
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA CMAS E CMDCA 

ATA N° 03 – 23/06/2015 

 

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e quinze, aconteceu às 08h30 no Auditório 1 

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

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

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA com a presença de 4 

seus presidentes, Maria Tereza Chaves e Valdair Mauro Debus, respectivamente, bem 5 

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

dos 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 2º bimestre de 2015 da 11 

SEASO e Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência – 2º Bimestre 12 

2015 CMDCA. Maria Tereza inicia a reunião dando as boas vindas a todos e passa a 13 

palavra à Valdair que, destaca a importância de se estar inteirado das ações que estão 14 

acontecendo pertinentes às Políticas da Área da Criança e do Adolescente; que seria 15 

interessante que as demais Secretarias afins também efetuassem essa “Prestação de 16 

Contas”, a exemplo da Secretaria Municipal de Assistência Social; salienta que, as Políticas 17 

tem que ser públicas e não pessoais. Ambos os presidentes agradacem a presença dos 18 

visitantes. Em seguida, confirmado o quórum de ambos os Conselhos, passa-se ao ponto nº 19 

1. Apreciação e Deliberação da Pauta da Reunião: os presidentes colocam a pauta em 20 

apreciação; a assistente social do CMDCA, Etelda Madsen, solicita a inclusão de dois 21 

informes; em seguida, a colocam em votação e a plenária ampliada aprova, pela 22 

unanimidade de vinte votos, a pauta da reunião, acrescida dos dois informes. pela 23 

unanimidade de vinte votos. Desta forma, a pauta passa a ter a seguinte ordem: 1.  24 

Apreciação e Deliberação da Pauta da Reunião; 2. Justificativa de Ausências: 2.1. 25 

Apreciação e aprovação de justificativa de ausência do CMDCA; 2.2. Leitura de 26 

justificativa de ausência CMAS; 3. Informes; 4. Apreciação e deliberação do Relatório 27 

de Execução Orçamentária e Financeira do FMAS e de Gestão dos Direitos da Criança 28 

e Adolescência, referentes ao 2º bimestre de 2015 da SEASO e Relatório de Gestão 29 

dos Direitos da Criança e da Adolescência – 2º Bimestre 2015 CMDCA.  Dando 30 

continuidade, passa-se ao ponto nº 2. Justificativa de Ausências: 2.1. Apreciação e 31 

aprovação de justificativa de ausência do CMDCA; 2.2. Leitura de justificativa de 32 

ausência CMAS: 2.1. Etelda faz a leitura da justificativa de ausência dos seguintes 33 

Conselheiros: Lenita Terezinha Sturm da Veiga, que se encontra em férias e fora da cidade, 34 



Marcelo Avelar, que neste horário está acompanhando familiar em consulta médica, 35 

Indialara Taciana Rossa e Ana Cristina Gottardo Buss que estão participando de um Curso 36 

de Inteligência Espiritual; finalizada a leitura, Valdair coloca em votação as justificativas 37 

citadas e as mesmas são aprovadas pelo CMDCA pela unanimidade de dez votos; em 38 

seguida, a assistente social do CMAS, Justa Alves dos Anjos Chesca, realiza a leitura das 39 

justificativas de ausências dos seguintes Conselheiros: Sandra Gauze Sato, nesta data 40 

encontra-se em viagem; Gisele Fossá, atendimento pré agendado no Distrito de São João; 41 

Rosani Rosa Bendo, este mês está à disposição do Tribunal de Justiça, enquanto Júri; 42 

Juceli Pansera Silveira, atendimento pré agendado; Eliedy Batista Eler tem assessoramento 43 

em Escola neste horário; Neiva Liesenfeld está impossibilitada de se ausentar neste horário 44 

da Unidade Básica de Saúde onde trabalha no Distrito de São João do Oeste. Dando 45 

continuidade, passa-se, ao ponto nº 3. Informes: 3.1. Etelda informa que na data de 46 

24.06.2015, às 13h30, na sala de reuniões do 3º piso, será realizada reunião da Comissão 47 

de Monitoramento e Avaliação juntamente com a Mesa Diretiva; 3.2. a assistente social 48 

ainda informa que na data de 26.06.2015, às 08h30, no mesmo local, acontecerá reunião 49 

extraordinária do CMDCA, e ressalta que será a última reunião da gestão 2012/2015. Desta 50 

forma, passa-se ao ponto nº 4. Apreciação e deliberação do Relatório de Execução 51 

Orçamentária e Financeira do FMAS e de Gestão dos Direitos da Criança e 52 

Adolescência, referentes ao 2º bimestre de 2015 da SEASO e Relatório de Gestão dos 53 

Direitos da Criança e da Adolescência – 2º Bimestre 2015 CMDCA: a gerente da divisão 54 

administrativa e financeira Eliane Portella Rolloff, inicia a apresentação em slides; 55 

RECEITAS: Previsão Inicial: R$ 25.497.315,00 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e 56 

noventa e sete mil, trezentos e quinze reais); Previsão Atualizada: R$ 25.967.315,00 (vinte 57 

e cinco milhões, novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e quinze reais; Receitas 58 

realizadas no Bimestre: R$ 1.666.586,98 (Um milhão, seiscentos e sessenta e seis mil, 59 

quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e oito reais); Previsão de Arrecadação: R$ 60 

19.659.214,56 (dezenove milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, duzentos e catorze 61 

reais e cinquenta e seis centavos); PROTEÇÃO BÁSICA: Previsão Inicial: R$ 62 

4.230.816,00 (quatro milhões, duzentos e trinta mil, oitocentos e dezesseis reais); Previsão 63 

atualizada: R$ 4.646.821,18 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e 64 

vinte e reais e dezoito centavos); Receitas realizadas no Bimestre: R$ 393.047,87 65 

(trezentos e noventa e três mil, quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos); Previsão 66 

de Arrecadação: R$ 4.169.691,53 (Quatro milhões, cento e sessenta e nove mil, seiscentos 67 

e noventa e um reais e cinquenta e três centavos); PROTEÇÃO ESPECIAL: Previsão 68 

Inicial: R$ 3.771.863,00 (três milhões, setecentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta 69 

e três reais); Previsão Atualizada: R$ 3.981.063,00 (Três milhões, novecentos e oitenta e 70 

um mil, sessenta e três reais); Receitas realizadas no Bimestre: R$ 158.587,79 (cento e 71 

cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos); Previsão 72 

de Arrecadação: R$ 3.022.035,41 (Três milhões, vinte e dois mil, trinta e cinco reais e 73 

quarenta e um centavos. TOTAL GERAL: Previsão Inicial: R$ 33.499.994,00 (Trinta e três 74 

milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais); Previsão 75 



Atualizada: R$ 34.595.199,18 (Trinta e quatro milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, 76 

cento e noventa e nove reais e dezoito centavos); Receitas realizadas no Bimestre: R$ 77 

2.218.222,64 (Dois milhões, duzentos e dezoito mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta 78 

e quatro centavos); Previsão de Arrecadação: R$ 26.850.941,50 (vinte e seis milhões, 79 

oitocentos e cinquenta mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos). 80 

DESPESAS: Despesa Atualizada: R$ 34.595.199,18 (trinta e quatro milhões, quinhentos e 81 

noventa e cinco mil, cento e noventa e nove reais e dezoito centavos); Despesas 82 

empenhadas no Bimestre R$ 1.750.100,38 (Um milhão, setecentos e cinquenta mil, cem 83 

reais e trinta e oito centavos); Despesas Empenhadas até Bimestre: R$ 12.675.181,09 84 

(doze milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, cento e oitenta e um real e nove centavos); 85 

Despesas Liquidadas no Bimestre: R$ 2.115.230,06 (Dois milhões, cento e quinze reais, 86 

duzentos e trinta reais e seis centavos); Despesas Liquidadas até Bimestre: R$ 87 

6.634.995,06 (seis milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco 88 

reais e seis centavos); Despesas Pagas: R$ 6.340.140,48 (seis milhões, trezentos e 89 

quarenta mil, cento e quarenta reais e quarenta e oito centavos; Saldo a Realizar: R$ 90 

27.960.204,12. Em seguida, Eliane apresenta o Relatório pertinente à Criança e ao 91 

Adolescente referente ao 2º Bimestre de 2015 conforme segue: RECEITAS: Previsão 92 

Inicial: R$ 14.958.734,51 (catorze milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e 93 

trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos); Previsão Atualizada: R$ 15.974.219,90 94 

(quinze milhões, novecentos e setenta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e noventa 95 

centavos); Receitas realizadas no Bimestre: R$ 1.581.855,21 (um milhão, quinhentos e 96 

oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos); Receitas 97 

realizadas até o Bimestre: R$  2.923.723,80 (dois milhões, novecentos e vinte e três mil, 98 

setecentos e vinte e três reais e oitenta centavos; Previsão de Arrecadação: R$       99 

12.640.826,10 (doze milhões, seiscentos e quarenta mil, oitocentos e vinte e seis reais e dez 100 

centavos. DESPESAS: Previsão Inicial: R$ 10.324.171,93 (dez milhões, trezentos e vinte e 101 

quatro mil, cento e setenta e um real e noventa e três centavos); Despesas Empenhadas 102 

no Bimestre: R$ 2.055.471,58 (Dois milhões, cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta 103 

e um real e cinquenta e oito centavos); Despesas Empenhada até o Bimestre: R$ 104 

5.183.727,99 (cinco milhões, cento e oitenta e três mil, setecentos e vinte e sete reais e 105 

noventa e nove centavos); Despesas liquidadas no Bimestre: R$ 1.792.124,21 (Um 106 

milhão, setecentos e noventa e dois mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e um centavos); 107 

Despesas liquidadas até o Bimestre: R$ 3.069.887,92 (três milhões, sessenta e nove mil, 108 

oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos); Despesas Pagas: R$ 109 

2.900.066,41 (dois milhões, novecentos mil, sessenta e seis reais e quarenta e um 110 

centavos); Saldo a realizar: R$ 7.424.105,52 (sete milhões, quatrocentos e vinte quatro mil, 111 

cento e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Finalizada a apresentação, Eliane reitera a 112 

informação repassada na reunião conjunta anterior, de que, o Município tem mantido os 113 

Serviços somente com Recursos Livres, haja vista que, não estão sendo repassadas as 114 

parcelas de Recursos Federais. Haja vista que as eventuais dúvidas foram sanadas durante 115 

a apresentação, os Presidentes colocam o Relatório em votação e a plenária aprova pela 116 



unanimidade de vinte e um votos os Relatórios de Execução Orçamentária e Financeira do 117 

FMAS e de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência, referentes ao 2º bimestre de 118 

2015 da Secretaria Municipal de Assistência Social, com dispensa de leitura do Relatório de 119 

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência, referente ao 2º Bimestre de 2015 e 120 

publicação anexa do Relatório de Execução Orçamentária e Financeira do FMAS, relativo 121 

ao 2º Bimestre de 2015. Em seguida, o presidente do CMDCA questiona qual o valor de 122 

arrecadação do Fundo para a Infância e Adolescência – FIA/2014; Eliane disse que no 123 

momento, não tem dados; Etelda lembra que na reunião anterior ficou acordado que seria 124 

apresentado também o Relatório referente ao FIA, acrescenta que o Ministério Público do 125 

Trabalho está solicitando ao CMDCA a obrigação de fazer, no prazo de sessenta dias, 126 

desde 2014, pois quer saber onde foram aplicados os recursos recebidos oriundos de 127 

multas e que são depositados no FIA; Eliane propõe que essa Planilha do FIA seja 128 

apresentada bimestralmente junto com o Relatório; Valdair coloca em votação e a plenária 129 

do CMDCA aprova pela unanimidade de dez votos que a SEASO apresente ao CMDCA, 130 

bimestralmente, relatório detalhado dos saldos do FIA Municipal, juntamente com o 131 

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e Adolescência. Nesse momento, diretor da 132 

SEASO, Hudson Márcio Moreschi Junior, faz uso da palavra e propõe que os relatórios 133 

sejam apresentados bimestralmente em reuniões especificas de cada Conselho; que desta 134 

forma, a (s) Comissão(s) do respectivo Conselho pode analisar, emitir parecer e apresentar 135 

à Plenária de forma mais minuciosa, que em sua opinião, seria mais produtivo. Esclarece 136 

que o Município já realiza prestação de contas a sociedade em audiência publica realizada 137 

na Câmara de Vereadores. Maria Tereza e Valdair colocam a proposta em votação e a 138 

plenária aprova pela unanimidade de vinte e um votos que os Relatórios Bimestrais da 139 

SEASO serão apreciados e deliberados por cada Conselho, separadamente, a partir desta 140 

data. Valdair retoma a palavra agradecendo a SEASO que tem feito esta apresentação aos 141 

Conselhos e que bom seria se as demais Secretarias afins também o fizesse; os 142 

conselheiros, Josué dos Santos do CMAS e José Cesar Sagrilo do CMDCA questionam se 143 

não existe uma Legislação que obrigue essa ação; Hudson fala que não, porém, as 144 

Secretarias de Finanças e de Saúde, tem apresentado a prestação de contas geral, em 145 

audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores. Nada mais havendo a ser tratado, a 146 

presidente do CMAS, Maria Tereza Chaves e o Presidente do CMDCA, Valdair Mauro 147 

Debus, encerram a reunião às 09h40, e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida 148 

e aprovada será assinada por mim________________ pela Presidente do 149 

CMAS______________________.e pelo presidente do 150 

CMDCA_____________________________.151 

 

 


