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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 01 – 18/02/16 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, aconteceu às 1 

8h30, no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à Rua Paraná, 2 

5000, a primeira reunião ordinária do ano do Conselho Municipal de 3 

Assistência Social – CMAS com a presença de sua presidente Maria Tereza 4 

Chaves e dezessete membros, sendo a maioria, conforme consta em lista de 5 

presença anexa, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e 6 

aprovação da Pauta do dia. 2. Leitura das justificativas de ausências de 7 

Conselheiros. 3. Apreciação e Aprovação da ata anterior 15/12/2015 8 

(Ordinária). 4. Recomposição das Comissões Externas do CMAS. 5. 9 

Apreciação e deliberação dos Pareceres referentes aos Planos de 10 

Providências e Planos de Apoio da rede de serviços socioassistenciais 11 

governamentais e não governamentais com indicativo das Comissões: 12 

5.1. Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 13 

Inscrições e da Área de Proteção Social Básica. 5.2. Comissão de 14 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e Comissão da 15 

Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. 5.3. 16 

Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e 17 

Comissão de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos. 6. 18 

Apreciação e deliberação do Ofício nº 009/2016/CMDCA com referência: 19 

solicitação de cópias dos Planos de Providências e de Apoio da rede 20 

socioassistencial governamental e não governamental de atendimento às 21 

crianças e adolescentes. 7. Apreciação e deliberação do Ofício SEASO nº 22 

124/2016 com referência: Resposta ao Ofício nº001/2016/CMAS 23 

“solicitação de capacitação para membros do Conselho Municipal de 24 

Assistência Social – CMAS, gestão 2015/2017”. 8. Apreciação e 25 

deliberação referente definição de local, bem como, do objetivo para 26 

realização das reuniões descentralizadas do CMAS (agendadas para as 2ª 27 

quinta-feira de cada mês). 9. Apreciação e deliberação do Ofício nº 28 



05/2016 – ACAPAC com referência: solicitação de suspenção da Inscrição 29 

junto ao CMAS do SCFV para Crianças de até seis anos e outras 30 

providências. 10. Assuntos Gerais. 10.1. Apreciação do Ofício nº 31 

131/2016/SEASO com referência: Informe sobre os Cursos do Programa 32 

Nacional de Capacitação do SUAS – CapacitaSUAS ll. 10.2. Apreciação do 33 

Ofício nº 103/2016/SEASO com referência: Emendas Parlamentares do 34 

FNAS. 10.3. Apreciação do Ofício nº 06/2016 recebido da Secretaria de 35 

Administração com referência: Resposta às Moções aprovadas na XI 36 

Conferência Municipal de Assistência Social de 2015. 10.4. Apreciação do 37 

Ofício nº 505 de 22 de dezembro de 2015 recebido do Conselho Estadual 38 

dos Direitos da Criança e do Adolescente com referencia: Resposta às 39 

Moções aprovadas na XI Conferência Municipal de Assistência Social de 40 

2015. 10.5. Apreciação do Ofício nº 053/2016/SEDS com referência: 41 

Esclarecimento no que se refere ao monitoramento do Estado decorrente 42 

do Processo de aperfeiçoamento gradativo do CRAS Volante de Cascavel-43 

PR. 10.6. Apreciação do Ofício nº 28/2016 ACAS informando novos 44 

membros da Diretoria e alteração de presidente. 10.7. Apreciação do 45 

Ofício nº 66/2016/SEASO com referência: Alterações da Lei Federal nº 46 

13019/2014. 10.8. Processo Eleitoral da Sociedade Civil no CNAS. 10.9. 47 

Versão atualizada do “Perguntas Frequentes” com informações sobre o 48 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). 10.10. 49 

Apreciação do Oficio Circular nº 018/2015 – CEDCA/PR de 22 de dezembro 50 

de 2015 com referência: Relatório do orçamento público destinado a 51 

crianças e adolescentes, nas Secretarias de Estado e Municípios, 52 

conforme meta do Plano Decenal. 10.11. Apreciação do Oficio Circular nº 53 

019/2015 – CEDCA/PR de 22 de dezembro de 2015 com referência: Nota 54 

Técnica referente à Expansão Qualificada e Reordenamento dos Serviços 55 

de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos. 10.12. 56 

Apreciação do e-mail enviado pelo MDS com referência: Teleconferência 57 

apresenta Plano de Ação dos MDS no combate ao Aedes aegypti e o 58 

Enfrentamento à Microcefalia. 10.13. Apreciação do Oficio nº 59 

126/2016/SEASO com referência: Alteração de Coordenadores de 60 

Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 10.14. 61 

Agendar visita na Obra do CRAS Interlagos em conjunto com o 62 



CONCIDADE da Comissão Especial de Obras do CMAS. 10.15. Informe do 63 

CMDM. 10.16. Homenagem póstuma à ex-conselheira do CMAS gestão 64 

2009/2011, Maria de Lourdes Cavanos Fuga “Lurdinha Fuga”. A 65 

Presidente, Maria Tereza iniciou a reunião dando as boas vindas e falando da 66 

importância da participação de todos no decorrer deste ano. Passou a palavra 67 

à Vice Presidente e Secretária Inês de Paula, a qual deu as boas vindas e 68 

agradeceu às pessoas que se fazem presentes pela primeira vez na reunião do 69 

CMAS, estendendo as boas vindas à nova colaboradora da Secretaria 70 

Executiva dos Conselhos, cedida pela SEASO para o CMAS, a Agente 71 

Administrativo Jaqueline Cristiane Frey, a qual assume o cargo antes ocupado 72 

por Clarice Fruet em virtude de sua aposentadoria. Inês solicita a inversão de 73 

pauta explicando que deverá ausentar-se, pois participará de uma reunião na 74 

AMOP - Associação dos Municípios do Oeste do Paraná neste mesmo horário. 75 

Dessa forma, a presidente Maria Tereza coloca o ponto 3. Apreciação e 76 

aprovação da Pauta do dia, em apreciação com a inversão dos pontos 77 

solicitada por Inês, em seguida coloca em aprovação a pauta do dia, sendo 78 

aprovada pela plenária com quinze votos, ficando assim definida: 1. Informe 79 

do CMDM.  2. Agendar visita na Obra do CRAS Interlagos em conjunto 80 

com o CONCIDADE da Comissão Especial de Obras do CMAS. 3.  81 

Apreciação e aprovação da Pauta do dia. 4. Leitura das justificativas de 82 

ausências de Conselheiros. 5. Apreciação e Aprovação da ata anterior 83 

15/12/2015 (Ordinária). 6. Recomposição das Comissões Externas do 84 

CMAS. 7. Apreciação e deliberação dos Pareceres referentes aos Planos 85 

de Providências e Planos de Apoio da rede de serviços socioassistenciais 86 

governamentais e não governamentais com indicativo das Comissões: 87 

7.1. Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 88 

Inscrições e da Área de Proteção Social Básica. 7.2. Comissão de 89 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e Comissão da 90 

Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. 7.3. 91 

Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e 92 

Comissão de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos. 8. 93 

Apreciação e deliberação do Ofício nº 009/2016/CMDCA com referência: 94 

solicitação de cópias dos Planos de Providências e de Apoio da rede 95 

socioassistencial governamental e não governamental de atendimento às 96 



crianças e adolescentes. 9. Apreciação e deliberação do Ofício SEASO nº 97 

124/2016 com referência: Resposta ao Ofício nº001/2016/CMAS 98 

“solicitação de capacitação para membros do Conselho Municipal de 99 

Assistência Social – CMAS, gestão 2015/2017”. 10. Apreciação e 100 

deliberação referente definição de local, bem como, do objetivo para 101 

realização das reuniões descentralizadas do CMAS (agendadas para as 2ª 102 

quinta-feira de cada mês). 11. Apreciação e deliberação do Ofício nº 103 

05/2016 – ACAPAC com referência: solicitação de suspenção da Inscrição 104 

junto ao CMAS do SCFV para Crianças de até 6 anos e outras 105 

providências. 12. Assuntos Gerais. 10.1. Apreciação do Ofício nº 106 

131/2016/SEASO com referência: Informe sobre os Cursos do Programa 107 

Nacional de Capacitação do SUAS – CapacitaSUAS ll. 10.2. Apreciação do 108 

Ofício nº 103/2016/SEASO com referência: Emendas Parlamentares do 109 

FNAS. 10.3. Apreciação do Ofício nº 06/2016 recebido da Secretaria de 110 

Administração com referência: Resposta às Moções aprovadas na XI 111 

Conferência Municipal de Assistência Social de 2015. 10.4. Apreciação do 112 

Ofício nº 505 de 22 de dezembro de 2015 recebido do Conselho Estadual 113 

dos Direitos da Criança e do Adolescente com referência: Resposta às 114 

Moções aprovadas na XI Conferência Municipal de Assistência Social de 115 

2015. 10.5.  Apreciação do Ofício nº 053/2016/SEDS com referência: 116 

Esclarecimento no que se refere ao monitoramento do Estado decorrente 117 

do Processo de aperfeiçoamento gradativo do CRAS Volante de Cascavel-118 

PR. 10.6. Apreciação do Ofício nº 28/2016 ACAS informando novos 119 

membros da Diretoria e alteração de presidente. 10.7. Apreciação do 120 

Ofício nº 66/2016/SEASO com referência: Alterações da Lei Federal nº 121 

13019/2014. 10.8. Processo Eleitoral da Sociedade Civil no CNAS. 10.9. 122 

Versão atualizada do “Perguntas Frequentes” com informações sobre o 123 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). 10.10. 124 

Apreciação do Ofício Circular nº 018/2015 – CEDCA/PR de 22 de dezembro 125 

de 2015 com referência: Relatório do orçamento público destinado a 126 

crianças e adolescentes, nas Secretarias de Estado e Municípios, 127 

conforme meta do Plano Decenal. 10.11. Apreciação do Oficio Circular nº 128 

019/2015 – CEDCA/PR de 22 de dezembro de 2015 com referência: Nota 129 

Técnica referente à Expansão Qualificada e Reordenamento dos Serviços 130 



de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos. 10.12. 131 

Apreciação do e-mail enviado pelo MDS com referência: Teleconferência 132 

apresenta Plano de Ação dos MDS no combate ao Aedes aegypti e o 133 

Enfrentamento à Microcefalia. 10.13. Apreciação do Oficio nº 134 

126/2016/SEASO com referência: Alteração de Coordenadores de 135 

Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 10.14. 136 

Homenagem póstuma à ex-conselheira do CMAS gestão 2009/2011, Maria 137 

de Lourdes Cavanos Fuga “Lurdinha Fuga”. A Conselheira Inês começa a 138 

explanar sobre o ponto 1. Informe do CMDM, falando da importância da 139 

capacitação que será oferecida pelo CMDM – Conselho Municipal dos Direitos 140 

da Mulher aos trabalhadores de serviços que prestam atendimento às mulheres 141 

vítimas de violência em toda a região de abrangência da Associação dos 142 

Municípios do Oeste do Paraná – AMOP, que conta com cinquenta e três 143 

municípios onde Cascavel é Polo Regional no enfrentamento a violência contra 144 

a mulher. Informa que o CMDM esteve reunido na data de ontem (dezessete 145 

de fevereiro), e deliberou sobre essa capacitação. Salientou que, com base nos 146 

dados da Polícia Civil, em dois mil e quinze houve uma queda no índice de 147 

violência contra a mulher e que isso se deve ao trabalho informativo que está 148 

sendo realizado pelas políticas públicas, como exemplo, citou as cartilhas que 149 

foram confeccionadas e distribuídas à população por diversos serviços de toda 150 

a rede e ressalta que por ser presidente do CMDM precisa estar nesta reunião 151 

da AMOP. Em seguida, passa ao ponto 2. Agendar visita na Obra do CRAS 152 

Interlagos em conjunto com o CONCIDADE da Comissão Especial de 153 

Obras do CMAS, fala da obra de construção do CRAS Interlagos, na qual já 154 

esteve presente por várias vezes juntamente com o Diretor da SEASO, Hudson 155 

Moreschi, ressalta a importância desta obra e a cobrança que fez aos 156 

responsáveis da empresa que a está executando, para que não haja 157 

interrupção nem atraso na mesma. Explica que falta agendar uma data para 158 

que a Comissão Especial de Obras do CMAS possa fazer uma visita, 159 

juntamente com a gestão e representantes do Conselho Municipal da Cidade - 160 

CONCIDADE, tendo em vista que foi este Conselho que forneceu a 161 

contrapartida para a construção desta obra. Encerra sua fala desejando a todos 162 

os presentes uma boa reunião e felicitando a presidente pelo nascimento de 163 

sua neta, filha da também conselheira do CMAS, Ariadyne Apolinário Velho. 164 



Passa a palavra para Maria Tereza, a qual dá sequencia ao ponto de pauta. 4. 165 

Leitura das justificativas de ausências de Conselheiros; Justa faz a leitura 166 

das justificativas de ausências: Juceli Pansera Silveira que assumiu a 167 

coordenação do Serviço de Acolhimento para Mulheres vítimas de Violência 168 

doméstica Vanusa Covatti da SEASO, desta forma não poderá participar do 169 

Conselho como representante não governamental, sendo ela agora 170 

representante Governamental. A mesma já informou ao Núcleo Regional de 171 

Serviço Social (NUCRESS) 11ª Região Seccional de Cascavel para que 172 

proceda a substituição de membro, estando presente nesta reunião sua 173 

suplente Gisele Fossá. Ariadyne Apolinário Velho está ausente em função de 174 

licença maternidade. Maria de Lourdes Menon Schram está em reunião do 175 

Conselho de Segurança Alimentar e chegará mais tarde. Inês, como já 176 

mencionado anteriormente, está participando de reunião na AMOP. Justa 177 

retoma a pauta, solicitando a retirada do item 5. Apreciação e Aprovação da 178 

Ata da Reunião Ordinária nº 18 de 15.12.2015, tendo em vista a falta de 179 

tempo hábil para correção e considerando o recesso de janeiro o que acarretou 180 

no atraso do envio para os membros para sua leitura, foi colocada em votação 181 

o adiamento para a reunião de março. Sendo assim, foi acatada por todos, e 182 

aprovada que a mesma entrará na pauta da próxima reunião. Passa-se ao item 183 

6. Recomposição das Comissões Externas do CMAS: Maria Tereza ressalta 184 

a necessidade da participação de todos os conselheiros para recompor as 185 

comissões externas onde o CMAS tem representatividade. Justa inicia dizendo 186 

que dentre as Comissões a ser recompostas está a Comissão Municipal para o 187 

Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes e do Programa de 188 

Erradicação do Trabalho Infantil - CEV/PETI, pois a conselheira que 189 

representava o CMAS era a representante do NUCRESS. Carlos Alberto Souza 190 

Rosa se coloca a disposição, seguido de Joana D’Arc Maciel de Oliveira, sendo 191 

que Carlos será o titular e Joana suplente. Colocado em votação, os 192 

representantes do CMAS são aprovados por unanimidade de dezessete votos. 193 

Após, passa para a recomposição da Comissão Especial do Programa Bolsa 194 

Família, sendo duas vagas não governamentais, Maria de Lourdes Menon 195 

Schram e Cleodomira Soares dos Santos, se dispõem em compor a referida 196 

comissão, as quais obtiveram a aprovação unânime de dezessete votos. Na 197 

sequencia passa-se a recomposição da Comissão do Plano Municipal de 198 



Assistência Social, como representantes de Entidades, as conselheiras Valéria 199 

Medeiros da Guarda Mirim como titular e Maria Tereza Chaves da APOFILAB 200 

como suplente. Como representantes dos Usuários, Cleodomira Soares dos 201 

Santos titular e Lourdes Coratto suplente; representante dos Trabalhadores do 202 

Setor, Gisele Fossá do NUCRESS como titular nesta comissão, sendo 203 

aprovada a recomposição por unanimidade de dezessete votos. Maria Tereza 204 

solicita que Justa entre em contato com o NUCRESS para que faça a indicação 205 

de outro assistente social para compor o CMAS, haja vista que Juceli Pansera 206 

da Silveira, que representa este órgão na condição de titular assumiu a 207 

coordenação do Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti e Gisele Fossá, é 208 

suplente. Segue a recomposição da Comissão Municipal de Acompanhamento 209 

e Avaliação do Programa Prefeito Amigo da Criança, por unanimidade de votos 210 

são aprovados os nomes da Valéria Medeiros, titular e Cleodomira Soares dos 211 

Santos, suplente. Para a comissão do CISVEL, as indicações de Guiomar 212 

Aparecida Padilha, titular e Maria de Lourdes Menon Schram, suplente são 213 

aprovadas por unanimidade de dezessete votos. Com relação à Comissão do 214 

Programa Leite das Crianças, ficou decidido que a gerente da Proteção Social 215 

Básica Poliana Lauther irá verificar com a técnica de referência do Programa 216 

Leite das Crianças Salete Aparecida de Almeida Zem sobre encaminhamentos 217 

a serem tomados acerca desta Comissão. Assim, esse item voltará à pauta na 218 

próxima reunião ordinária deste Conselho. Em seguida, passa-se a 219 

recomposição da Comissão Intersetorial de Saúde Mental, sendo que a 220 

conselheira Tatiana Stahl fica como titular e Dorli Aparecida de França, 221 

suplente, com aprovação unânime dos votos. Passa-se ao ponto de pauta 7. 222 

Apreciação e deliberação dos Pareceres referentes aos Planos de 223 

Providências e Planos de Apoio da rede de serviços socioassistenciais 224 

governamentais e não governamentais com indicativo das Comissões: 225 

Maria Tereza faz a leitura do Ofício nº49/2016 da SEASO, encaminhando para 226 

apreciação e deliberação os Planos de Providências e Planos de Apoio da rede 227 

de serviços socioassistenciais governamentais e não governamentais, o qual 228 

consta que os mesmos são resultantes de processos presenciais de 229 

monitoramento e avaliação, realizados por Comissões Mistas de 230 

Monitoramento e Avaliação. Justa passa ao item 7.1. Comissões da Área de 231 

Proteção Social Básica e de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços 232 



e Inscrições que abrange os seguintes serviços e entidades: Centro de 233 

Convivência do Idoso (CCI), Centro da Juventude, CRAS: Céu, XIV de 234 

Novembro, Interlagos, Periolo, Cascavel Velho, Santa Cruz e Central, EURECA 235 

I e II, Programa de Inclusão Produtiva, ACAPAC, APAE, CEMIC, Centro 236 

Jesuíta, FAG, Guarda Mirim e SEPAL/NAFA, onde consta que ““... 237 

CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência 238 

Social, especialmente o artigo 9º o qual dispõe que o funcionamento prévio das 239 

entidades e organizações de Assistência Social depende de prévia inscrição no 240 

CMAS; CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 241 

2007; CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada 242 

pelo Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS, conforme Resolução nº 243 

145 de 15/10/2004, publicado no D.O.U. em 28/10/2004; CONSIDERANDO a 244 

Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a qual define os parâmetros 245 

nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, 246 

bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 247 

nos conselhos de assistência social dos Municípios e do Distrito Federal; 248 

CONSIDERANDO que os serviços, programas, projetos e benefícios 249 

socioassistenciais prestados por entidades e organizações de assistência 250 

social deverão estar em consonância com o conjunto normativo da Política 251 

Nacional de Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, 252 

visando garantir padrões de qualidade na prestação de serviços e nas 253 

condições de trabalho; CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 097 de 18 de 254 

dezembro de 2014 que Aprova o Sistema Municipal de Monitoramento e 255 

Avaliação da Política de Assistência Social de Cascavel/PR e suas 256 

atualizações; CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 074/2014 que define os 257 

parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das 258 

entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, 259 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais não governamentais e 260 

regulamenta o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de Atividades 261 

das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas e 262 

Benefícios socioassistenciais. Com relação às entidades não governamentais 263 

CEMIC, ACAPAC, FAG, CCI e Centro Jesuíta: Parecer favorável com os 264 

seguintes apontamentos: CEMIC: No que se refere à execução do SCFV a 265 

Unidade deverá seguir as orientações e normativas vigentes; no que se refere 266 



às Metas de Atendimento serão verificadas o cumprimento através da análise 267 

dos Relatórios Mensais a partir de março de dois mil e dezesseis. ACAPAC: 268 

Para continuidade da execução do Serviço a Unidade deverá cumprir as Metas 269 

propostas no Plano de Providências. FAG: No que se refere à execução do 270 

SCFV, a Unidade deverá seguir as orientações e normativas vigentes; no que 271 

se refere às Metas de Atendimento, serão verificadas o cumprimento, através 272 

da análise dos Relatórios Mensais a partir de março de dois mil e dezesseis. 273 

CCI: No que se refere à execução do SCFV, a Unidade deverá seguir as 274 

orientações e normativas vigentes; no que se refere às Metas de Atendimento, 275 

serão verificadas o cumprimento, através da análise dos Relatórios Mensais a 276 

partir de março de dois mil e dezesseis. Centro Jesuíta: No que se refere à 277 

execução do SCFV, a Unidade deverá seguir as orientações e normativas 278 

vigentes. Luzia corrigiu que onde consta CEMIC – Serviço de Convivência e 279 

Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de seis a quinze anos 280 

e Programa de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho, deve-se 281 

corrigir, excluindo do texto, pois este não realiza mais o Programa de 282 

Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho, apenas o SCFV de seis a 283 

quinze anos. As Comissões tem por indicativo à plenária incluir nos 284 

apontamentos de todos os serviços e entidades que executam o SCFV: No que 285 

se refere às Metas de Atendimento, serão verificadas o cumprimento, através 286 

da análise dos Relatórios Mensais a partir de março de dois mil e dezesseis, 287 

pois serve para todas as unidades que desenvolvem este serviço. Luzia explica 288 

que como o SCFV sofreu um reordenamento, algumas metas entram como 289 

responsabilidades do PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 290 

Família e não mais daquele Serviço, sendo que as mesmas ainda constarão 291 

nos planos dos CRAS’s. Assim, as comissões sugerem as exclusões destas 292 

Metas, pois as mesmas devem ser contempladas então no PAIF. Maria Tereza 293 

pede para seguir sem a leitura que seria repetitiva, pois as metas são iguais 294 

para todos os CRAS. Justa pergunta se a plenária acha necessário escrever 295 

todas as metas para todos os Serviços na Resolução. Luzia sugere que as 296 

metas sejam escritas apenas uma vez, fazendo referência aos serviços, 297 

considerando que são iguais. A presidente coloca em votação, sendo aprovado 298 

por unanimidade de dezessete votos. Segue-se com o ite: 7.2. Comissão de 299 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e Comissão da 300 



Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade: Justa faz 301 

a leitura do Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Especial de 302 

Média e Alta complexidade e de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços 303 

e Inscrições que abrange as seguintes unidades: Abrigo de Mulheres Vanusa 304 

Covatti, Casa POP, Centro POP, CREAS I, II e III, Família Acolhedora, 305 

Residência Inclusiva I e II, Unidades de Acolhimento Institucional para 306 

Adolescentes Feminina e Masculina, Abrigo São Vicente de Paulo, Albergue 307 

Noturno e Associação Recanto da Criança, onde consta que: 308 

CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência 309 

Social, especialmente o artigo 9º o qual dispõe que o funcionamento prévio das 310 

entidades e organizações de Assistência Social depende de prévia inscrição no 311 

CMAS; CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 312 

2007; CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada 313 

pelo Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS, conforme Resolução nº 314 

145 de 15/10/2004, publicado no D.O.U. em 28/10/2004; CONSIDERANDO a 315 

Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a qual define os parâmetros 316 

nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, 317 

bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 318 

nos conselhos de assistência social dos Municípios e do Distrito Federal; 319 

CONSIDERANDO que os serviços, programas, projetos e benefícios 320 

socioassistenciais prestados por entidades e organizações de assistência 321 

social deverão estar em consonância com o conjunto normativo da Política 322 

Nacional de Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, 323 

visando garantir padrões de qualidade na prestação de serviços e nas 324 

condições de trabalho; CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 097 de 18 de 325 

dezembro de 2014 que Aprova o Sistema Municipal de Monitoramento e 326 

Avaliação da Política de Assistência Social de Cascavel/PR e suas 327 

atualizações; CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 074/2014 que define os 328 

parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das 329 

entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, 330 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais não governamentais e 331 

regulamenta o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de Atividades 332 

das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas e 333 

Benefícios socioassistenciais; CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 49 de 25 334 



de janeiro de 2016, que solicita a apreciação e deliberação junto ao CMAS dos 335 

Planos de Providências e Planos de Apoio da rede de serviços 336 

socioassistenciais governamentais e não governamentais de Proteção Social 337 

Especial; CONSIDERANDO que os Planos de Providências e Planos de Apoio 338 

são resultantes dos processos presenciais de monitoramento e avaliação, 339 

realizados pelas Comissões Mistas de Monitoramento e Avaliação; 340 

CONSIDERANDO que neste ano de 2016, não será possível realizar a 341 

validação dos Planos de Providências e Planos de Apoio pelo CMAS no 342 

Sistema de Informatização da Rede de Serviços de Assistencia Social – 343 

IRSAS, para não comprometer o Cronograma de Elaboração dos Planos de 344 

Ação 2016 e Relatórios de Atividades 2015; CONSIDERANDO a necessidade 345 

de apreciação e deliberação pelo CMAS, dos Planos de Providências e Planos 346 

antes do prazo de entrega dos Relatórios Anuais 2015 e Planos de Ação 2016 347 

pelas Unidades (Até 29/04/2016), haja vista, que as providências resultantes do 348 

monitoramento e avaliação serão migradas para os Planos de Ação 2016. As 349 

Comissões têm por indicativo à plenária com relação aos serviços CREAS l, ll e 350 

lll; Centro POP; Casa POP; Albergue Noturno; Abrigo de Mulheres Vanusa 351 

Covatti; Abrigo São Vicente de Paulo; Residência Inclusiva I e II; Unidade 352 

Acolhimento Institucional Feminina; Unidade de Acolhimento Institucional 353 

Masculina; Associação Recanto da Criança e Família Acolhedora o parecer 354 

favorável, com os seguintes apontamentos: a Conselheira Fernanda coloca 355 

como necessário acrescentar: No que se refere às Metas de Atendimento, 356 

serão verificadas o cumprimento, através da análise dos Relatórios Mensais a 357 

partir de março de dois mil e dezesseis. Para o CREAS I: Contratação de uma 358 

dupla psicossocial para atendimento do segundo turno (7h -13h/13h - 19h); 359 

CREAS II: Considerando que será executado o PAEFI. CREAS III: 360 

Considerando que se cumpriu e que quanto a Providência 7: Executar o Plano 361 

de educação permanente dos trabalhadores do SUAS em consonância com a 362 

Política Nacional de Educação Permanente, aprovada através da Resolução do 363 

CNAS 4/2013. Meta 7.2 Executar o Plano de educação permanente dos 364 

trabalhadores do SUAS em consonância com a Política Nacional de Educação 365 

Permanente, aprovada através da Resolução do CNAS 4/2013. Seja alterado o 366 

prazo de dois mil e dezesseis para dois mil e dezessete. Centro POP: Que 367 

referente à Providência 7: Contratar trabalhadores em quantidade compatível 368 



às normativas do SUAS para compor a equipe técnica de nível superior. Que 369 

seja garantido Equipe de Referencia e que as contratações de profissionais de 370 

nível superior propostas no Plano de Providência sejam garantidas antes do 371 

prazo de vedações imposto pelo pleito eleitoral municipal. (a partir de dois de 372 

julho de dois mil e dezesseis) Casa POP: Quanto a Providência 8: Contratar 373 

dois trabalhadores para compor a equipe técnica de nível superior. Que seja 374 

garantido Equipe de Referência e que as contratações de profissionais de nível 375 

superior propostas no Plano de Providência sejam garantidas antes do prazo 376 

de vedações imposto pelo pleito eleitoral municipal. (a partir de dois de julho de 377 

dois mil e dezesseis). Quanto à capacidade que seja estabelecida compatível 378 

conforme normativas do SUAS. Maria Tereza coloca em votação o Parecer, 379 

sendo aprovado por unanimidade de dezessete votos. Segue-se com o 380 

próximo item 7.3. Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 381 

Serviços e Inscrições e Comissão de Assessoramento, Defesa e Garantia 382 

de Direitos: Compreende as seguintes entidades: ACADEVI, ACAS, ADEFICA, 383 

APAE, APOFILAB, CÁRITAS e PROVOPAR, Justa lê o parecer destas 384 

comissões onde diz que: CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei 385 

Orgânica da Assistência Social, especialmente o artigo 9º o qual dispõe que o 386 

funcionamento prévio das entidades e organizações de Assistência Social 387 

depende de prévia inscrição no CMAS; CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 388 

4.537/2007 de 18 de abril de 2007; CONSIDERANDO a Política Nacional de 389 

Assistência Social, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social- 390 

CNAS, conforme Resolução nº 145 de 15/10/2004, publicado no D.O.U. em 391 

28/10/2004; CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 392 

2014, a qual define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades e 393 

organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, 394 

projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de assistência social 395 

dos Municípios e do Distrito Federal. CONSIDERANDO que os serviços, 396 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais prestados por entidades e 397 

organizações de assistência social deverão estar em consonância com o 398 

conjunto normativo da Política Nacional de Assistência Social em vigor e suas 399 

Normas Operacionais Básicas, visando garantir padrões de qualidade na 400 

prestação de serviços e nas condições de trabalho. CONSIDERANDO a 401 

Resolução/CMAS nº 097 de 18 de dezembro de 2014 que Aprova o Sistema 402 



Municipal de Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência Social de 403 

Cascavel/PR e suas atualizações. CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 404 

074/2014 que define os parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de 405 

Assistência Social das entidades e organizações de assistência social, bem 406 

como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais não 407 

governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e 408 

Relatórios de Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos 409 

Serviços, Programas e Benefícios socioassistenciais. CONSIDERANDO o 410 

Oficio SEASO nº 49 de 25 de janeiro de 2016, que solicita a apreciação e 411 

deliberação junto ao CMAS dos Planos de Providências e Planos de Apoio da 412 

rede de serviços socioassistenciais governamentais e não governamentais de 413 

Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos. CONSIDERANDO que os 414 

Planos de Providências e Planos de Apoio são resultantes dos processos 415 

coletivos e presenciais de monitoramento e avaliação, realizados pelas 416 

Comissões Mistas de Monitoramento e Avaliação do CMAS. CONSIDERANDO 417 

que neste ano de 2016, não será possível realizar a validação dos Planos de 418 

Providências e Planos de Apoio pelo CMAS no Sistema de Informatização da 419 

Rede de Serviços de Assistencia Social – IRSAS, para não comprometer o 420 

Cronograma de Elaboração dos Planos de Ação 2016 e Relatórios de 421 

Atividades 2015. CONSIDERANDO a necessidade de apreciação e deliberação 422 

pelo CMAS, dos Planos de Providências e Planos antes do prazo de entrega 423 

dos Relatórios Anuais 2015 e Planos de Ação 2016 pelas Unidades (Até 424 

29/04/2016), haja vista, que as providências resultantes do monitoramento e 425 

avaliação serão migradas para os Planos de Ação 2016. Assim, as Comissões 426 

tem por indicativo a plenária o parecer favorável com os seguintes 427 

apontamentos: Referente ao Plano de Providências da ACAS que desenvolve o 428 

Serviço de Defesa e Garantia de Direitos – a Comissão sugere que a Divisão 429 

do Sistema Municipal de Assistência Social realize a adequação da sequência 430 

numérica do referido Plano. Para todas as unidades que desenvolvem o 431 

Serviço de Defesa e Garantia de Direitos – que todas as metas propostas para 432 

dois e dezesseis estejam contempladas no Plano de Ação, sendo que as 433 

mesmas serão acompanhadas pelo CMAS através dos Relatórios Mensais a 434 

partir do mês de abril de dois e dezesseis. Unidades que desenvolvem o 435 

Serviço de Defesa e Garantia de Direitos: Referente à Providência: “Contribuir 436 



para qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios ofertados pela 437 

rede socioassistencial”, alterar a meta para: “Realizar ações que visem à 438 

qualificação dos serviços programas, projetos e benefícios ofertados pela rede 439 

socioassistencial a fim de difundir informações referentes à defesa e garantia 440 

de direitos das pessoas com deficiência”. E para as Unidades que 441 

desenvolvem o Serviço de Assessoramento: Referente à Providência: 442 

“Contribuir para qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios 443 

ofertados pela rede socioassistencial”, alterar a meta para: “Realizar ações que 444 

visem à qualificação dos serviços programas, projetos e benefícios ofertados 445 

pela rede socioassistencial a fim de difundir informações referentes à defesa e 446 

garantia de direitos.” Quanto ao Provopar – referente ao Banco de Alimentos 447 

observou-se a partir do Plano de Providências, que não foram realizadas as 448 

ações propostas conforme o Plano de Ação dois mil e quinze para o Serviço de 449 

Assessoramento – Modalidade I Serviço/Programa de Assessoramento 450 

Político, Técnico, Administrativo e Financeiro na Política de Assistência Social. 451 

Diante do exposto as Comissões sugerem que a Unidade apresente Relatório 452 

Mensal em meio físico a partir de março de dois e dezesseis descrevendo as 453 

ações realizadas para além da distribuição de alimentos, contemplando a 454 

característica do Serviço conforme inscrição junto ao CMAS. Justa explica que 455 

este parecer não foi projetado, pois a reunião foi realizada no dia anterior e não 456 

teve tempo para digitá-lo, sendo que o mesmo está disponível para consulta no 457 

formato feito pelas Comissões. Luzia faz uma sugestão para inserir a 458 

sequência numérica nas metas da ACAS, para melhorar o entendimento 459 

solicitando que o estagiário Felipe viabilize a projeção deste e que quando 460 

estiver pronto seja retomado ainda nesta reunião. Sendo assim, passa-se ao 461 

item 8. Apreciação e deliberação do Ofício nº 009/2016/CMDCA com 462 

referência: solicitação de cópias dos Planos de Providências e de Apoio 463 

da rede socioassistencial governamental e não governamental de 464 

atendimento às crianças e adolescentes: Maria Tereza faz a leitura do 465 

referido ofício que solicita cópia dos Planos de Providências e Planos de Apoio 466 

no que tange a área da criança e adolescente. O Conselho Municipal de 467 

Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA está solicitando cópia destes 468 

Planos e Maria Tereza coloca em aprovação para que sejam encaminhadas as 469 

cópias solicitadas ao CMDCA. Justa diz que não poderá ser feito de imediato, 470 



pois precisa que sejam alterados todos os Planos de Providências e os Planos 471 

de Apoio tal qual já foi aprovado o parecer na plenária. A Conselheira Luzia 472 

sugere que sejam encaminhadas as Resoluções junto com os Planos de 473 

Providências e de Apoio, haja vista que constarão as alterações. Maria Tereza 474 

coloca em aprovação o Parecer com a sugestão de Luzia e a plenária aprova 475 

por maioria de 16 votos e uma ausência . Passa-se ao ponto 9. Apreciação e 476 

deliberação do Ofício SEASO nº 124/2016 com referência: Resposta ao 477 

Ofício nº001/2016/CMAS “solicitação de capacitação para membros do 478 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, gestão 2015/2017”. 479 

Maria Tereza faz a leitura do ofício em epígrafe, que solicita a composição de 480 

uma comissão para auxiliar na elaboração do Plano de Capacitação aos 481 

membros do CMAS. Justa pede a palavra e informa sobre os cursos do 482 

CapacitaSUAS, os quais serão realizados na Universidade Estadual do Oeste 483 

do Paraná – UNIOESTE, pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social 484 

e Ministério do Desenvolvimento Social – SEDS/MDS, sendo os mesmos 485 

ofertados apenas aos titulares do CMAS, ou seja, somente dezoito vagas e por 486 

conta disso foi solicitada a capacitação a SEASO a fim de atender a todos os 487 

conselheiros. Maria Tereza explica que será de grande importância este Plano 488 

de Capacitação, pois será continuada e é a oportunidade dos conselheiros se 489 

apropriarem de mais conhecimentos a respeito da política de assistência social. 490 

Desta forma a Comissão fica assim composta: Governamental: Poliana 491 

Lauther, Jhesy Fernanda Martins e Francieli Mocellin Castelli e Não 492 

Governamental: Maria Tereza Chaves, Cleodomira Soares e Marinês Reolon e 493 

na condição de convidados: Josiane Silvestro Danieli da Divisão de Proteção 494 

Social Especial e José Antônio de Araújo da ACADEVI. 10. Apreciação e 495 

deliberação referente definição de local, bem como, do objetivo para 496 

realização das reuniões descentralizadas do CMAS (agendadas para as 2ª 497 

quinta-feira de cada mês). Justa fala da importância das reuniões 498 

descentralizadas retomando as resoluções propostas que tratam desse tema, 499 

ainda do ano de dois mil e nove, sendo optado pelas reuniões descentralizadas 500 

tendo em vista ampliar a participação da população local, capacitando-a sobre 501 

o que é o controle social, assim como levar as discussões aos espaços 502 

coletivos já existentes. Questiona à plenária, se como conselheiros, têm visto o 503 

cumprimento destas metas. Iara Agnês Bach da Costa diz que ainda falta 504 



participação e articulação por parte das entidades em seu próprio território, e 505 

diz que seria necessário que o CMAS auxiliasse mais nesse sentido. Jhesy 506 

Fernanda Pinto Martins ressalta a dificuldade da sociedade ao acesso as datas 507 

e locais destas reuniões e coloca a importância de serem realizadas em um só 508 

local, já previamente determinadas e fixas para o decorrer do ano. Luzia lembra 509 

que em Resolução de dois mil e quinze coloca que é um dos papéis do 510 

Conselho essa articulação com os usuários. Sugere então que se as reuniões 511 

permanecerem descentralizadas, que se faça uma nova Resolução pautando 512 

as datas, locais e orientando sobre ações que a unidades devem tomar quando 513 

de sua intenção em receber uma reunião, pois que, os objetivos destas não 514 

estão sendo alcançados, sendo que a mobilização da própria rede e unidade 515 

local está mais em prol do empréstimo do local e cedência de coffee break, que 516 

realmente a participação e mobilização de seus usuários, como associação de 517 

moradores, usuários dos serviços, sendo que por vezes não há sequer 518 

representante do próprio serviço onde está ocorrendo a reunião. Fernanda fala 519 

sobre os horários, para que estes sejam mais flexíveis, para não interferir no 520 

atendimento das Unidades e até para aproveitar melhor os grupos disponíveis 521 

no local e seus servidores, tendo em vista que altera a rotina do serviço 522 

causando um impacto no atendimento prestado. Cleodomira ressalta a 523 

importância da participação dos usuários, dizendo que não resolve as reuniões 524 

serem descentralizadas se não há interesse para uma participação efetiva por 525 

parte dos mesmos. Maria Tereza coloca em votação a continuidade das 526 

reuniões descentralizadas e a elaboração de Resolução constando os critérios 527 

e orientações no que compete à Unidade, entre eles a mobilização e 528 

divulgação dos representantes de usuários e representantes dos serviços, 529 

tendo como objetivo a mobilização do território.  Iara coloca que as reuniões 530 

continuem no Paço Municipal até que essa resolução esteja pronta. Aprovado 531 

por quinze votos, sendo que neste momento as conselheiras da SENALBA - 532 

Rosemary da Silva Leal e da ACAPAC - Joana D’Arc Maciel de Oliveira estão 533 

ausentes. 11. Apreciação e deliberação do Ofício nº 05/2016 – ACAPAC 534 

com referência: solicitação de suspenção da Inscrição junto ao CMAS do 535 

SCFV para Crianças de até seis anos e outras providências. Justa lê o 536 

ofício onde a instituição solicita a suspensão da inscrição junto ao Conselho por 537 

seis meses, a contar de janeiro de dois mil e dezesseis a junho seguinte, do 538 



Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de até seis 539 

anos, ofertado no bairro XlV de Novembro, para que a entidade possa avaliar 540 

se continuará desenvolvendo este serviço ou se irá executar outro serviço de 541 

assistência. A entidade coloca que todos os usuários continuarão sendo 542 

atendidos pela Pastoral da Criança e se necessário serão encaminhados para 543 

a rede de atendimento. A ACAPAC informa que está fazendo uma alteração do 544 

seu Estatuto, mudança de endereço e está estudando a possibilidade de 545 

inscrever a entidade no CMAS como Assessoramento – Modalidade ll – Projeto 546 

de enfrentamento à pobreza. Maria Tereza passa a palavra a Maria de Lourdes 547 

Menon Schram que fala que, como a ACAPAC é mantenedora da Pastoral da 548 

Criança, e estando esta mudando de endereço, serão necessários estes seis 549 

meses solicitados para que possam tomar todas as medidas legais e até 550 

mesmo corrigir as questões, que na ocasião do Monitoramento e Avaliação de 551 

dois mil e quinze, não estavam adequadas e assim voltar a realizar o serviço 552 

citado. Maria Tereza leva a votação da suspensão da Inscrição junto ao CMAS 553 

do SCFV para Crianças de até 6 anos e é aprovado por dezesseis votos 554 

unânimes. Encerrado este item volta-se ao ponto 7.3. Comissão de Avaliação 555 

de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e Comissão de 556 

Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos: Justa lê o parecer das 557 

comissões de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos sendo agora 558 

projetado a toda plenária. Assim, feitas as correções que Luzia solicitou, Maria 559 

Tereza coloca em votação, sendo aprovado por unanimidade de dezesseis 560 

votos. A presidente passa ao item 12. Assuntos Gerais, lembrando que o item 561 

12.1. Apreciação do Ofício nº 131/2016/SEASO com referência: Informe 562 

sobre os Cursos do Programa Nacional de Capacitação do SUAS – 563 

CapacitaSUAS ll já foi tratado no começo da reunião a pedido da Secretária 564 

Inês de Paula. Seguindo para o item 12.2. Apreciação do Ofício nº 565 

103/2016/SEASO com referência: Emendas Parlamentares do FNAS. Maria 566 

Tereza lê o ofício onde informa que as emendas parlamentares destinadas ao 567 

Município de Cascavel, sendo a de nº 2399022 no valor de cem mil reais para 568 

aquisição de material de consumo destinado ao Albergue Noturno foi rejeitada 569 

por ausência de disponibilidade orçamentária e a emenda de nº 23990019 de 570 

destinação de quinhentos mil reais para ampliação da estrutura física do CRAS 571 

Santa Cruz, sendo que a proposta foi inicialmente aprovada pelo MDS, no 572 



entanto foi emitido parecer posterior do FNAS que a rejeitou também por 573 

indisponibilidade orçamentária, sendo ambas as propostas de autoria do 574 

Deputado Federal Alfredo Kaefer. A presidente dá sequência a pauta com o 575 

ponto seguinte 12.3. Apreciação do Ofício nº 06/2016 recebido da 576 

Secretaria de Administração com referência: Resposta às Moções 577 

aprovadas na XI Conferência Municipal de Assistência Social de 2015. 578 

Justa lê o ofício nº 06/2016 da Secretaria de Administração que responde ao 579 

ofício do CMAS nº 101/2015 e explica que: “item 1: Após desenvolver estudo 580 

de viabilidade e pesquisa de preços para contratação de seguros com 581 

cobertura total ou seguros somente contra terceiros para a frota municipal, 582 

ainda em 2009, resolveu descartar essa possibilidade por ser inviável e 583 

demasiadamente oneroso do ponto de vista administrativo, pois o custo anual 584 

com o seguro seria superior aos custos de sinistros ocorridos com a frota. Item 585 

2: Coloca que seria um contrassenso investir pesadamente em saúde pública e 586 

ao mesmo tempo disponibilizar aos servidores públicos plano de saúde 587 

privado. Ressalta que durante a gestão 2009-2012 realizou estudos acerca do 588 

tema, mas este se mostrou inviável tendo em vista um significativo aumento de 589 

custos com pessoal. Item 3: Quanto à retirada dos pontos da multa na carteira 590 

do motorista infrator e o então pagamento dobrado do valor monetário pelo 591 

mesmo, a Secretaria de Administração diz que como ocorre em qualquer outra 592 

categoria profissional, deve se observar e cumprir a legislação e boas práticas 593 

que regem sua profissão, assim sendo a referida recomendação poderia ser 594 

entendida como uma forma de burlar a legislação de trânsito e, por essa razão, 595 

está impedida de atender ao pedido. Item 4: Diz já ter atendido esta 596 

recomendação por meio do decreto nº 12.641 de 01/12/2015 que ampliou o 597 

valor das diárias aos servidores do Município de Cascavel.” A presidente segue 598 

a reunião com item 12.4. Apreciação do Ofício nº 505 de 22 de dezembro de 599 

2015 recebido do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 600 

Adolescente com referencia: Resposta às Moções aprovadas na XI 601 

Conferência Municipal de Assistência Social de 2015, fazendo a leitura do 602 

referido ofício, o qual apenas informa que no momento não há deliberação 603 

aberta para a construção dos novos centros solicitados nas moções em 604 

epígrafe. Adiante com a pauta, o item 12.5. Apreciação do Ofício nº 605 

053/2016/SEDS com referência: Esclarecimento no que se refere ao 606 



monitoramento do Estado decorrente do Processo de aperfeiçoamento 607 

gradativo do CRAS Volante de Cascavel-PR. Justa explica que em dois mil e 608 

quinze foi enviado um ofício a SEDS solicitando um posicionamento quanto à 609 

desabilitação do Município referente ao CRAS Volante, agora denominado 610 

CRAS Central. Justa passa a palavra a Conselheira Poliana para que a mesma 611 

possa fazer uma síntese do assunto. Poliana relembra que em outubro de dois 612 

mil e quinze, o CMAS deliberou que fosse solicitada a SEDS explicação acerca 613 

do fato de o CRAS Volante ter sido desabilitado junto ao CADSUAS sem 614 

qualquer comunicado, fato este verificado no momento de preenchimento do 615 

CENSOSUAS dois mil e quinze. Diz também que em resposta, a SEDS usa de 616 

informações antigas e relata apenas sobre o processo ocorrido, mas não 617 

responde ao fato de não ter informado de alguma forma o serviço. Sem mais 618 

informações segue o item 12.6. Apreciação do Ofício nº 28/2016 ACAS 619 

informando novos membros da Diretoria e alteração de presidente. Justa 620 

faz leitura do ofício informando novos membros que compõem a diretoria, 621 

agora formada pelos seguintes nomes: Presidente Inês Justina Bombonatto 622 

Maba, Vice Presidente Elenir Machado Moreira, 1º secretário Alfredo Irapuan 623 

Maba, 2º Secretário Genifer Souta, 1º Tesoureiro Lucimara Mendonça 624 

Willemann, 2º Tesoureiro Raul Heidel, Diretor de Patrimônio Pe. Nélio 625 

Domingos Zortéa e Diretor Adjunto Marirosa Bottin. Maria Tereza passa ao 626 

próximo item 12.7. Apreciação do Ofício nº 66/2016/SEASO com referência: 627 

Alterações da Lei Federal nº 13019/2014, passando a palavra a Conselheira 628 

Sandra Burkouski que explica que essa lei trata da nova remodelação em 629 

relação as transferência de recursos para as entidades privadas sem fins 630 

lucrativos. Diz ainda que a data para entrar em vigor para os municípios era 631 

vinte e dois de janeiro de dois mil e dezesseis, o que significa que não se 632 

poderia mais fazer convênios com estas instituições, mas sim deveria ser feitos 633 

termos de fomento ou termos de colaboração, sendo por meio de chamada 634 

pública, contendo edital, prazos entre outros; algo parecido com uma licitação. 635 

Porém em dezembro de dois mil e quinze criou-se uma nova Lei Federal de nº 636 

13.204/15 que alterou os prazos da anterior, prorrogando para os municípios a 637 

data para 1º de janeiro de dois mil e dezessete e mantendo o prazo inicial para 638 

os Estados e União. Isso significa que ainda no decorrer deste ano será 639 

possível a celebração de aditivos ou novos convênios com estas entidades. 640 



Maria Tereza agradece a Sandra pelos esclarecimentos e passa ao ponto 641 

seguinte da pauta. 12.8. Processo Eleitoral da Sociedade Civil no CNAS. 642 

Justa lê e-mail recebido do CNAS acerca do processo eleitoral da 643 

sociedade civil no CNAS. Fala que a data para apresentar pedido de 644 

habilitação juntamente com a documentação exigida na resolução CNAS nº14, 645 

de 7 de dezembro de 2015, perante a Comissão Eleitoral para entidades 646 

eleitoras ou habilitadas para designar candidatas compreende o período de um 647 

de fevereiro a dois de março de dois mil e dezesseis. Todas as demais datas 648 

estão descritas no e-mail o qual ficou acordado que será encaminhado a todos 649 

os conselheiros. Ponto 12.9. Versão atualizada do “Perguntas Frequentes” 650 

com informações sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 651 

Vínculos (SCFV). A presidente informa que a Versão atualizada do “Perguntas 652 

Frequentes com informações sobre o SCFV” está disponível na Secretaria 653 

Executiva dos Conselhos para consulta a quem interessar. Item 12.10. 654 

Apreciação do Ofício Circular nº 018/2015 – CEDCA/PR de 22 de dezembro 655 

de 2015 com referência: Relatório do orçamento público destinado a 656 

crianças e adolescentes, nas Secretarias de Estado e Municípios, 657 

conforme meta do Plano Decenal. O ofício solicita que o conselho 658 

acompanhe o Município, conforme deliberado em sessão plenária do Conselho 659 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada em onze de 660 

dezembro de dois mil e quinze, no preenchimento de instrumental, anexo ao 661 

documento, e a devolutiva do mesmo até a data de quinze de março de dois 662 

mil e dezesseis juntamente com a previsão orçamentária para o ano de dois mil 663 

e dezesseis. A Presidente passa ao item seguinte: 12.11. Apreciação do 664 

Ofício Circular nº 019/2015 – CEDCA/PR de 22 de dezembro de 2015 com 665 

referência: Nota Técnica referente à Expansão Qualificada e 666 

Reordenamento dos Serviços de Acolhimento para Crianças, 667 

Adolescentes e Jovens até 21 anos. Justa explica que o mesmo mostra a 668 

importância de pautar a temática em conjunto com os Conselhos Municipais de 669 

Assistência Social, bem como a orientação e acompanhamento das instituições 670 

de acolhimento em seus municípios. Seguindo a pauta 12.12. Apreciação do 671 

e-mail enviado pelo MDS com referência: Teleconferência apresenta Plano 672 

de Ação dos MDS no combate ao Aedes aegypti e o Enfrentamento à 673 

Microcefalia. Teleconferência sobre o Plano de Ação do MDS no combate ao 674 



Aedes aegypti e o enfrentamento à microcefalia, a qual será realizada pelo 675 

MDS e apresentada na segunda-feira, quinze de fevereiro de dois mil e 676 

dezesseis das 9h à 10h30 e transmitida pela TV NBR. Maria Tereza lembra 677 

que neste mesmo dia Cascavel realizará o "Hora H" – Todos Contra o Mosquito 678 

da Dengue. 12.13. Apreciação do Oficio nº 126/2016/SEASO: Alteração de 679 

Coordenadores de Serviços da Proteção Social Especial de Alta 680 

Complexidade. A presidente lê o ofício, onde constam as seguintes alterações 681 

nas coordenações de serviços da SEASO: Juceli Pansera Silveira assume a 682 

coordenação do Abrigo de Mulheres desde catorze de janeiro deste ano. 683 

Rosmeri Antônia Zimermann passa a coordenar a Unidade de Acolhimento 684 

Institucional Masculina em lugar de Everaldo da Silva Rodrigues que foi eleito 685 

Conselheiro Tutelar neste Município. Ainda, a servidora Paula Botolozo 686 

Boaventura assume a coordenação do Centro Especializado de Assistência 687 

Social, o CREAS ll, desde primeiro de dezembro de dois mil e quinze. Maria 688 

Tereza dá sequência lembrando que os itens Agendar visita na Obra do CRAS 689 

Interlagos em conjunto com o CONCIDADE da Comissão Especial de Obras do 690 

CMAS, e o Informe do CMDM já foram discutido anteriormente na reunião, em 691 

atendimento ao pedido da Secretária Inês de Paula. Para concluir, a Presidente 692 

passa ao último ponto 12.14. Homenagem póstuma à ex-conselheira do 693 

CMAS gestão 2009/2011, Maria de Lourdes Cavanos Fuga “Lurdinha 694 

Fuga”. A ex-conselheira Maria de Lourdes Cavanos Fuga, conhecida como 695 

Lurdinha Fuga, faleceu na madrugada do último dia cinco de fevereiro, por 696 

volta das 2h. Foi pedagoga, presidente da Associação de Moradores do Bairro 697 

Maria Luiza e conselheira dos Conselhos Municipais de Saúde, Segurança 698 

Alimentar e Assistência Social na gestão de 2009/2011. Texto feito pela 699 

estagiária Eli, do CMAS, finaliza a homenagem com a seguinte frase: Nada na 700 

vida é tão certo quanto a morte, sem esta a vida não teria significado algum. 701 

Mas o amor faz perdurar a imagem ou a figura de quem cerrou os olhos para 702 

sempre. Maria Tereza encerra a reunião agradecendo a todos pela presença e 703 

estimulando a todos para que continuem com esse comprometimento, haja 704 

vista que dezessete dos dezoito conselheiros estiveram reunidos nesta data, e 705 

desejando a todos um bom dia. Nada mais havendo a constar, a presidente 706 

Maria Tereza Chaves encerra a reunião às 11h35 e eu, Jaqueline Cristiane 707 



Frey, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada por 708 

mim______________________ e pela presidente _______________________. 709 


