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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ATA N° 04 – 29/04/16 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, aconteceu às 1 

8h30, na Sala de Reuniões do 3º Piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito 2 

à Rua Paraná, 5000, a reunião extraordinária do Conselho Municipal de 3 

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

Tereza Chaves com quórum de treze membros, conforme consta em lista de 5 

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

Deliberação do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-7 

Financeira referente ao exercício 2015; 2. Informes: 2.1. E-mail recebido 8 

da Guarda Mirim sobre falsos encaminhamentos em nome da Entidade; 9 

2.2. E-mail MDS - Ministério do Desenvolvimento Social - InfoSUAS - 10 

22/04/2016. A Presidente deu boas vindas a todos falando da alegria pela 11 

participação de todos nesta reunião. A conselheira Luzia de Aguiar Soares 12 

solicita inclusão na pauta do Ofício Gabinete nº 368/2016/SEASO referente aos 13 

Recursos Superávit e a secretária executiva do Conselho, Justa Alves dos 14 

Anjos Chesca solicita inclusão do Ofício Gabinete nº 348/2016/SEASO 15 

referente ao IGD Suas. A presidente coloca a pauta e as duas inclusões em 16 

votação sendo aprovadas por unanimidade.  A pauta aprovada fica da seguinte 17 

forma: 1. Ofício Gabinete nº 368/2016/SEASO – Recursos Superávit; 2. 18 

Ofício Gabinete nº 348/2016/SEASO – IGD Suas; 3. Apreciação e 19 

Deliberação do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-20 

Financeira referente ao exercício 2015; 4. Informes: 4.1. E-mail recebido 21 

da Guarda Mirim sobre falsos encaminhamentos em nome da Entidade; 22 

4.2. E-mail MDS - Ministério do Desenvolvimento Social - InfoSUAS - 23 

22/04/2016. Maria Tereza dá início ao ponto 1. Ofício Gabinete nº 24 

368/2016/SEASO – Recursos Superávit: Justa faz a leitura do ofício que se 25 

refere aos saldos de reprogramação repassados pelo Ministério de 26 

Desenvolvimento Social – MDS no ano de dois mil e quinze (Superávit), que 27 

ainda não foram apreciados e deliberados por este Conselho, sendo que a 28 



Secretaria está avaliando as demandas para encaminhar os Planos de 29 

Aplicação dos referidos recursos no ano de 2016, conforme descrição a seguir: 30 

Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Peti – 31 

sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos; 32 

Aprimora Rede – oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro 33 

centavos; Programa de Atenção Integral à Família - BAIF – vinte e dois reais e 34 

sessenta e três centavos; Benefício de Prestação Continuada - BPC na Escola 35 

– oitocentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos; CPBF – hum mil, 36 

cento e quatro reais e noventa e quatro centavos; Índice de Gestão 37 

Descentralizada do Programa Bolsa Família – IGD-PBF – quinhentos e oitenta 38 

e hum mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos; 39 

Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social -  40 

IGD-SUAS – vinte e cinco mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e nove 41 

centavos; JPETI – cento e trinta e três reais e vinte centavos; Programa 42 

Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS – 43 

setenta mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e três centavos. Após 44 

a leitura, o conselheiro e diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social - 45 

SEASO, Sr.º Hudson Márcio Moreschi Júnior, explica que estes são valores 46 

que ainda estão por ser deliberados pelo conselho porque também não havia 47 

sido apresentado nenhum Plano de Aplicação pela Secretaria, diferente dos 48 

pisos anteriores que eram da Proteção Básica e Especial cuja reprogramação 49 

dos saldos remanescentes, apresentada pela SEASO, já foi aprovada pela 50 

Resolução nº 029, de trinta de março de dois e dezesseis, conforme lembrou 51 

Maria Tereza. Com intuito de agilizar a execução do recurso Aprimora Rede, o 52 

valor de oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos será 53 

aplicado na Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social - DVSMAS, 54 

Hudson apresenta a proposta de aplicação do mesmo, sendo: Arquivo estreito 55 

para pastas suspensas – seis unidades no valor total de noventa e um reais e 56 

oitenta centavos; caneta a laser – seis unidades no valor total de cinquenta e 57 

quatro reais; conjunto porta lápis/clips/cartão – seis unidades no valor total de 58 

cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos; porta papel lembrete com 59 

setecentas folhas coloridas inclusas – sete unidades no valor total de setenta e 60 

dois reais e oitenta centavos; quadro branco 1,20x1,50, moldura em alumínio e 61 

base em metal para colocação de imãs – uma unidade no valor total de oitenta 62 



e seis reais e cinquenta e cinco centavos; botijão térmico de seis litros – uma 63 

unidade no valor total de noventa e nove reais e quarenta e um centavos; 64 

garrafa térmica em inox, inquebrável de 1,2l – duas unidades no valor total de 65 

cento e trinta e cinco reais e vinte centavos; coffee breack – trinta e duas 66 

unidades no valor total de duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis 67 

centavos. Maria Tereza fala sobre a resolução nº 29 de trinta de março de dois 68 

mil e dezesseis, onde o Conselho aprova a reprogramação apresentada pela 69 

SEASO dos saldos remanescentes dos pisos federais e estadual da Proteção 70 

Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 71 

superávit dois mil e quinze no total de duzentos e vinte e seis mil, setecentos e 72 

setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos e pergunta se ainda é saldo 73 

destes mesmos pisos, Hudson fala que além destes pisos já informados ao 74 

Conselho e já aprovada a reprogramação, estes valores de agora são 75 

referentes a outros pisos que ainda não foram apresentados ao CMAS e que 76 

em nada alterou os valores anteriores. Luzia explica que o valor referente ao 77 

piso Aprimora Rede provém dos questionários do Cadastro Nacional de 78 

Entidades de Assistência Social – CNEAS, que foram aplicados no Município, 79 

sendo realizadas dezoito visitas, as quais geraram dezoito questionários que 80 

resultaram neste montante para aplicação. Hudson fala que é necessário 81 

descrever dois pisos em especial, o IGD PBF e o ACESSUAS, pois são os de 82 

maior valor e chama mais a atenção. Com relação ao piso do ACESSUAS com 83 

valor de setenta mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e três 84 

centavos, já está aprovada a aplicação de sessenta e dois mil, seiscentos e 85 

oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos de acordo com a Resolução nº 95 86 

de vinte de novembro de dois mil e quinze. Portanto o valor real disponível para 87 

reprogramar é de oito mil, cento e nove reais e sessenta e cinco centavos. 88 

Explica ainda, que do IGD PBF do valor de quinhentos e oitenta e hum mil, 89 

quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos existe um 90 

saldo a executar referente às resoluções do CMAS aprovadas ainda em dois 91 

mil e quinze, de duzentos e trinta e três mil, setecentos e quinze reais e vinte e 92 

quatro centavos e mais o valor de dezessete mil, novecentos e setenta e cinco 93 

reais de quatro centavos que foi aprovado para aplicação na Secretaria 94 

Executiva do CMAS, sobrando efetivamente a soma de trezentos e vinte e 95 

nove mil, setecentos e setenta e três reais e dezoito centavos para ser 96 



reprogramado. Hudson sugere que para a reunião em que for apresentado o 97 

plano de aplicação deste recurso seja também apresentada uma planilha 98 

constando os itens adquiridos que já tenham efetivamente sido recebidos e o 99 

que possa estar pendente tanto do saldo a ser reprogramado quanto do valor 100 

do saldo a executar. Justa informa que, conforme relatado no ofício em 101 

questão, do valor citado destinado a Secretaria Executiva, aproximadamente 102 

metade já foi recebido pela SECON, como alguns computadores entre outros 103 

equipamentos. Hudson explica que alguns itens são mais fáceis de serem 104 

adquiridos, pois já existe registro de preço, e, portanto, a compra torna-se mais 105 

rápida ao passo que quando não há o registro e é necessário dar início o 106 

processo de licitação pode se tornar demorado, levando alguns meses até 107 

concluir o trâmite. Maria Tereza coloca em votação a reprogramação destes 108 

saldos sendo aprovada por unanimidade de quinze votos, com a chegada de 109 

mais dois conselheiros neste momento. Passa-se ao próximo item da pauta 2. 110 

Ofício Gabinete nº 348/2016/SEASO – IGD Suas: Justa faz a leitura do ofício 111 

da SEASO que informa que pela Resolução nº 17, de sete de abril de dois mil e 112 

catorze foi aprovado o valor de três mil reais para equipar a Secretaria 113 

Executiva dos Conselhos, sendo assim a Secretaria solicita que seja 114 

encaminhado Plano de Aplicação com os equipamentos a serem adquiridos. 115 

Justa diz que em conversa com a Mesa Diretiva, apontou-se a necessidade em 116 

usar este valor para aquisição de coffee breack para reuniões e capacitações 117 

do Conselho, haja vista a Secretaria não dispor de recurso para esta finalidade. 118 

Justa informa que considerando o valor unitário de sete reais e noventa e oito 119 

centavos no registro de preços, poderá ser adquirida a quantidade de trezentos 120 

e setenta e cinco unidades. A Sr.ª Vânia Maria de Souza, do PROVOPAR 121 

coloca que a entidade pode fornecer algum tipo de lanche para alguns eventos 122 

com data previamente solicitada e agendada. Justa agradece e ressalta ainda 123 

que em breve haverá a capacitação que a SEASO irá organizar e ofertar aos 124 

conselheiros e gostaria de poder contar com este valor para adquirir um lanche 125 

que possa ser oferecido na ocasião. Maria Tereza coloca em votação, sendo 126 

aprovada por unanimidade de quinze votos. A presidente passa ao ponto 3. 127 

Apreciação e Deliberação do Demonstrativo Sintético Anual da Execução 128 

Físico-Financeira referente ao exercício 2015: Justa explica que o 129 

Demonstrativo é um Instrumento de Prestação de Contas do Financiamento 130 



Federal dos Serviços Continuados da Assistência e que as Planilhas do 131 

Demonstrativo são obtidas do SUAS/WEB e a gestão apenas preenche, o qual 132 

depois de concluído tem um prazo para ser analisado pelo Conselho, para que 133 

esse emita um parecer a respeito. Explica também que consta os nomes de 134 

três conselheiros que não estão participando das reuniões e que isso se deve 135 

ao fato de os mesmos ainda não terem sido substituídos pelas suas Entidades 136 

de representação. A conselheira Sandra Burkouski apresenta os 137 

demonstrativos financeiros, o Demonstrativo de Serviços e Programas, o 138 

Demonstrativo do IGD Suas e o Demonstrativo do IGD PBF. Com relação aos 139 

recursos, o demonstrativo de Serviços e Programas compreende dez pisos, os 140 

quais se dividem em quatro para a Proteção Social Básica e seis para a 141 

Proteção Social Especial. Na Proteção Básica, o primeiro a ser analisado é 142 

referente ao ACESSUAS – Programa Nacional de Promoção do Aceso ao 143 

Mundo do Trabalho onde temos: Receitas Totais para o exercício de dois mil e 144 

quinze, no valor de cento e noventa e um mil, quinhentos e quarenta e um reais 145 

e oitenta e dois centavos, descontadas as despesas dos valores efetivamente 146 

gastos mais os valores inscritos em restos a pagar no exercício de dois mil e 147 

quinze, referentes aos recursos federais que somam um Total de Despesas 148 

de cento e vinte mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e um 149 

centavos o que dá um Saldo a Reprogramar no valor de setenta mil, 150 

setecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos. Com relação ao 151 

BPC na Escola – questionários aplicados: Receitas Totais para o exercício de 152 

dois mil e quinze, somam nove mil, vinte e sete reais e setenta e quatro 153 

centavos, sendo descontadas as despesas dos valores efetivamente gastos 154 

mais os valores inscritos em restos a pagar no exercício de dois mil e quinze, 155 

referentes aos recursos federais que somam um Total de Despesas de oito 156 

mil, cento e vinte e nove reais e vinte centavos, gerando um Saldo a 157 

Reprogramar no valor de oitocentos e noventa e oito reais e vinte e sete 158 

centavos. A Conselheira Poliana Lauther, gerente da Divisão de Proteção 159 

Social Básica, explica que este recurso é para uso na aplicação dos 160 

questionários para crianças e adolescentes de até dezoito anos que foram 161 

inseridos no sistema no ano anterior. Como o programa é intersetorial, junto 162 

com a Saúde e Educação, os recursos são utilizados em conjunto com estas 163 

secretarias que participam na aplicação, cadastramento no sistema e 164 



arquivamento, por exemplo. Piso Básico Variável do Serviço de 165 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos: Receitas Totais para o exercício 166 

de dois mil e quinze de quatrocentos e treze mil, setecentos e doze reais e 167 

cinquenta e dois centavos, descontadas as despesas dos valores efetivamente 168 

gastos mais os valores inscritos em restos a pagar no exercício de dois mil e 169 

quinze, referentes aos recursos federais que somam um Total de Despesas 170 

de trezentos e noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e 171 

trinta e cinco centavos, obtendo um Saldo a Reprogramar no valor de                  172 

catorze mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos. 173 

Percebe-se, no entanto que há uma divergência entre os valores, os quais são 174 

originados pelo próprio sistema do MDS, de acordo com o item V. Comentário 175 

do Gestor, do Demonstrativo: “houve diferenças em valores dizimais no saldo 176 

para reprogramação de alguns pisos, em razão do lançamento das receitas, 177 

por parte do MDS, não sendo possível a correção por parte do Município”.  No 178 

entanto, apesar da divergência, Sandra explica que o saldo a reprogramar está 179 

correto. Piso Básico Fixo, recurso que financia os CRAS’s: Receitas Totais 180 

para o exercício de dois mil e quinze de quinhentos e oitenta mil, quatrocentos 181 

e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos, descontadas as despesas 182 

dos valores efetivamente gastos mais os valores inscritos em restos a pagar no 183 

exercício de dois mil e quinze, referentes aos recursos federais que somam um 184 

Total de Despesas de quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e 185 

nove reais e oitenta e nove centavos, chegando a um Saldo a Reprogramar 186 

no valor de vinte e dois reais e sessenta e três centavos. Passando a Proteção 187 

Especial, temos o Piso de Alta Complexidade l: Receitas Totais para o 188 

exercício de dois mil e quinze de quatrocentos e quarenta e quatro mil, 189 

quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos, descontadas 190 

as Despesas dos valores efetivamente gastos mais os valores inscritos em 191 

restos a pagar no exercício de dois mil e quinze, referentes aos recursos 192 

federais que somam um Total de Despesas de duzentos e trinta e três mil, 193 

oitocentos e quarenta e nove reais e doze centavos, gerando um Saldo a 194 

Reprogramar no valor de trinta e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e 195 

oitenta e dois centavos. No Piso de Transição de Média Complexidade: 196 

Receitas Totais para o exercício de dois mil e quinze de duzentos e treze mil, 197 

duzentos e quinze reais e sessenta e oito centavos, descontadas as despesas 198 



dos valores efetivamente gastos mais os valores inscritos em restos a pagar no 199 

exercício de dois mil e quinze, referentes aos recursos federais que somam um 200 

Total de Despesas de cento e sessenta e dois mil, duzentos e vinte e seis 201 

reais e oitocentos e oitenta e dois centavos, resultando num Saldo a 202 

Reprogramar no valor de cinquenta mil, novecentos e oitenta e oito reais e 203 

oitenta e cinco centavos. Maria Tereza pergunta se este Piso é só para o 204 

CREAS lll e qual o número de atendimento no mesmo. A conselheira Jhesy 205 

Fernanda Pinto Martins, gerente da Divisão de Proteção Social Especial 206 

responde que é só para o CREAS lll e PCDIF (Serviço de Proteção Social 207 

Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias), Hudson diz 208 

que o número de atendimento mensal chega a sessenta. Fernanda explica que 209 

há mais ou menos dois anos, quando houve um reordenamento nos CREAS, 210 

também houve uma alteração em relação ao PCDIF. Naquele momento, todo 211 

usuário a dar entrada no serviço CREAS lll, com referência a pessoa com 212 

deficiência, era cadastrado no PCDIF e não no PAEFI. Após orientações do 213 

MDS, e também havendo substituição de coordenação e gerência, criou-se um 214 

protocolo de atendimento onde se percebeu que toda pessoa com violações de 215 

direitos no âmbito familiar deveria ser atendida pelo PAEFI, que é o programa 216 

específico para dar suporte a estes casos. Agora quando o usuário é recebido 217 

no serviço ele é automaticamente inserido no PAEFI, e se observar o caso de 218 

violação de direitos em decorrência de sua dependência então 219 

concomitantemente será inserido no PCDIF também. Nota-se que o número de 220 

atendimentos teve, portanto uma redução, no entanto esta forma de 221 

atendimento torna os números mais confiáveis e corretos. Hudson explica que 222 

com a nova estruturação dos Pisos Federais, onde os mesmo serão separados 223 

em blocos, coloca este piso de transição de média complexidade no bloco de 224 

Média Complexidade, tornando assim sua aplicação mais flexível, pois poderá 225 

ser utilizado para benefício de todos os CREAS, de forma geral e de acordo 226 

com suas especificidades. Maria Tereza questiona o uso deste recurso e 227 

Fernanda explica que é servido lanche aos usuários, usado para pagar aluguel 228 

de veículo, material para trabalho em grupos entre outros. Justa pergunta sobre 229 

o custo mensal do serviço. Fernanda diz que o recurso do Governo seria 230 

dezessete mil reais/mensal, no entanto, foram repassadas apenas seis 231 

parcelas no período de dois mil e quinze. Hudson explica que, conforme 232 



cálculos feitos pela Sandra, o valor total recebido e dividido em doze parcelas, 233 

que seria o período para ser executado, gerou uma média mensal de 234 

aproximadamente dez mil reais para gastos. Justa pergunta se este recurso é 235 

utilizado apenas no CREAS lll ao passo que Hudson confirma. Piso Aprimora 236 

Rede: Receitas Totais para o exercício de dois mil e quinze é de oitocentos e 237 

cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos não houve gasto no período, 238 

portanto o saldo para reprogramação é o mesmo valor das Receitas. Piso 239 

Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil: 240 

Receitas Totais para o exercício de dois mil e quinze de cinquenta e dois mil, 241 

novecentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos, descontadas as 242 

despesas dos valores efetivamente gastos mais os valores inscritos em restos 243 

a pagar no exercício de dois mil e quinze, referentes aos recursos federais que 244 

somam um Total de Despesas de quarenta e cinco mil e trezentos e setenta 245 

reais, portanto o Saldo a Reprogramar é de sete mil, quinhentos e quarenta e 246 

seis reais e cinquenta e dois centavos. Piso Fixo De Média Complexidade – 247 

PAEFI: Receitas Totais para o exercício de dois mil e quinze de quatrocentos 248 

e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais e dezenove centavos, 249 

descontadas as despesas dos valores efetivamente gastos mais os valores 250 

inscritos em restos a pagar no exercício de dois mil e quinze, referentes aos 251 

recursos federais que somam um Total de Despesas de quatrocentos e 252 

dezenove mil, seiscentos e noventa e reais e quarenta e quatro centavos, 253 

obtendo um Saldo a Reprogramar no valor de sessenta e seis mil, cinquenta e 254 

quatro reais e setenta e quatro centavos. Justa pergunta se este piso abrange 255 

apenas o CREAS que executa o PAEFI e Sandra explica que este recurso é 256 

destinado aos serviços CREAS l, CREAS ll, CREAS lll, CREAS POP, Centro 257 

POP e Abordagem Social. Piso de Alta Complexidade ll - Receitas Totais 258 

para o exercício de dois mil e quinze de duzentos e cinquenta e nove mil, 259 

oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos, descontadas as 260 

despesas dos valores efetivamente gastos mais os valores inscritos em restos 261 

a pagar no exercício de dois mil e quinze, referentes aos recursos federais que 262 

somam um Total de Despesas de duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e 263 

noventa reais e vinte e três centavos, resultando em um saldo zerado. 264 

Analisando os dados, percebe-se divergência entre os valores, no entanto no 265 

campo comentário do gestor diz que “o Piso de Alta Complexidade II (R$ 266 



250.000,00) sendo que o valor real creditado ao Município foi de R$ 267 

258.734,83, porém não houve divergência no saldo passível de reprogramação 268 

do demonstrativo, o que acreditamos ser um erro do próprio sistema, pois os 269 

saldos a reprogramar estão em acordo com os valores recebidos e 270 

executados”. Sandra conclui a prestação de contas dos Serviços e Programas 271 

e passa a palavra a Luzia que irá explicar a Execução Física, demonstrando o 272 

número de indivíduos atendidos pelos serviços, sendo seis mil quinhentas e 273 

quarenta e uma Família e Indivíduos em situação de risco, por violação de 274 

direitos atendidas pelo Piso Fixo de Média Complexidade (para os serviços 275 

ofertados nos: CREAS, Centro Pop e Centro Dia); setenta e cinco Criança / 276 

Adolescente identificada em situação de trabalho atendidas pelas Ações 277 

Estratégicas do PETI, Luzia explica que ainda não foi feito um diagnóstico das 278 

ações do PETI, por isso ainda não há uma programação para este recurso, 279 

este processo irá incluir ações com a Saúde e UNIOESTE para que seja 280 

possível identificar estas crianças e seus endereços. Maria Tereza explica que 281 

em dois e dez havia em torno de duas mil crianças em situação de trabalho 282 

infantil e com as Ações Estratégicas do PETI foi possível esse trabalho de 283 

erradicação do trabalho infantil; trinta e cinco Questionários aplicados pelo BPC 284 

na Escola, conforme Poliana já explicou; quatrocentas e oitenta e oito 285 

Criança/Adolescente atendidas pelo Piso de Alta Complexidade I; trinta e 286 

uma Pessoas com deficiência atendidas pelo Piso de Transição de Média 287 

Complexidade (apenas para Serviço de Proteção Social Especial para 288 

pessoas com deficiência, idosas e suas famílias); Luzia ressalta que não houve 289 

atendimento a jovens, idosos, crianças e adolescentes e nem a Pessoas com 290 

Deficiência com o Piso de Alta Complexidade I; setenta e nove Jovens e 291 

adultos com deficiência atendidos pelo Piso de Alta Complexidade II; dez mil, 292 

oitocentas e sessenta e três Famílias Referenciadas atendidas pelo Piso 293 

Básico Fixo; sessenta e nove Mulheres em situação de violência atendidas 294 

pelo Piso de Alta Complexidade I; hum mil, cento e sessenta e sete Adultos e 295 

Famílias atendidos pelo Piso de Alta Complexidade II; três mil e dezesseis 296 

Usuários nas faixas etárias de zero a dezessete anos, maiores de sessenta 297 

anos e seus familiares atendidos pelo Piso Básico Variável – SCFV; 298 

seiscentos e oito Usuários nas faixas etárias de zero a dezessete anos e 299 

maiores de sessenta anos, em situações prioritárias, atendidos pelo Piso 300 



Básico Variável – SCFV. O psicólogo Ronaldo Adriano Alves dos Santos, da 301 

Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, aproveita o momento para 302 

explicar que o Município atendeu dez mil, oitocentas e sessenta e três famílias 303 

divididas em sete CRAS. No entanto recebe recursos para executar apenas 304 

cinco unidades, o que na realidade, considerando a capacidade de 305 

atendimento de cada serviço ser de mil famílias, nota-se que foi executado 306 

mais que o dobro da capacidade de atendimento com os recursos recebidos. 307 

Poliana ressalta que este valor de dez mil, oitocentas e sessenta e três é 308 

referente a famílias, mas quando se fala em indivíduos, o número sobe para 309 

mais de dezessete mil atendidos. Sandra termina a explicação do 310 

demonstrativo, apresentando o último item que é do COFINANCIAMENTO 311 

onde tem recursos próprios efetivamente gastos do FMAS – Fundo Municipal 312 

de Assistência Social: Recursos próprios executados nos 313 

serviços/programas, no valor de oito milhões, duzentos e noventa e oito mil, 314 

cento e vinte e quatro reais e treze centavos e mais os Recursos transferidos 315 

pelo FEAS – Fundo Estadual de Assistência Social no valor de cento e 316 

cinquenta e nove mil e quinhentos reais. Voltando ao Comentário do gestor, 317 

Sandra relata que “Quanto ao demonstrativo IGD-SUAS, observamos que o 318 

saldo para reprogramação não condiz com o valor correto disponível, pois não 319 

foram considerados os valores inscritos como restos a pagar (empenhados) 320 

para o próximo exercício. Ainda tratando-se dos valores aplicados do IGD-321 

SUAS não houve despesas no exercício 2015 com ações do CMAS, porém 322 

houve a deliberação do montante de R$ 3.000,00 por meio da Resolução 323 

CMAS nº 017/2014. Desde a deliberação, o Gestor aguarda que o CMAS 324 

realize o detalhamento de suas necessidades para efetivar as despesas” 325 

conforme já foi tratado no início desta reunião pela Secretária executiva. E 326 

“quanto ao IGD PBF, informamos que os recursos recebidos apontados no 327 

demonstrativo (R$ 451.466,88) divergem dos valores reais creditados na conta 328 

do Município (R$ 454.758,42), portanto haverá uma diferença de R$ 3.291,54 329 

no saldo a reprogramar. Ainda quanto ao IGD PBF, não foi considerado no 330 

demonstrativo os valores de restos a pagar (R$ 78.280,32), bem como, não foi 331 

possível informar a movimentação da conta vinculada nº 65.916-9, por 332 

ausência de campo específico”. Sandra fez a leitura do comentário do gestor 333 

onde diz que: “Quanto à execução física sugerimos que o próximo 334 



Demonstrativo apresente as referências de pactuação de todos os Pisos 335 

Federais; e que seja atualizado o Manual detalhando o item "Execução 336 

Física"”. Justa pergunta se este é o mesmo comentário já feito no ano anterior, 337 

e Sandra diz que sim, que foi feito novamente para reiterar a ausência de 338 

campo específico para preenchimento dos restos a pagar dos IGD’S. Luzia diz 339 

que o manual de preenchimento não explica nada a respeito deste 340 

preenchimento e quando há dúvidas é sempre necessário ligar diretamente ao 341 

MDS para buscar respostas. Sandra encerra a apresentação do Demonstrativo 342 

de Serviços e Programas. A conselheira Gisele Fossá questiona se as parcelas 343 

que não foram repassadas pelo MDS ainda serão enviadas e se há previsão de 344 

data. Sandra explica que é possível acompanhar através do site do MDS qual 345 

parcela está sendo creditada e o mês de referência da mesma, no entanto não 346 

há possibilidade de prever quando venham as outras. Sandra ressalta que a 347 

Secretaria ainda está trabalhando com os recursos de dois mil e quinze, não 348 

tendo recebido ainda nenhuma parcela referente ao exercício atual. A 349 

conselheira Gisele questiona o termo “restos a pagar” e Sandra explica que 350 

toda a despesa orçamentária empenhada que não foi liquidada e paga dentro 351 

de um exercício financeiro passa para o outro exercício como “restos a pagar”, 352 

ou seja, este valor fica comprometido do saldo financeiro de uma conta, 353 

devendo ser suprimido dos valores a reprogramar. Objetivando maior 354 

esclarecimento, Sandra complementa dizendo que o saldo a reprogramar é o 355 

saldo financeiro da conta menos o valor empenhado (comprometido). A 356 

conselheira Guiomar Padilla pergunta o que é empenho, e Sandra diz que 357 

quando o Município tem a necessidade de adquirir produtos, materiais ou 358 

contratar algum serviço, o primeiro passo é a licitação do item, a seguir é 359 

assinado contrato, feita ata de registro e só então, de acordo com a demanda 360 

exigida é feito empenho. Empenho é o ato que em que o contratante garante 361 

ao fornecedor o pagamento efetivo da quantidade de produto solicitada ou do 362 

serviço prestado. A conselheira Dorli Aparecida de França questiona se os 363 

cuidadores das Residências Inclusivas da Alta Complexidade são pagos pelos 364 

recursos próprios do FMAS e se este recurso ajuda na folha de pagamento dos 365 

outros serviços também. Sandra diz que o exercício de dois mil e quinze foi de 366 

grande dificuldade, tendo em vista os atrasos nos repasses do Governo 367 

Federal e Hudson completa dizendo que este recurso é um dos recursos 368 



utilizados para este fim, e cita como exemplo que a folha de pagamento anual 369 

da SEASO gira em torno de onze milhões, mas há muitas outras despesas 370 

para contabilizar. Hudson explica que nos recursos possíveis de serem 371 

recebidos do Governo Federal em dois mil e quinze, houve uma defasagem de 372 

aproximadamente dois milhões, e retoma o exemplo dos CRAS, onde o 373 

Município atende muito além de sua capacidade referenciada pelos recursos 374 

recebidos. O último repasse feito pelo Governo Federal foi referente à parcela 375 

de março de dois mil e quinze, o que significa que o mesmo conta com treze 376 

parcelas atrasadas, sendo preocupante, pois afeta os serviços e pode gerar um 377 

prejuízo na continuidade destes. Justa lembra que em dois mil e quinze o 378 

CMAS emitiu um ofício ao MDS solicitando que os repasses fossem feitos em 379 

sua integralidade e regularidade, no entanto afirma que isto não ocorreu, o que 380 

endossa a fala de Hudson e a única justificativa recebida é por conta de corte 381 

de recursos. Maria Tereza pergunta se ainda há alguma dúvida em relação ao 382 

demonstrativo apresentado e se pode passar à votação. Justa indaga que 383 

como serão apresentados três demonstrativos se todos serão votados juntos 384 

ou separados. A presidente sugere que a votação seja realizada de forma 385 

individualizada e todos acordam. Coloca então em votação e o mesmo é 386 

aprovado por unanimidade de catorze votos e uma ausência, sendo que a 387 

conselheira Fernanda já havia justificado que sairia antes do término desta 388 

reunião, pois deveria participar de outra reunião simultânea. Passa-se ao 389 

demonstrativo RECURSOS DE INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADA 390 

DO SUAS - IGD SUAS: Sandra explica que estas tabelas são todas 391 

formatadas no sistema pelo próprio MDS, não sendo possível fazer qualquer 392 

alteração por parte da Gestão. Justa coloca a importância de explicar para que 393 

serve o recurso do IGD-SUAS. Luzia explica que este recurso é para gastos da 394 

Gestão da Política, como compra de equipamentos e até veículos e completa 395 

que este é o único recurso recebido para este fim. Luzia lembra ainda que em 396 

dois mil e quinze a gestão recebeu apenas uma parcela e Hudson diz que a 397 

mesma é referente a julho de dois mil e catorze. A Conselheira explica ainda 398 

que para o cálculo do IGD-SUAS dependem as gestões descentralizadas, 399 

execução financeira e o IDCRAS, sendo este último, decorrente da análise do 400 

Censo CRAS. No Município de Cascavel o valor resultante é de sete mil, 401 

setecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos mensais. Sandra passa 402 



para a parte financeira: Receitas totais para o exercício de dois mil e quinze 403 

de cento e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos, 404 

extraídas as Despesas Totais com valores efetivamente executados no 405 

exercício de dois mil e quinze no valor de sessenta e cinco mil, seiscentos e 406 

oito reais e vinte centavos, obtém-se um Saldo a Reprogramar no valor de                   407 

trinta e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e seis centavos. Sandra explica 408 

que de acordo com o item Comentário do Gestor, já falado anteriormente, 409 

“quanto ao demonstrativo IGD-SUAS, observamos que o saldo para 410 

reprogramação não condiz com o valor correto disponível, pois não foram 411 

considerados os valores inscritos como restos a pagar (empenhados) para o 412 

próximo exercício. Ainda tratando-se dos valores aplicados do IGD-SUAS não 413 

houve despesas no exercício 2015 com ações do CMAS, porém houve a 414 

deliberação do montante de R$ 3.000,00 por meio da Resolução CMAS nº 415 

017/2014” e lembra que o uso deste valor destinado ao CMAS também foi 416 

deliberado no início desta reunião. Sandra ressalta, portanto que o Saldo a 417 

Reprogramar Efetivamente é de vinte e cinco mil, cento e quarenta e nove 418 

reais e quarenta e nove centavos. A presidente coloca em votação, sendo o 419 

mesmo aprovado por unanimidade dos doze votos dos memmbros presentes 420 

no momento. Luzia passa para a explicação da execução física do RECURSO 421 

DE INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA 422 

FAMÍLIA – IGD, dizendo que este recurso depende do resultado de vários 423 

índices da gestão descentralizada do Bolsa Família. Maria Tereza pergunta por 424 

que esse índice diminuiu ao longo do ano de dois mil e quinze e Luzia solicita a 425 

Conselheira Poliana para explicar. Poliana diz que o índice de Gestão 426 

Descentralizada do Programa Bolsa Família é a média de quatro taxas, que 427 

são taxa frequência escolar, taxa agenda de saúde, taxa de qualidade 428 

cadastral e taxa atualização cadastral. Como se percebe na planilha, houve 429 

uma queda nas taxas agenda de saúde e qualidade cadastral, que apareceu 430 

zerado a partir do mês de agosto de dois mil e quinze, o que alterou em muito o 431 

índice em questão. Luzia diz que há uma portaria do MDS, nº 81 de vinte e 432 

cinco de agosto de dois mil e quinze que cancela a necessidade desta taxa 433 

para compor o índice do IGD-PBF, e não sendo mais utilizado então aparece 434 

zerado no demonstrativo. Maria Tereza chama a atenção para o fato de que a 435 

taxa atualização cadastral também está muito baixa, estando na linha limítrofe 436 



do recomendado pelo MDS para o recebimento deste recurso. Poliana explica 437 

que a maior dificuldade, além de o fato de que há mais de trinta e dois mil 438 

inseridos no Cadastro Único e por volta de cinco mil beneficiários do PBF, é 439 

que estas famílias tendem a trocar de endereço e contato telefônico muito 440 

frequentemente, o que torna o contato e localização difícil. Maria Tereza ainda 441 

coloca a necessidade de repassar essa preocupação do Conselho para o 442 

coordenador do Cadastro Único, o Srº Rodrigo Leandro Gonçalves, visando 443 

uma melhoria nesta taxa. Justa nota a grande diferença em número de 444 

beneficiários do programa, já que ao final de dois mil e catorze era próximo de 445 

treze mil e agora beira os cinco mil, após os cortes federais, e lança o 446 

questionamento: será que estas famílias realmente conseguiram superar a 447 

situação em que se encontravam naquele momento? Luzia diz que é devido à 448 

taxa de permanência ter sido abolida e Poliana diz que o controle por parte do 449 

Governo Federal está mais rígido e que por qualquer valor acima do limite, as 450 

famílias tem perdido este benefício. Luzia diz que se por um lado o Cadúnico 451 

precisa melhorar a taxa de atualização cadastral para garantir o recebimento 452 

do recurso, por outro lado as famílias tem receio de perder o benefício quando 453 

da atualização, se o Governo Federal entender que o valor foi extrapolado. 454 

Sandra passa para a parte financeira do demonstrativo. Receitas Totais para o 455 

exercício de dois mil e quinze de hum milhão, duzentos e trinta e nove mil, 456 

cento e trinta e nove reais e dez centavos menos as Despesas Totais com 457 

valores efetivamente executados no exercício no valor de quinhentos e oitenta 458 

e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos dá um 459 

Saldo a Reprogramar no valor de seiscentos e cinquenta e seis mil, 460 

quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos. Sandra lembra 461 

que há divergência nos valores também neste demonstrativo conforme explica 462 

o campo “Comentário do Gestor: Quanto ao IGD PBF, informamos que os 463 

recursos recebidos apontados no demonstrativo R$ 451.466,88 divergem dos 464 

valores reais creditados na conta do município R$ 454.758,42, portanto haverá 465 

uma diferença de R$ 3.291,54 no saldo a reprogramar. Ainda quanto ao IGD 466 

PBF, não foi considerado no demonstrativo os valores de restos a pagar R$ 467 

78.280,32, bem com, não foi possível informar a movimentação da conta 468 

vinculada nº 65.916-9, por ausência de campo específico. Portanto o Saldo 469 

Real a Reprogramar é de trezentos e vinte e nove mil, setecentos e setenta e 470 



três reais e dezoito centavos. Maria Tereza pergunta como é gasto este 471 

recurso e Sandra diz que é para despesas do CADúnico,  como compra de 472 

equipamentos, material de expediente, contratação de estagiários entre outros. 473 

Poliana diz que já foi comprado um carro para a SESAU e computadores para 474 

o Cadúnico, como exemplo. Justa retoma a fala do Hudson do início desta 475 

reunião que diz que será apresentado um relatório especificando o que foi 476 

solicitado para aquisição, o que já foi adquirido e o que resta a ser comprado, e 477 

lembra que conforme a Resolução nº 056, de trinta de junho de dois mil e 478 

quinze, onde diz no item “I - Primeiramente deverá ser priorizado o Plano de 479 

Trabalho apresentado pela SEASO no valor total de R$ 147.069,80, haja vista 480 

que visa o aperfeiçoamento do Cadastro Único que perpassa as três políticas, 481 

Saúde, Assistência Social e Educação”. Entende-se então que caso o recurso 482 

não seja repassado em sua integralidade, antes das secretarias, será 483 

contemplado o Plano de Trabalho do Cadúnico. Assim, a SEASO já 484 

disponibilizou um assistente social, um administrativo e dez estagiários para o 485 

serviço até o momento. Justa lembra que para a SESAU foram solicitados 486 

quatro veículos, sendo um com recurso ainda de dois mil e catorze e os demais 487 

com recurso do exercício de dois mil e quinze, que segundo informação do 488 

Hudson foi iniciada a licitação para esta compra em vinte e sete de abril último. 489 

A secretária executiva explica ainda que, se não for suficiente o recurso já 490 

empenhado para contemplar os planos aprovados através das resoluções 491 

anteriores do CMAS, poderá ser utilizado recurso do saldo a reprogramar 492 

apresentado neste demonstrativo. Sandra informa que os prazos para a 493 

secretaria concluir o demonstrativo IGD-PBF ainda não se encerraram, e que 494 

ainda aguarda Orientação Técnica, mas que nada impede de que o mesmo 495 

seja concluído neste momento junto com os demais. Sobre o prazo, Justa 496 

explica que encerra neste mês para a Secretaria concluir e apresentá-lo ao 497 

Conselho, em maio abre o prazo para o CMAS, através da presidente, Mesa 498 

Diretiva e secretária executiva apreciar e deliberar, e lembra que uma vez 499 

aprovado, todo questionário do MDS inerente ao demonstrativo será 500 

respondido como “executado”, mesmo que o recurso não tenha sido repassado 501 

integralmente, e então será finalizado para emissão de parecer. Maria Tereza 502 

coloca em votação, sendo aprovado por treze votos e uma ausência. Antes de 503 

passar aos informes, Justa faz a leitura das justificativas de ausências: Inês 504 



de Paula está em audiência em Nova Aurora; Rosemary Leal tem atendimento 505 

a pacientes e não pôde remarcá-los; Valéria Medeiros não poderá ausentar-se 506 

do serviço, pois a entidade está em período de novas inscrições e a demanda 507 

de atendimento é muito grande; Josiane Danieli tem compromisso agendado 508 

com antecedência; Carlos Rosa tem reunião agendada anteriormente. Maria 509 

Tereza passa ao ponto 4. Informes, fazendo a leitura do item 4.1. E-mail 510 

recebido da Guarda Mirim sobre falsos encaminhamentos em nome da 511 

Entidade, a presidente faz a leitura do referido e-mail onde a entidade conta 512 

que nos últimos dias tem recebido ligações de pais e adolescentes falando que 513 

a mesma havia ligado para ofertar vagas de emprego ou entrevista em 514 

determinadas empresas. A Sr.ª Valéria Medeiros explica ainda que para todo 515 

encaminhamento realizado é feito um documento e deixado cópia na pasta do 516 

adolescente como forma de controle da equipe, mas quando se averiguou essa 517 

pasta, não havia nada registrado que comprovasse que o encaminhamento 518 

tivesse sido oriundo da entidade, tão pouco que algum profissional tivesse feito 519 

qualquer ligação telefônica. Acrescenta ainda que alguns locais estão ligando 520 

para as famílias dando o nome da Guarda e chamando para entrevista e 521 

cursos (cursos pagos) o que não compreende a prática da entidade, inclusive 522 

algumas nem tem inscrição ou vínculo com a entidade. Valéria, ainda pelo e-523 

mail, solicita que essa informação seja repassada a todos os serviços que 524 

encaminham adolescentes para a Guarda Mirim, Justa passa ao item 4.2. E-525 

mail MDS - Ministério do Desenvolvimento Social - InfoSUAS – o qual será 526 

repassado para toda mala direta do CMAS, informe este que exibe uma 527 

entrevista com a secretária nacional de Assistência Social do Ministério do 528 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome explicando que as Comunidades 529 

indígenas têm singularidades que precisam ser respeitadas e como a Política 530 

de Assistência Social atua para assegurar os direitos das mesmas. Justa 531 

lembra que o Município também tem indígenas inseridos no Cadastro Único e 532 

que precisa pensar formas para atender este público, Poliana diz que são 533 

menos de dez indígenas, mas há atendimento a este público também. Outro 534 

ponto do InfoSUAS diz sobre as oficinas de debate do Plano Decenal da 535 

Assistência Social. Justa fala que o conselho esteve representado por sua 536 

presidente e o conselheiro Zé Bola em Foz do Iguaçu, no Encontro Regional e 537 

que os slides do mesmo já foram disponibilizados para todos através da 538 



conselheira Luzia. O informe apresenta orientações sobre o zika vírus, com o 539 

lema: um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Justa apresenta ainda 540 

o informe da SEASO recebido no final a tarde de ontem, tendo sido esquecido 541 

de incluir na pauta no início da reunião, o qual, por meio do Ofício nº 542 

386/2016/SEASO, trata da Capacitação do Centro de Referência Especializado 543 

de Assistência Social – CREAS ll, e que informa que nas datas de dois a seis 544 

de maio o mesmo estará ofertando uma capacitação para toda a sua equipe e 545 

portanto permanecerá fechado naquela semana. Ainda como informe Justa 546 

coloca a Portaria 113/2015 do MDS que altera a forma de repasse do Governo 547 

Federal aos Municípios, conforme Hudson e Fernanda já falaram nesta reunião 548 

em relação aos blocos de financiamento. O mesmo será enviado por e-mail a 549 

todos para conhecimento. Justa menciona que esta portaria já foi assunto 550 

tratado no Capacitasuas ll, no curso de Controle Social e que os conselheiros 551 

que participaram já devem estar um pouco mais inteirados do assunto. Retoma 552 

também a portaria nº81/2015 que Luzia explicou anteriormente e que trata do 553 

cálculo do IGD-PBF e que cancela a taxa de qualidade de atualização cadastral 554 

a contar de agosto de dois mil e quinze. Por último, Maria Tereza lembra a 555 

Semana Municipal Contra a Violência às Crianças e Adolescentes e Justa faz a 556 

leitura da programação que contará com os seguintes eventos: Abertura da 557 

Semana Municipal Contra a Violência às Crianças e Adolescentes no dia 558 

dezesseis de maio na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – 559 

UNIVEL com início às 8h. No dia dezoito de maio acontecerá o XIV Fórum 560 

Municipal de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças 561 

e Adolescentes com a palestrante Dra. Zelimar Bidarra - Professora do Curso 562 

de Serviço Social da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, realizado no 563 

anfiteatro da Faculdade Assis Gurgacz – FAG a partir das 13h. E por fim, o 564 

encerramento da Semana Municipal Contra a Violência às Crianças e 565 

Adolescentes com a palestra: "Crimes relativos à Pedofilia" com o palestrante 566 

Carlos José e Silva Fortes - Casé Fortes - Promotor de Justiça em Minas 567 

Gerais e Idealizador Nacional do Movimento Todos Contra Pedofilia no dia 568 

vinte de maio no anfiteatro da Universidade Paranaense – UNIPAR a partir das 569 

8h. Justa evidencia que durante toda a semana haverá atividades 570 

descentralizadas realizadas por diversos serviços. Toda essa programação já 571 

foi encaminhada por e-mail, e será reencaminhado ao término desta reunião. 572 



Também foi lembrado que as inscrições para participar das palestras estão 573 

abertas no site do Município e cada uma é feita individualmente. Maria Tereza 574 

agradece a presença da D. Vânia do PROVOPAR, e passa a palavra à mesma. 575 

D. Vânia informa sobre o Dia da Bondade que será realizado no dia vinte e seis 576 

de maio, no feriado, e lembra que a inscrição deverá ser feita no site da 577 

prefeitura também a fim de garantir a camiseta e almoço para o dia. Agradece 578 

também ao Ronaldo que esteve presente e contribuiu com informações para 579 

esta reunião. Justa finaliza informando que a eleição do Conselho Estadual de 580 

Assistência Social - CEAS foi cancelada por conta de um recurso impetrado 581 

contra a SEDS pelo Conselho Regional de Psicologia - CRP em relação ao 582 

edital, e até o momento não há nova data para ser realizada, ficando o 583 

conselho no aguardo de novas orientações e informações da SEDS. Nada mais 584 

havendo a constar, a presidente Maria Tereza, encerra a reunião às 10h35 e 585 

eu, Jaqueline Frey, lavro a presente ata que após lida e aprovada será 586 

assinada pela presidente_________________ e por mim _________________. 587 


