
0, Vivian  

 

 

 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ATA N° 03 – 28/03/16 

  A   Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezesseis, aconteceu às 1 

10h30, no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à Rua Paraná, 2 

5000, a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – 3 

CMAS com a presença da maioria de seus membros, conforme consta na lista 4 

de presença anexa, bem como, da sua presidente Maria Tereza Chaves para 5 

tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da Pauta do 6 

dia; 2. Leitura das justificativas de ausências de Conselheiros; 3. 7 

Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Orçamento e 8 

Finanças e de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos com 9 

referencia: Banco de Alimentos; 3.1. Oficio Provopar nº 08/2016; Oficio 10 

SEASO nº 254/2016; 4. Apreciação e deliberação do Parecer das 11 

Comissões de Orçamento e Finanças e da área de Proteção Social 12 

Especial de Média e Alta Complexidade com referência: Oficio da SEASO 13 

nº 255/2016 Readequação do Plano de Trabalho e Aplicação dos recursos 14 

financeiros do FMAS; 5. Apreciação e deliberação referente à participação 15 

de membros do CMAS no evento do CONGEMAS SUL: “Encontro da 16 

Regional Sul, com tema Plano Decenal – Concretizando o Pacto 17 

Federativo.”; 6. Assuntos Gerais; 6.1. Eleição dos representantes da 18 

sociedade civil no CEAS para o Biênio de 2016/2018 encerra-se no dia 19 

08/04/2016 para as Entidades Prestadoras de Serviço que possuam 20 

inscrição no CMAS (pode ser somente a inscrição do Serviço, Programa, 21 

Projeto ou Benefício - consultar Resolução CNAS nº 14/2014) e para todos 22 

os Usuários e Organização dos Usuários (consultar a Resolução 23 

n°11/2015 do CNAS) e para todos os Trabalhadores do SUAS (consultar 24 

Resolução CNAS nº 06/2016. A Presidente, Sr.ª Maria Tereza deu início a 25 

reunião desejando um bom dia e agradecendo o comprometimento de todos os 26 

presentes, e passa ao ponto de pauta nº 1. Apreciação e aprovação da Pauta 27 

do dia: A pauta é colocada em apreciação e não havendo manifestação a 28 



presidente a coloca em votação sendo aprovada pela plenária por 29 

unanimidade. Desta forma, passa-se ao ponto nº 2. Leitura das justificativas 30 

de ausências de Conselheiros:  Justa Alves dos Anjos Chesca, secretária 31 

executiva do CMAS lê as justificativas de ausências dos conselheiros: Leila 32 

Mara Kubiak, que está em viagem; Iara Agnes Bach da Costa, representante 33 

da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, está em férias e Rosemary Leal 34 

conselheira titular pelo Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais 35 

Recreativas de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional de 36 

Cascavel – SENALBA justificou que por se tratar de uma extraordinária e não 37 

estar previamente agendada, não pode estar presente. Segue com o ponto nº 38 

3. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Orçamento e 39 

Finanças e de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos com 40 

referencia: Banco de Alimentos: Maria Tereza faz a leitura do Oficio SEASO  41 

nº 254/2016 que é o item 3.2: onde a Secretaria de Assistência Social “solicita 42 

a apreciação e deliberação do conselho quanto à municipalização do Banco de 43 

Alimentos”, Justa lê o Parecer das Comissões de Assessoramento, Defesa e 44 

Garantia de Direitos e de Orçamento e Finanças do CMAS onde o PROVOPAR 45 

solicita manutenção do repasse referente ao Convênio nº 023-PMC/2015 e não 46 

execução do Banco de Alimentos e da Proposta da SEASO de Municipalizar o 47 

Banco de Alimentos: “Parecer Favorável a municipalização a partir de maio de 48 

dois mil e dezesseis do Banco de Alimentos desde que seja garantido a 49 

contratação dos profissionais para o CREAS Santa Cruz e CREAS I e III, 50 

conforme prazos estabelecidos nos Planos de Providências já aprovados 51 

referentes do RH. Sendo que a transição deverá ocorrer no mês de abril; Que a 52 

SEASO garanta que o profissional de Nutrição já existente no quadro do RH da 53 

SEASO assessore o Banco de Alimentos Municipal; Que a SEASO garanta a 54 

priorização das entidades inscritas no CMAS e das unidades governamentais 55 

da rede socioassistencial para o recebimento de alimentos do Banco; Que a 56 

SEASO inicie a elaboração do Plano de Ação do Banco de Alimentos Municipal 57 

a partir de maio e que apresente relatório bimestral da execução desse 58 

Programa.” A presidente coloca em aprovação o parecer, que é aprovado por  59 

quatorze votos favoráveis, retorna para o ponto 3.1. Ofício Provopar nº 60 

08/2016, explica que este ofício trata sobre o mesmo assunto, sendo o mesmo  61 

resolvido anteriormente. Dá seguimento com o ponto de pauta nº 4. 62 



Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Orçamento e 63 

Finanças e da área de Proteção Social Especial de Média e Alta 64 

Complexidade com referência: Oficio da SEASO nº 255/2016 Readequação 65 

do Plano de Trabalho e Aplicação dos recursos financeiros do FMAS: A 66 

presidente do CMAS apresenta o Ofício cujo conteúdo trata da “Reformulação 67 

do Plano de Trabalho e Aplicação: Provopar e Albergue Noturno”, a mesma lê 68 

a parte que trata da Entidade Provopar: “em razão da proposta de 69 

municipalização do Banco de Alimentos a partir do mês de maio de dois mil e 70 

dezesseis, a entidade solicitou a readequação do Plano de Trabalho e 71 

Aplicação referente ao Convênio nº 23/2015 dos recursos do Fundo Municipal 72 

de Assistência Social - FMAS, propondo a permanência do recurso ora 73 

destinado ao Banco de Alimentos para Cozinha Comunitária, visando à 74 

ampliação dos atendimentos diante da demanda do território”, Justa faz a 75 

leitura do Parecer, o qual é “favorável à retificação do Plano de Trabalho e 76 

Aplicação e a regulação do Plano do Plano de Ação, e que a Entidade 77 

apresente relatório mensal de atendimento mesmo antes da inserção de 78 

atendimento no IRSAS”, o Parecer é colocado em votação, e é aprovado por 79 

onze votos favoráveis e três contrários, Maria Tereza continua a leitura do 80 

ofício, agora tratando do Albergue Noturno: “a Entidade solicitou a 81 

readequação dos Planos de Trabalho e Aplicação referentes aos Convênios nº 82 

26/2015 (recursos do FMAS), e do Convênio nº 25/2015 (recursos do FNAS)”, 83 

Justa lê o parecer, o qual é “favorável a retificação do Plano de Ação, e que o 84 

CMAS oficie a Entidade para que apresente um Relatório mensal com item 85 

análise de dados, quanto ao numero de pessoas que permanecem durante o 86 

dia na Entidade, e quais são as atividades socioeducativas ofertadas para 87 

essas pessoas que permanecem na Entidade, e também justificar quanto ao 88 

numero de atendidos que não permanecem na Entidade durante o dia.” Posto 89 

em votação, o Parecer é aprovado por treze votos favoráveis e um contrário. 90 

Na sequência a presidente passa para o ponto de pauta nº 5. Apreciação e 91 

deliberação referente à participação de membros do CMAS no evento do 92 

CONGEMAS SUL: “Encontro da Regional Sul, com tema Plano Decenal – 93 

Concretizando o Pacto Federativo.”: Justa explica que este Encontro irá 94 

acontecer na cidade de Foz do Iguaçu nos dias quatorze e quinze de abril, diz 95 

que a Comissão de Proteção Social Básica levantou algumas dúvidas que 96 



possivelmente seriam sanadas neste Encontro, pois algumas pessoas que irão 97 

participar do Evento pertencem ao Ministério do Desenvolvimento Social e 98 

Combate à Fome – MDS. Luzia de Aguiar Soares, gerente da Divisão do 99 

Sistema Municipal de Assistência Social, ressalta que quem for a este 100 

Encontro, volte o olhar para todas as informações que possam agregar na 101 

construção do Plano Decenal de Assistência Social, já que este ano o 102 

Município terá que fazê-lo. Justa questiona Hudson Marcio Moreschi Júnior, 103 

diretor da SEASO, quanto aos nomes dos técnicos que irão ao Evento do 104 

CONGEMAS, e Maria Tereza faz a proposta de que três vagas sejam 105 

disponibilizadas para o Conselho e mais vagas para as técnicas da Secretária 106 

Municipal de Assistência Social, Hudson explica que a SEASO tem condições 107 

de garantir apenas duas vagas para o CMAS, sugere que seja disponibilizado 108 

uma vaga para categoria Usuário e outra para Entidade. Justa elenca os 109 

nomes das Entidades e os Usuários e os conselheiros que representam para 110 

concorrer a estas duas vagas: conselheira Maria de Lourdes Menon Schram 111 

pela ACAPAC, Selma Boschetto pelo PROVOPAR, Valéria Medeiros pela 112 

Guarda Mirim, Marinês Reolon pelo CEMIC, Maria Tereza pela APOFILAB, 113 

Dorli Aparecida de França pela APAE, e pela categoria Usuário: Sandra 114 

Aparecida de Lima, Serviço de Assessoramento Político, Técnico, 115 

Administrativo e Financeiro – Cozinha Comunitária – PROVOPAR, Cleodomira 116 

Soares dos Santos, Serviço de Defesa e Garantia de Direitos já estabelecidos 117 

– ADEFICA, Lourdes Coratto pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de 118 

Vínculos para Idosos – CRAS Interlagos, José Antônio dos Santos Martins de 119 

Araújo (Zé Bola) Serviço de Defesa e Garantia de Direitos já estabelecidos –120 

ACADEVI e Maria Laudelina dos Santos Mendes, Serviço de Convivência e 121 

Fortalecimento de Vínculos para Idosos – CRAS Cascavel Velho. Justa ainda 122 

acrescenta que este Evento inclui hospedagem, alimentação e tem um custo 123 

de inscrição no valor de cem reais. Não havendo muitos interessados, definiu-124 

se que quem irá participar do evento será Maria Tereza Chaves pela categoria 125 

Entidade e José Antônio (Zé Bola), conselheiro representante da ACADEVI  na 126 

categoria Organização de Usuários. Posto em votação, foi aprovado por treze 127 

votos favoráveis e uma abstenção, sendo que os dois conselheiros terão as 128 

despesas custeadas com recursos do IGD/M/PBF. 6. Assuntos Gerais; 6.1. 129 

Eleição dos representantes da sociedade civil no CEAS para o Biênio de 130 



2016/2018 encerra-se no dia 08/04/2016 para as Entidades Prestadoras de 131 

Serviço que possuam inscrição no CMAS (pode ser a inscrição do 132 

Serviço, Programa, Projeto ou Benefício - consultar Resolução CNAS 133 

nº14/2014) e para todos os Usuários e Organização dos Usuários 134 

(consultar a Resolução n°11/2015 do CNAS) e para todos os 135 

Trabalhadores do SUAS (consultar Resolução CNAS nº 06/2016. Justa 136 

informa que o pleito está aberto desde o dia primeiro de março e o prazo que 137 

era até o dia trinta e um de março, foi ampliado para o dia oito de abril, para 138 

que as Entidades, Usuários e Trabalhadores do Setor possam votar e também 139 

ser votados. Esclarece que Cascavel tem uma vaga de Titular e Suplente para 140 

ocupar o Conselho Estadual de Assistência Social, contudo não está 141 

especificada por qual categoria. Justa acrescenta que Vanderlei Augusto da 142 

Silva, vereador do Município de Cascavel  e conselheiro estadual, orientou que 143 

fossem feitos  todos os encaminhamentos, pois a Secretaria de Estado de 144 

Desenvolvimento Social - SEDS  já está definindo por qual categoria esta vaga 145 

será disponibilizada, e comunica que foi encaminhado e-mails para toda a rede. 146 

Poliana Lauther, assistente social e gerente da Divisão Proteção Social Básica, 147 

coloca a possibilidade da categoria Usuário votar,  pois nem todos querem se 148 

candidatar, mas gostariam de ser eleitores, explicando que para os usuários 149 

votarem, a Proteção Social Básica deverá encaminhar um ofício com a 150 

indicação destes eleitores e usuários, juntamente com o anexo que está 151 

disponível no Regulamento. Já para as Entidades, são três anexos que devem 152 

ser encaminhados. Maria Tereza pede a mobilização e participação de todos, 153 

que inclusive se habilitem para votarem como Entidades, trabalhadores do 154 

Setor e Usuários que não deixem de aproveitar essa oportunidade. Vânia Maria 155 

de Souza, coordenadora do PROVOPAR solicita o apoio das Entidades, pois  156 

Clarice Fruet, que trabalhou como agente administrativo do Conselho Municipal 157 

de Assistente Social, foi convidada para representar o PROVOPAR, já que esta 158 

tem muito conhecimento, e é uma pessoa muito comprometida com a Política 159 

de Assistência Social. Maria Tereza encerra a reunião agradecendo a todos 160 

pela presença solicita que as Entidades se empenhem ao máximo para se 161 

habilitarem para votar na Clarice/PROVOPAR. Nada mais havendo a constar, a 162 

presidente Maria Tereza Chaves encerra a reunião às 10h35, e declara sua 163 

admiração pelo trabalho da Entidade PROVPAR, e eu, Eli Fatima Monauer, 164 



secretaria nominada, lavro a presente ata que após lida e aprovada será 165 

assinada por mim_______________ e pela presidente ___________________. 166 


