
 

ATA REUNIÃO AMPLIADA EXTRAORDINÁRIA 

ATA N° 16 – 19/11/2014 – 13h30 

 

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e catorze, aconteceu às 13h30 no 1 

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

ampliada extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS juntamente 3 

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

presença de seus respectivos presidentes: Maria Tereza Chaves e Valdair Mauro Debus, 5 

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

tratar dos seguintes assuntos de pauta do CMAS: 1. Apreciação e Deliberação da Pauta 7 

da Reunião; 2. Apreciação e Deliberação do relatório da Execução Orçamentária e 8 

Financeira referente ao 4º Bimestre de 2014 - SEASO – Ofício nº 116/2014 – CMAS e 9 

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência referente ao 4º 10 

Bimestre de 2014 – Ofício GAB/SEASO nº 983/2014; 3. Informes: 3.1 - 25/11/2014 – 11 

13h30 – Auditório Prefeitura Municipal: Capacitação para Gestores, Dirigentes e 12 

Técnicos de Referência das Entidades Não Governamentais e Secretarias Municipais 13 

das Políticas de Atendimento às Crianças e Adolescentes, sobre Resolução No. 14 

044/2014 – CMDCA; 3.2 – 26/11/2014 – 8h30 – CEAVEL: Reunião ampliada da Rede de 15 

Proteção à Criança e ao Adolescente, para apresentação e discussão do fluxograma 16 

de atendimento; 3.3 – 21/11/2014, 8 às 18h, Auditório Prefeitura de Cascavel – FORUM 17 

REGIONAL DA POLITICA NACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 18 

COMPLEMENTARES – PNPIC NO SUS, bem como a discussão da seguinte pauta do 19 

CMDCA: 1. Apreciação e Deliberação da Pauta da Reunião; 2. Apreciação e 20 

Deliberação das justificativas de Ausências dos Conselheiros de Direitos do CMDCA; 21 

3. Apreciação e Deliberação do relatório da Execução Orçamentária e Financeira 22 

referente ao 4º Bimestre de 2014 - SEASO – Ofício nº 116/2014 – CMAS e Relatório de 23 

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência referente ao 4º Bimestre de 2014 – 24 

Ofício GAB/SEASO nº 983/2014; 4. Informes: 4.1 - 25/11/2014 – 13h30 – Auditório 25 

Prefeitura Municipal: Capacitação para Gestores, Dirigentes e Técnicos de Referência 26 

das Entidades Não Governamentais e Secretarias Municipais das Políticas de 27 

Atendimento à Crianças e Adolescentes, sobre Resolução No. 044/2014 – CMDCA; 4.2 28 

– 26/11/2014 – 8h30 – CEAVEL: Reunião ampliada da Rede de Proteção à Criança e ao 29 

Adolescente, para apresentação e discussão do fluxograma de atendimento; 4.3 – 30 

21/11/2014, 8 às 18h, Auditório Prefeitura de Cascavel – FORUM REGIONAL DA 31 

POLITICA NACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES – PNPIC 32 

NO SUS. A presidente do CMAS, Maria Tereza, inicia a reunião cumprimentando e 33 

agradecendo a todos pela presença e justificando que o espaço (Auditório), não é muito 34 



adequado, porém, considerando a necessidade de se fazer reunião conjunta com o CMDCA 35 

devido a pauta em tela, este foi o único local disponível que acomodasse a todos; em 36 

seguida, passa ao ponto nº 1. Apreciação e Deliberação da Pauta da Reunião: a 37 

presidente coloca a pauta em apreciação e solicita a inclusão do Relatório da Execução 38 

Orçamentária e Financeira referente ao 5º Bimestre de 2014 – SEASO conforme ofício nº 39 

1160/2014/SEASO para que não haja necessidade de se fazer outra reunião; há 40 

concordância dos presentes, porém, não houve votação; na sequência, o presidente do 41 

CMDCA, Valdair cumprimenta a todos e coloca em apreciação o ponto de pauta do CMDCA 42 

nº 1. Apreciação e Deliberação da Pauta da Reunião: igualmente, solicita inclusão de 43 

pauta dos seguintes pontos, os quais são apresentados pela assistente social do Conselho, 44 

Etelda Madsen que explica tratar-se da mesma inclusão solicitada pelo CMAS, porém, em 45 

ofício diferente, sendo o de nº 1159/2014/SEASO de 12.11.2014 e 1167/2014/SEASO de 46 

13.11.2014; inclusão do item 4.4. que é assinatura de Convênio do FIA, Partilha 2012/2013 47 

em 03.12.2014 e 4.5. Reuniões Extraordinárias do CMDCA que deverão acontecer em 48 

dezembro/2014; em seguida, Valdair confirma o quórum do CMDCA (dez conselheiros); 49 

dando sequência à reunião, Maria Tereza justifica a ausência dos seguintes Conselheiros do 50 

CMAS: Leoni Aldete Prestes Naldino; Mônica Gomes; Eliedy Batista Eler; Iara Agnes Bach 51 

da Costa; Joana D’Arc Maciel de Oliveira e Rosani Bendo; prosseguindo com o ponto do 52 

CMDCA nº 2. Apreciação e Deliberação das justificativas de Ausências dos 53 

Conselheiros de Direitos do CMDCA: Etelda faz a leitura da justificativa dos seguintes 54 

Conselheiros: Noeli Menegatti que por problemas de saúde não pode estar presente; Leoni 55 

Alldete Prestes Naldino tem audiência neste horário; Maria de Lurdes Barros que não se 56 

encontra em Cascavel; Maria da Glória Magrin com outros compromissos assumidos 57 

anteriormente e Caroline Defaveri devido a pré agendamentos de serviço profissional; a 58 

senhora Joyce Terezinha Kaybers presente na reunião justifica verbalmente a ausência do 59 

conselheiro Aparecido José Dias que devido aos preparativos da decoração Natalina do 60 

Centro da Cidade, não pode se fazer presente e nem justificar via email por estarem sem 61 

internet; assim, Valdair coloca em votação e a plenária do CMDCA aprova pela unanimidade 62 

de dez votos favoráveis as justificativas apresentadas; após, os presidentes dão 63 

continuidade á reunião passando ao ponto cuja pauta é comum aos Conselhos, contundo, 64 

na pauta do CMAS a identificação é o nº 02 e no CMDCA o nº 3: Apreciação e 65 

Deliberação do relatório da Execução Orçamentária e Financeira referente ao 4º 66 

Bimestre de 2014 - SEASO – Ofício nº 116/2014 – CMAS e Relatório de Gestão dos 67 

Direitos da Criança e da Adolescência referente ao 4º Bimestre de 2014 – Ofício 68 

GAB/SEASO nº 983/2014, com a inclusão dos ofícios nº 1160/2014/SEASO (CMAS) e de 69 

nº 1159/2014/SEASO de 12.11.2014 e 1167/2014/SEASO de 13.11.2014; referentes ao 70 

Relatório de gestão bimestral do 5º Bimestre de 2014 – SEASO: a gerente da divisão 71 

administrativa e financeira Eliane Portella Rolloff, inicia a apresentação em slides explicando 72 

inicialmente que o 4º bimestre está inserido dentro do 5º bimestre, por isso, será feita 73 

somente uma apresentação; o diretor da SEASO, Hudson Márcio Moreschi Júnior, corrobora 74 
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com a fala de Eliane e diz que devido a sequência de reuniões que vem ocorrendo, para 75 

agilizar, serão apresentados os 2 (dois) Bimestres citados, reiterando que os valores do 4º 76 

bimestre estão inserido no 5º bimestre; Valdair e o conselheiro Evilásio Schmitz questionam 77 

como ficará a aprovação, haja vista que, tem que se aprovar individualmente cada bimestre; 78 

Eliane explica que vai apresentar separado o 4º bimestre e depois na totalidade com o 5º; 79 

neste momento, o presidente do CMDCA faz uso da palavra solicitando a aprovação do 80 

ponto nº 1 o qual não foi colocado em votação, desta forma, o CMDCA aprova pela 81 

unanimidade de dez votos o ponto de pauta nº 1. com as respectivas solicitações de 82 

inclusões: ofícios nº de nº 1159/2014/SEASO de 12.11.2014 e 1167/2014/SEASO de 83 

13.11.2014, bem como os itens 4.4 e 4.5; e com o 4º bimestre inserido no 5º bimestre; da 84 

mesma forma, a presidente do CMAS coloca o ponto nº 1 em votação com a respectiva 85 

inclusão de pauta e a plenária deste Conselho aprova pela unanimidade de doze votos 86 

favoráveis a inclusão ofício nº 1160/2014/SEASO referente ao Relatório da Execução 87 

Orçamentária e Financeira referente ao 4º e 5º Bimestre de 2014 – SEASO, sendo que o 4º 88 

bimestre está inserido no 5º bimestre; Eliane prossegue a apresentação; Sobre o Fundo 89 

Municipal para a Infância e Adolescência – FIA, a gerente apresenta a Previsão Inicial e a 90 

previsão atualizada, ambas no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) cada; receitas 91 

realizadas no bimestre R$ 131.327,00 (cento e trinta e um mil, trezentos e vinte e sete reais) 92 

e as receitas realizadas até o bimestre R$ 548.599,89 (quinhentos e quarenta e oito mil, 93 

quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), saldo R$ 48.599,89 Quarenta 94 

e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos); Eliane lembra que 95 

na conta do FIA tem mais dinheiro, porém, não consta nessa Planilha; Valdair questiona 96 

quanto a questão do FIA, se ela tem o total geral que tem em conta; Eliane diz que terá que 97 

levantar; quanto ao Fundo do Idoso a fonte de recursos é de R$ 900.000,00 (novecentos mil 98 

reais); a previsão inicial é de R$ 3.000,00 (três mil reais); a previsão atualizada também de 99 

R$ 3.000,00 (três mil reais); receitas realizadas no bimestre R$ 1.695,48 (Um mil seiscentos 100 

e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos); total realizado até o bimestre R$ 101 

9.441,15 (nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quinze centavos) e o saldo é de 102 

R$ 6.441,15 (seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quinze centavos); Eliane 103 

continua a exposição apresentando a execução dos recursos do Fundo Municipal de 104 

Assistência Social e destaca alguns Serviços como o Programa Nacional de Promoção do 105 

Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS TRABALHO, cuja previsão inicial é R$ 106 

450.501,00 (quatrocentos e cinqüenta mil, quinhentos e um reais, a receita realizada no 107 

bimestre R$ 1.014,78 ((um mil, catorze reais e setenta e oito centavos), receitas realizadas 108 

até o bimestre R$ 57.546, 12 (cinqüenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e 109 

doze centavos), e o saldo é de R$ 392.954,88 (trezentos e noventa e dois mil, novecentos e 110 

cinqüenta e quatro reais e oitenta e oito centavos); Eliane também explica sobre uma conta 111 

que o Município não recebeu dinheiro, do Programa de Atenção às Famílias dos 112 

Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa – AFAI, sendo que a previsão inicial 113 

era de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais) assim como a previsão atualizada e 114 



ainda o saldo; outro piso importante a ser destacado é o da alta complexidade (Unidades de 115 

Acolhimento Institucional Masculina e Feminina para adolescentes e Abrigo de Mulheres), 116 

previsão inicial R$ 120.960,00 ((cento e vinte mil, novecentos e sessenta reais), previsão 117 

atualizada R$ 370.970,00 (trezentos e setenta mil, novecentos e sessenta), receitas 118 

realizadas no bimestre R$ 9.699,72 (nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e 119 

dois centavos); receitas realizadas até o bimestre R$ 194.217,21 (cento e noventa e quatro 120 

mil, duzentos e dezessete reais e vinte e um centavos), e o saldo é de R$ 176.742,79 (cento 121 

e setenta e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos; neste 122 

momento, a assistente social do CMAS, Justa Alves dos Anjos Chesca, faz uma observação 123 

acerca dos recursos do AFAI que Eliane explicou acima que “não veio recursos”, de que, 124 

“não é que não veio recursos”, é que o Município não aderiu ao AFAI, desta forma, Justa 125 

sugere que seja colocado uma nota de rodapé do relatório com esta justificativa; Eliane diz 126 

que a idéia é no fechamento de todos os bimestres, apresentar o que não foi executado com 127 

as devidas justificativas; Justa também reitera a solicitação feita na reunião conjunta anterior 128 

com essa mesma pauta (22.08.2014) para se corrigir a nomenclatura de alguns Serviços 129 

que estão em desacordo com a tipificação vigente do Sistema Único de Assistência Social - 130 

SUAS; a gerente Eliane apresenta e explica que a previsão de recursos para o Fundo da 131 

Criança e do Adolescente era de R$ 13.320.100,41 (treze milhões, trezentos e vinte mil, 132 

cem reais e quarenta e um centavos), a previsão atualizada é de R$ 14.372.057,94 (catorze 133 

milhões, trezentos e setenta e dois mil, cinqüenta e sete reais e noventa e quatro centavos), 134 

receitas realizadas no bimestre R$1.559.680,47 (um milhão, quinhentos e cinqüenta e nove 135 

mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos), receitas realizadas até o 136 

bimestre R$ 11.164.654,71 (onze milhões, cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e 137 

cinqüenta e quatro reais e setenta e um centavos), e o saldo é de R$ 3.254.152,67 (três 138 

milhões, duzentos e cinqüenta e quatro mil, cento e cinqüenta e dois reais e sessenta e sete 139 

centavos); dá-se sequência a apresentação e Etelda questiona se a Partilha do FIA não 140 

deveria aparecer neste Relatório; Evilásio responde com a concordância de Eliane de que 141 

estes valores aparecerão somente no último bimestre referente à novembro/dezembro e 142 

Eliane complementa que ao final, quando encerrar a apresentação de todos os bimestre 143 

serão apresentados os Superávits das Contas, ou seja, o que foi empenhado e o que 144 

realmente sobrou nas Contas; Etelda informa que o CMDCA vai precisar até o final do mês, 145 

o saldo referente a Campanha do FIA 2012/2013 descontados os valores partilhados, haja 146 

vista que, o CMDCA pretende fazer uma nova partilha; Eliane explica que o Relatório em 147 

cima do orçamentário, então, nem tudo que está empenhado, está pago, desta forma, o 148 

CMDCA não vai ter o valor real que tem na conta; Hudson contribui com a discussão 149 

explicando que esta Planilha que está sendo apresentada refere-se à arrecadação do 150 

exercício 2014, e que o FIA tem recursos dos anos anteriores também, assim, este 151 

levantamento que está sendo solicitado, tem que ser feito à parte, pois, necessita de um 152 

estudo mais aprofundado; Etelda fala que tem que se desconsiderar a arrecadação de 2014, 153 

tendo em vista que o Conselho ainda está fazendo a Partilha de 2012/2013 e a de 2014 será 154 



realizada somente em 2015, desta forma, prossegue Etelda, se “misturar” os valores, de que 155 

maneira no próximo ano o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente vai 156 

dizer para a sociedade qual o montante arrecadado na campanha de 2014; Hudson diz que 157 

a SEASO possui orçamento aberto dos recursos do FIA Municipal no valor de R$ 158 

500.000,00 (quinhentos mil reais) e que o valor financeiro arrecadado até o momento é de 159 

R$ 523.374,72 (quinhentos e vinte e três mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e 160 

dois centavos); a conselheira e Secretária Municipal de Assistência Social, Susana Medeiros 161 

Dal Molin fala que em seu entendimento são duas questões distintas, ou seja, o que está 162 

sendo apresentado é o Relatório atual do exercício do ano de 2014, entretanto, o CMDCA, 163 

até para prestação de contas, deve-se fazer um levantamento do saldo já existente, do que 164 

foi comprado, do que se gastou e o que sobrou, para que seja publicizado onde foram 165 

realizados os investimentos, contudo, enfatiza Susana, esse levantamento não vai aparecer 166 

nessa planilha, considerando que a mesma é pertinente ao ano em curso; o presidente do 167 

CMDCA, Valdair sugere que na próxima apresentação, conste Relatório específico do FIA; 168 

Susana diz que entende ser possível sim, porém, em reunião exclusiva do CMDCA, uma 169 

vez que, o CMAS não delibera sobre o Fundo do Conselho da Criança; Evilásio questiona 170 

na coluna referente ao FIA, no saldo onde consta que D= A-C, sendo que é a previsão 171 

inicial, então, se A é menos, tem quer ser negativo e não positivo; Eliane explica que o saldo 172 

é positivo, pois, a previsão de arrecadação era de quinhentos mil reais e a arrecadação foi 173 

superior a esse valor citado anteriormente; Evilásio diz que, então, desta forma, esse dado 174 

por ser positivo, não pode seguir a mesma linha dos demais que são negativos, que tem que 175 

ter uma linha específica; nesse instante, a agente administrativa Clarice Fruet, que nessa 176 

ocasião está redigindo a ata, pergunta sobre a discussão anterior se vai haver votação ou 177 

como fica, tendo em vista que foram discutidas, porém não votadas, duas sugestões: a do 178 

presidente Valdair de se trazer na próxima apresentação Relatório específico do FIA e a de 179 

Susana de se fazer reunião específica com o CMDCA para tal discussão; Susana corrobora 180 

que foram duas proposições e não foi decidido. Hudson diz que existe um complicador para 181 

se apresentar esse Relatório, considerando que as contribuições do FIA encerram em abril 182 

do ano seguinte, assim, enfatiza o diretor, tem que se consensuar um período; Etelda 183 

esclarece que o exercido é de janeiro de 2014 à 30 de abril de 2015, porém, tudo isso o 184 

Conselho se refere como sendo arrecadação do ano de 2014; discute-se e Evilásio diz que 185 

o exercício tem que ser 12 (doze) meses, ou seja, de abril a abril; a plenária consensua a 186 

necessidade de se pactuar um período para a apresentação solicitada; Valdair retira a sua 187 

proposta e Evilásio propõe que esta reunião especifica seja realizada somente após ter os 188 

números atualizados e da Receita Federal com o total da arrecadação; assim, a assistente 189 

social do CMDCA, Etelda, propõe a votação da proposta que posterior ao encerramento do 190 

prazo de arrecadação, após abril de cada ano, a SEASO encaminhe ao CMDCA uma 191 

Planilha com o saldo da arrecadação e apresente em reunião ordinária ou extraordinária do 192 

CMDCA os valores da arrecadação, com pauta específica; a plenária do CMDCA aprova a 193 

referida proposta com 10 (dez) votos favoráveis (o quórum é de onze, contudo, neste 194 



momento, a conselheira Jaqueline Lacovic está ausente). Após votação, o conselheiro do 195 

CMDCA, Alberto Rodrigues Pompeu diz que percebeu que em algumas situações faltam e 196 

em outras sobram recursos, questiona qual o critério utilizado para equilibrar o saldo, 197 

perguntando se o negativo é deduzido do positivo; Hudson explica e esclarece que ao se 198 

elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, tem que estimar um valor de arrecadação 199 

e o que ocorre é que ano anterior ao da elaboração da peça orçamentária não se sabe ao 200 

certo o valor exato que será arrecadado em tal campanha; também apresenta a despesa 201 

atualizada da criança e do adolescente: R$ 14.372.057,94 (catorze milhões, trezentos e 202 

setenta e dois mil, cinqüenta e sete reais e noventa e quatro centavos); R$ 32.683.173,87 203 

(trinta e dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, cento e setenta e três reais e oitenta e 204 

sete centavos); Susana acrescenta que esses catorze milhões correspondem a 205 

aproximadamente 40% (quarenta por cento) dos recursos da Assistência Social que são 206 

destinados a investimentos na área da criança e do adolescente, e que considerando que a 207 

Política da Assistência Social não é só para a criança/adolescente, mas também para os 208 

demais públicos, avalia-se como significativo esse percentual destinado à 209 

criança/adolescente; Eliane encerra apresentando, conforme solicitado na reunião passada, 210 

o valor mensal repassado às Entidades conveniadas; Susana explica que os convênios tem 211 

vigência até 31.01.2015 no valor total apresentado de R$ 1.550.000,00 (um milhão, 212 

quinhentos e cinqüenta mil reais), contudo, em reunião extraordinária do CMAS realizada 213 

em 17.10.2014, por conta da nova legislação que vai mudar a modalidade, não será mais 214 

Convênio, foi deliberado nessa reunião que o prazo fosse aditivado até 31.06.2015, desta 215 

forma, acrescenta Susana, até esta data permanecerão os atuais valores; ocorre que, tem 216 

chegado à SEASO alguns ofícios das Entidades subvencionadas solicitando aumento no 217 

repasse dos recursos; porém, foram aditivados apenas os prazos e não os valores; que a 218 

SEASO estudará esta Lei para ver como ela se aplica ao município, a partir daí, será 219 

conversado com cada Entidade para analisar a realidade de cada uma; em seguida, o 220 

presidente do CMDCA faz uso da palavra perguntando se alguém ainda tem mais alguma 221 

apreciação; Etelda fala que Justa propôs que sejam alteradas as nomenclaturas dos 222 

Serviços conforme a Legislação; Valdair coloca em votação e a plenária dos Conselhos, 223 

aprova pela unanimidade de 23 (vinte e três) votos os Relatórios de Execução Orçamentária 224 

e Financeira do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e de Gestão dos Direitos da 225 

Criança e do Adolescência, referentes aos 4º e 5º Bimestres de 2014 da Secretaria 226 

Municipal de Assistência Social – SEASO, e aprova ainda que a SEASO apresente nos 227 

próximos Relatórios de Execução Orçamentária e Financeira a correção das nomenclaturas 228 

dos Serviços conforme a Resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009 do Conselho 229 

Nacional de Assistência Social – CNAS, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços 230 

Socioassistenciais. Em seguida, a assistente social do CMDCA Etelda, pede dispensa dos 231 

itens 4.1, 4.2 e 4.3 constantes no ponto de pauta 4. Informes. devido já constar na pauta os 232 

seus detalhamentos, Etelda passa ao item 4.4. Assinatura de Convênio do FIA: informa que 233 

a reunião ordinária do CMDCA que estava prevista, conforme calendário, para ser realizada 234 



no Espaço de União, Recreação e Educação para Criança e Adolescente – EURECA I e sim 235 

na sala de reuniões do 3º piso da Prefeitura, haja vista que, nessa ocasião serão assinados 236 

os Convênios referentes à Partilha do FIA ano 2012/2013 desta forma, solicita aos 237 

representantes das Entidades que se fazem presentes que levem essa informação aos 238 

dirigentes das Entidades para que possam se programar e comparecerem; 4.5. Referente 239 

às duas reuniões extraordinárias do CMDCA que deverão acontecer em 240 

dezembro/2014: Etelda explica que além da reunião ordinária supra, será necessário a 241 

realização de mais duas reuniões extraordinárias cujas datas serão definidas conjuntamente 242 

pelos Conselhos, porém deverão acontecer impreterivelmente na primeira quinzena de 243 

Dezembro, haja vista, a necessidade de aprovação do Plano Municipal de Sócioeducação e 244 

do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma vez que o Plano Decenal 245 

inclui o de Sócioeducação e outros Planos Municipais. Reitera a necessidade das duas 246 

reuniões considerando que, os dois Planos são vastos e demandarão tempo para análise, 247 

apreciação e deliberação; Susana diz que a idéia e de que a primeira reunião extraordinária 248 

seja realizada dia 10.12.2014 e a segunda dia 15.12.2014 e que esses Planos para terem a 249 

efetividade legal, necessitam da deliberação do CMDCA, e que as vezes acaba se 250 

equivocando achando que os Planos são da SEASO, porém, não são, a gestão e os 251 

técnicos da SEASO são articuladores, pois são Planos que perpassam por todas as 252 

Políticas: da Educação, Esportes, Cultura, Saúde, e a Assistência se torna um “braço”; que 253 

a SEASO encaminhou ofício ao CMDCA e ao CMAS, ocorre que o CMAS deve analisar se 254 

quer participar ou não, que embora não haja obrigatoriedade, é importante a participação do 255 

CMAS na condição de convidado; Maria Tereza fala que toda parte da Assistência, mesmo 256 

que seja em prol à criança/adolescente, deve passar pelo CMAS e acrescenta que deverá 257 

ser uma grande reunião com a participação de todos os Conselhos vinculados à SEASO; 258 

Susana enfatiza que a efetividade legal do Plano é do CMDCA, conforme recomendação do 259 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA; Susana 260 

acrescenta que n início do ano de 2015, a SEASO convidará todos os Conselhos à ela 261 

vinculados, e fará um evento com a apresentação de todo o processo metodológico de 262 

construção dos Planos; Maria Tereza propõe que o CMAS participe da reunião 263 

extraordinária do CMDCA nos dias 10 e 15.12.2014, enquanto convidado; lembra ainda que 264 

no dia 11.12.2014 será a reunião ordinária do CMAS; Susana fala que desta forma, o CMAS 265 

não tendo a obrigatoriedade de participar, não implicará em quórum, tendo em vista que, 266 

alguns Conselheiros podem encontrar dificuldades em participar de três reuniões em apenas 267 

cinco dias; Luzia contribui lembrando que o CMAS terá também que fazer uma reunião 268 

extraordinária depois do dia 11 do corrente para a aprovação da revisão do Sistema de 269 

Monitoramento e Avaliação; Maria Tereza então confirma que dia 11.12.2014 acontecerá a 270 

reunião ordinária do CMAS e dia 16.12.2014 a extraordinária, e que será encaminhado 271 

email com local e horário, e que o CMAS participará na condição de convidado das reuniões 272 

extraordinárias do CMDCA nos dias 10 e 15.12.2014; Justa lembra que a SEASO ficou de 273 

encaminhar para o CMAS o Plano de Socioeducação até o dia 05.12.2014 para que o 274 



CMAS mesmo não tendo que deliberar, possa contribuir pois é um Serviço tipificado da 275 

Assistência Social; Valdair agradece a todos os Conselheiros pela presença e reitera o 276 

convite a todas as entidades e técnicos para participarem no dia 25.11.2014, às 13h30, da 277 

Capacitação para Gestores, Dirigentes e Técnicos de Referência das Entidades Não 278 

Governamentais e Secretarias Municipais das Políticas de Atendimento à Crianças e 279 

Adolescentes, sobre Resolução No. 044/2014 – CMDCA, que acontecerá no Auditório da 280 

Prefeitura Municipal; Etelda prossegue e fala do item a seguir que está na pauta do CMAS: 281 

3.2 e o mesmo assunto no item 4.2 do CMDCA – 26/11/2014 – 8h30 – CEAVEL: Reunião 282 

ampliada da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, para apresentação e 283 

discussão do fluxograma de atendimento: fala da importância da participação de todos 284 

os técnicos pois, a pedido da Rede de Proteção serão discutidos os fluxos de denúncias, de 285 

encaminhamentos, de protocolos, considerando que, segundo a Rede, algumas questões 286 

que não estão funcionando e a rede então solicitou o apoio do CMDCA para garantir esse 287 

funcionamento; o presidente Valdair comunica que a partir da próxima segunda-feira 288 

(24.11.2014), estará ausente por uma semana, tem o casamento de uma filha em outro 289 

Estado e assim sendo, o vice presidente, Evilásio Schmitz assume a presidência. Nada mais 290 

havendo a ser tratado, a presidente Maria Tereza Chaves, encerra a reunião às 15h50, e eu 291 

Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por 292 

mim________________ pela  presidente do CMAS______________________.e pelo 293 

presidente do CMDCA_____________________________. 294 

 295 


