etelda lembra 95 

que, tendo em vista que no mês de abril se encerra a doação para o Fundo para a Infância e 96 

Adolescência – FIA, relativo à 2014, faz-se necessário a apresentação de uma Planilha 97 

referente ao Fundo citado; Eliane disse que só será possível se já estiver 98 

encerrado/fechado; Evilásio fala que mesmo que não esteja “fechado”, é para apresentar da 99 

mesma forma, para que a Plenária tenha uma Noção da Arrecadação. A vice presidente 100 

Susana faz uso da Palavra e pergunta se alguém tem mais algum questionamento; nada 101 

havendo, informa que chegou há pouco, um email do conselheiro do CMAS, Carlos Alberto. 102 

S. da Rosa justificando sua ausência por estar na organização de uma Exposição que 103 

acontecerá na Secretaria de Cultura. Em seguida, Susana e Evilásio colocam o Relatório de 104 

Execução Orçamentária e Financeira do FMAS e de Gestão dos Direitos da Criança e 105 

Adolescência, referentes ao 1º bimestre de 2015 da SEASO e o mesmo é aprovado pelo 106 

CMAS pela unanimidade de catorze votos e pelo CMDCA pela unanimidade de dez votos. 107 

Susana explica que ao término desta reunião ampliada ambos os Conselhos terão, neste 108 

mesmo local, em espaço distinto, reunião extraordinária, porém, não ampliada; Etelda 109 

lembra que, considerando que, a Secretaria Executiva dos Conselhos dispõe de apenas 110 

uma Filmadora, será gravado somente a reunião extraordinária do CMDCA; a vice 111 

presidente passa a palavra à senhora Inês de Paula, Secretaria Municipal de Assistência 112 

Social; Inês diz que assumiu novamente a SEASO no mês passado e que a Secretaria 113 

estará encaminhando ofício onde ela estará substituindo a Susana; ressalta que a saída da 114 

Susana dá-se com muita honra, pois, ela conduziu a SEASO brilhantemente nesses meses 115 

que ela Inês permaneceu afastada para concorrer à cargo político; que não é fácil ser 116 

gestora em um período Político; Inês entrega uma flor para Susana como agradecimento; 117 



Inês também enaltece o trabalha da assistente social Etelda, frente ao CMDCA, diz que em 118 

nome do prefeito municipal, senhor Edgar Bueno, agradece a ambas, e através da Eliane e 119 

do diretor Hudson Márcio Moreschi Júnior, agradece toda a equipe da SEASO pela 120 

apresentação. Nada mais havendo a ser tratado, a vice-presidente encerra a reunião às 121 

09h15, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por 122 

mim________________ pela vice presidente do CMAS______________________.e pelo 123 

presidente do CMDCA_____________________________ 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


