
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 07 – 26/06/2014 

 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e catorze, aconteceu às 08h15, no 1 

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do Periolo, sito à Rua Romeu esq.com 2 

Rua Jaraguá – Jardim Periolo a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência 3 

Social – CMAS com a presença de sua presidente Maria Tereza Chaves, e a maioria de 4 

seus membros conforme consta na lista de presença anexa, para tratar dos seguintes 5 

assuntos de pauta: 1. Apreciação e Aprovação da Pauta do Dia; 2.  Apreciação e 6 

deliberação das atas das reuniões anteriores (Ordinária de 15.05.2014 e 7 

Extraordinária de 02.06.2014); 3.  Posse de Conselheiros; 4.   Indicação de 8 

Conselheiros para participar de Capacitação “Sistema de Garantia de Direitos da 9 

Criança e do Adolescente”. (Ofício 209, 283, 295/2014/CMDCA; 5. Oficio nº 600/2014 10 

recebido da SEASO, referente à solicitação de apreciação e deliberação sobre Termo 11 

de Aceite do ACESSUAS Trabalho 2014; 6. Oficio nº 604/2014 recebido da SEASO, 12 

solicitando à apreciação e deliberação do Termo de Aceite que dispõe sobre a 13 

expansão e qualificação do Serviço de Proteção Social aos Adolescentes em 14 

Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de LA e PSC no exercício 15 

de 2014; 7. Oficio nº 603/2014 recebido da SEASO, solicitando apreciação e 16 

deliberação referente ao Termo de Adesão do Serviço de Proteção em Situações de 17 

Calamidades Públicas e de Emergências; 8. Oficio nº 598/2014 recebido da SEASO 18 

solicitando a indicação de dois conselheiros sendo um representante governamental 19 

e um não governamental para participar da revisão do Sistema Municipal de 20 

Monitoramento e Avaliação; 9. Apreciação e deliberação do parecer da Comissão de 21 

Orçamento e Finanças e da Área da Proteção Social Básica referente à 22 

“Reprogramação dos Saldos remanescentes dos pisos federais” da Proteção Social 23 

Básica; 10. Apreciação e deliberação do parecer da Comissão de Orçamento e 24 

Finanças e da Área da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 25 

referente à “Reprogramação dos Saldos remanescentes dos pisos federais” da Área 26 

da Proteção Social Especial; 11. Apreciação e deliberação do Parecer das 27 

Comissões da Área de Proteção Social Básica e de Avaliação de Documentos, 28 

Projetos, Serviços e Inscrições referente à “Validação de inscrição das Entidades, 29 

Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais” da Área da Proteção 30 

Social Básica e deliberação dos “Planos de Providência e Planos de Apoio” das 31 

Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais, 32 

resultantes do Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2013; 12. Apreciação e 33 



deliberação do Parecer da Comissão de Assessoramento, Defesa e Garantia de 34 

Direitos, referente à “Validação de inscrição das entidades, serviços, programas e 35 

projetos de assessoramento, defesa e garantia de direitos no CMAS” e deliberação 36 

dos “Planos de Providência e Planos de Apoio” das Entidades, Serviços, Programas, 37 

Projetos e Benefícios Socioassistenciais, resultantes do Ciclo de Monitoramento e 38 

Avaliação 2013; 13. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões da Área de 39 

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e de Avaliação de 40 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente à “Validação de inscrição das 41 

Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais” da Área 42 

da Proteção Social Especial do CMAS e deliberação dos “Planos de Providência e 43 

Planos de Apoio” das Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 44 

Socioassistenciais, resultantes do Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2013; 14. 45 

Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões da Área de Proteção Social 46 

Básica e da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, 47 

referente à “Aprovação da documentação das unidades governamentais, conforme 48 

Art. 19 da Resolução CMAS 095/2012” e deliberação dos “Planos de Providência e 49 

Planos de Apoio” das Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 50 

Socioassistenciais, resultantes do Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2013; 15. 51 

Apreciação do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e 52 

Alta Complexidade referente à prestação de contas do Lar dos Bebês do processo nº 53 

000061-74.2014.5.09.0071; 16. Oficio 19/2014 recebido da Associação Cascavelense 54 

de Amigos da Pastoral da Criança ACAPAC; 17. Oficio nº 002/2014 recebido da 55 

Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN; 18. Ofício nº 56 

435/2014 recebido da SEASO referente à Notificação da Procuradoria Federal/Censo 57 

CMAS 2013; 19. Informes Gerais: participação na Reunião Ampliada do CEAS, na 58 

data de 06.06.2014 em Curitiba/PR. A presidente Maria Tereza inicia a reunião 59 

agradecendo a presença de todos, bem como, à Carla Cristina Dalmoro, Coordenadora do 60 

CRAS Periolo; Carla faz uso da palavra e diz que é um prazer estar recebendo o CMAS; 61 

faz um breve relato das Ações do CRAS, informa que o Serviço possui 18 funcionários, 62 

sendo: 04 assistentes sociais (01 com função de coordenação), 01 psicóloga, 01 auxiliar 63 

administrativo, 02 zeladoras, 01 monitora de artesanato, 01 motorista, 01 instrutor de 64 

informática, 01 oficineiro de teatro, 05 estagiários remunerados e 02 estagiários 65 

curriculares; que atende 154 idosos, cujo atendimento é dividido em 07 Grupos de até 30 66 

pessoas cada, semanalmente cada Grupo; também atendem 32 adolescentes, todos 67 

cadastrados no Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 68 

Vínculos -SISC; a Coordenadora explica que de janeiro/2014 à 24.06.2014, Foram 69 

atendidos 1.861 famílias entre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o 70 

PAIF, totalizando mais de 5.000 atendimentos, lembrou ainda que 436 das famílias 71 

atendidas pelo CRAS citadas acima, são beneficiárias do Programa Bolsa Família. 72 

Encerrada a fala da Coordenadora, Maria Tereza retoma  a palavra justificando a ausência 73 

dos seguintes Conselheiro: Zelmira Salete Taglieber que encontra-se viajando no período 74 



de 24.06.2014 à 15.06.2014; Ronaldo Adriano Alves dos Santos, Susana Medeiros Dal 75 

Molim e Luzia de Aguiar Soares que neste momento participam da reunião do Prefeito 76 

Amigo da Criança. Na sequência, Maria Tereza passa ao ponto nº 1. Apreciação e 77 

Aprovação da Pauta do Dia: a presidente coloca a pauta em apreciação; a assistente 78 

social do CMAS, Justa Alves dos Anjos Chesca, solicita inclusão de pauta do ofício nº 79 

606/2014 advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO referente a 80 

informações sobre Reordenamento dos Serviços de Acolhimento Institucional e 81 

Familiar e Reordenamento dos Serviços de Média Complexidade da Secretaria 82 

Municipal de Assistência Social, em seguida, Maria Tereza coloca a Pauta em votação a 83 

qual a plenária aprova pela unanimidade de doze votos com a inclusão solicitada que 84 

passa a ser o ponto nº 19. Prossegue-se com o ponto nº 2. Apreciação e deliberação das 85 

atas das reuniões anteriores (Ordinária de 15.05.2014 e Extraordinária de 86 

02.06.2014): Maria Tereza coloca a ata de 15.05.2014, ordinária, em apreciação, não 87 

havendo manifestação a coloca em votação, a mesma é aprovada por dez votos favoráveis 88 

e duas abstenções de Conselheiros que não participaram da reunião: Mônica Gomes e 89 

Francielli Castelli; prosseguindo a presidente coloca a ata de 02.06.2014, extraordinária, 90 

em apreciação, igualmente a anterior, não há solicitação de alterações e a mesma é 91 

colocada em votação, sendo aprovada pela plenária por nove votos favoráveis e três 92 

abstenções de Conselheiros que não estavam na reunião Mônica Gomes, Francielli 93 

Castelli e Eliedy Batista Eler. Desta forma, passa-se ao ponto nº 3.  Posse de 94 

Conselheiros: Maria Tereza realiza a leitura do ofício nº 010/2014 recebido da entidade 95 

Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência Social, através do qual, a entidade informa que 96 

sua atual representante Rita de Cácia Unir de Oliveira, está sendo substituída por Maria 97 

Lúcia dos Santos Steffens, a qual é empossada na sequência pela presidente. Em 98 

Seguida, discute-se o ponto nº 4.  Indicação de Conselheiros para participar de 99 

Capacitação “Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente”. (Ofício 100 

209, 283, 295/2014/CMDCA: Justa explica que a Capacitação está sendo ofertada pelo 101 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, em quatro 102 

módulos, sendo que o primeiro (ofício 209/2014/CMDCA) que iniciou dia 24 do corrente, 103 

devido ao prazo de inscrição (16.06.2014) e após consulta à presidente, a Secretaria 104 

Executiva fez contatos com alguns Conselheiros e Cleodomira Soares dos Santos se 105 

dispôs a representar o CMAS nesse módulo que trata da “Metodologia de Trabalho com 106 

Famílias numa Perspectiva Emancipatória”; após discussão, a plenária aprova pela 107 

unanimidade de treze votos, os seguintes representantes: ofício nº 283 “Conselho 108 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente” inicia-se dia 07.08.2014, Justa 109 

explica que esta vaga seria para a Secretaria Executiva, porém, devido à demanda de 110 

trabalho não será possível a participação dessa Secretaria, desta forma, a vaga está sendo 111 

cedida para este Conselho cuja representante será Gisele Fossá; da mesma forma o 112 

ofício 295 trata-se do mesmo módulo do ofício anterior e a representante será Vitória 113 

Suzana Skiziski. E assim a reunião continua com o ponto nº 5. Oficio nº 600/2014 114 

recebido da SEASO, referente à solicitação de apreciação e deliberação sobre Termo 115 



de Aceite do ACESSUAS Trabalho 2014: Justa explica que este ofício não passou pelas 116 

Comissões haja vista que, foi recebido após a realização das reuniões das mesmas; a 117 

gerente da divisão de Proteção Social Básica, Carin Andrea Savaris justifica o envio do 118 

ofício de “última hora” pelo fato de ter recebido o documento referente ao termo de aceite 119 

somente esta semana, por conta dos problemas com internet enfrentado pela SEASO; 120 

Justa lê o ofício no qual a Secretaria informa que... ”o Programa Nacional de Promoção do 121 

Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS Trabalho, instituído pela Resolução nº 18 de 122 

24 de maio de 2012, busca a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência 123 

Social, por meio do incentivo e da mobilização à integração ao mundo do trabalho; são 124 

usuários do Programa a população urbana e rural em situação de vulnerabilidade e risco 125 

social com idade entre 16 e 59 anos, com prioridade para usuários de serviços, projetos, 126 

programas de transferência de renda e benefícios socioassistenciais...”, a SEASO ainda 127 

informa que a adesão deve ser efetivada anualmente para a continuidade do 128 

cofinanciamento com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e 129 

desta forma, solicita a apreciação e deliberação deste Conselho sobre o Termo de Aceite, 130 

salientando que o prazo para o aceite é até 30 de junho de 2014; encerra-se a leitura e 131 

Maria Tereza coloca o ofício em apreciação; Justa lembra que na reunião de 15.05.2014 o 132 

CMAS deliberou favorável à continuidade do ACESSUAS Trabalho, porém, conforme lido, 133 

o Termo de Aceite tem que ser aprovado anualmente; encerrada a apreciação, a 134 

presidente coloca a solicitação em votação e a plenária aprova pela unanimidade de treze 135 

votos o Termo de Aceite do ACESSUAS Trabalho 2014. Dando continuidade, discute-se o 136 

ponto nº 6. Oficio nº 604/2014 recebido da SEASO, solicitando à apreciação e 137 

deliberação do Termo de Aceite que dispõe sobre a expansão e qualificação do 138 

Serviço de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas 139 

Socioeducativas em Meio Aberto de LA e PSC no exercício de 2014: Maria Tereza faz 140 

a leitura do ofício mencionado por meio do qual a SEASO solicita a deliberação e 141 

apreciação do CMAS sobre o Termo de Aceite que dispõe sobre a expansão e qualificação 142 

do Serviço de Proteção Social aos Adolescentes em cumprimento de Medidas 143 

Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à 144 

Comunidade no exercício de 2014, sendo que, segundo o ofício, a adesão ao aceite do 145 

cofinanciamento federal tem que ser pactuado até o dia 30 de junho de 2014, encerrada a 146 

leitura, Maria Tereza coloca a solicitação em apreciação; o gerente da Divisão de Proteção 147 

Social Especial de Média e Alta Complexidade, Fábio Tomasetto, explica que no informe 148 

recebido, o MDS corroborava que o Município preenchia os critérios para realizar o aceite 149 

do cofinanciamento, bem como indicando o prazo, que o MDS enviou o informe à SEASO 150 

por telegrama na data de 24.06.2014, por isso, não foi possível encaminhar com 151 

antecedência para análise das Comissões deste Conselho, porém, enfatiza Fábio, a não 152 

aprovação implicaria em prejuízo aos usuários do Serviço; Encerrada a apreciação, a 153 

presidente coloca a solicitação em votação e a plenária aprova pela unanimidade de treze 154 

votos a adesão ao Termo de Aceite do Cofinanciamento Federal que dispõe sobre a 155 

expansão e qualificação do Serviço de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento 156 



de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade Assistida e Prestação de 157 

Serviço à Comunidade no exercício de 2014. Na sequência, passa-se ao ponto nº 7. Oficio 158 

nº 603/2014 recebido da SEASO, solicitando apreciação e deliberação referente ao 159 

Termo de Adesão do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e 160 

de Emergências: Justa realiza a leitura do ofício supra através do qual a SEASO solicita a 161 

deliberação e aprovação do CMAS referente ao Termo de Aceite e compromisso com o 162 

Estado para o co-financiamento Estadual do Serviço de Proteção em Situações de 163 

Calamidades Públicas e de Emergências (famílias e indivíduos) decorrentes das chuvas de 164 

junho de 2014, sendo que o prazo para firmar o Termo é 26.06.2014 (hoje); encerrada a 165 

leitura, a presidente coloca o ofício em apreciação; Justa explica que este prazo veio 166 

definido pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS; que este 167 

Serviço ainda não está devidamente implantado no Município, no entanto, a SEASO tem 168 

atendido em conjunto com a Defesa Civil; que este Serviço estava em pendência, 169 

entretanto, a Gestão, na pessoa da Secretária Municipal, Susana, sabedora da 170 

necessidade da implantação desse Serviço, o qual veio de encontro aos danos causados 171 

pelo temporal ocorrido no decorrer deste mês que afetou principalmente o interior, através 172 

da Proteção Social Básica e Especial realizaram um trabalho em conjunto; que a SEDS 173 

solicitou que o Município, por meio da SEASO, que implante e implemente o referido 174 

Serviço; Justa prossegue referindo-se ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias que a SEASO 175 

solicita no ofício para a implantação do Serviço, propõe que seja reduzido para 90 (noventa 176 

dias), pois o Município está aderindo a este Serviço junto à SEDS para desenvolver 177 

imediatamente as ações de proteção ás famílias e indivíduos em situações de 178 

calamidades, dessa forma, terá que compor equipe para atuar nestas ocasiões e que, 179 

neste sentido, afirma Justa, é necessário que este Conselho tenha ciência que está 180 

aprovando a adesão do Município para desenvolver o Serviço em tela, no entanto, que 181 

apesar, de assinar o Termo de Aceite, terá prazo de 180 dias para apresentar a 182 

documentação para que este Conselho autorize seu funcionamento, por isso, propõe o 183 

prazo de 90 dias; Hudson diz que se preocupa com esse prazo, pois esse Plano deverá 184 

ser elaborado em conjunto com a Defesa Civil, e a SEASO ainda necessita elaborar o 185 

Plano de Contingência que ainda não possui; Maria Tereza propõe aprovar essa 186 

solicitação para o município não perder os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do co-187 

financiamento e depois, se necessitar, aprova prazo maior; Fábio corrobora a fala de 188 

Hudson de que o prazo é curto, justifica que está acontecendo o reordenamento dos 189 

Serviços, a Capacitação do CMDCA e muitos técnicos estão participando, e como se trata 190 

da criação de um novo Serviço precisa-se de um tempo maior, após discussão a plenária 191 

propõe que seja concedido prazo de 180 (cento e oitenta) dias; encerrada a apreciação, 192 

Maria Tereza põe a solicitação em votação e a Plenária aprova por nove votos favoráveis e 193 

quatro contrários, a criação do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 194 

Públicas e de Emergências no prazo de 180 (cento e oitenta); sendo os contrários dos 195 

conselheiros: Maria Tereza Chaves, Mônica Gomes, Cleodomira Soares dos Santos e 196 

Francieli Aparecida da Silva. Prossegue-se com o ponto nº 8. Oficio nº 598/2014 recebido 197 



da SEASO solicitando a indicação de dois conselheiros sendo um representante 198 

governamental e um não governamental para participar da revisão do Sistema 199 

Municipal de Monitoramento e Avaliação: a leitura do ofício em tela é realizada por 200 

Justa, no qual, a SEASO convida o CMAS, assim como, solicita a indicação de um 201 

representante governamental e um não governamental para participar da revisão do 202 

Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação, foi aprovado por este Conselho em 13 203 

de setembro de 2010 (Resolução nº 035/2010/CMAS), no ofício a Secretaria explica que 204 

após a revisão dos critérios de qualidade e indicadores de monitoramento e avaliação por 205 

modalidade de atendimento, será consolidado o documento final de Monitoramento e 206 

Avaliação, o qual será encaminhado a este Conselho para apreciação e deliberação; 207 

encerra-se a leitura e Maria Tereza coloca em apreciação; após discussão a plenária 208 

aprova pela unanimidade de treze votos os seguintes representantes para participarem da 209 

revisão do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação: Governamental: Ana Paula 210 

Zorik Rodrigues e Não Governamental: Cleodomira Soares dos Santos. Passa-se ao 211 

ponto nº 9. Apreciação e deliberação do parecer da Comissão de Orçamento e 212 

Finanças e da Área da Proteção Social Básica referente à “Reprogramação dos 213 

Saldos remanescentes dos pisos federais” da Proteção Social Básica: Justa faz a 214 

leitura do parecer onde consta que: “... considerando as orientações referentes à aplicação 215 

e reprogramação dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência 216 

Social, que estabelece que os recursos dos Pisos Federais repassados aos municípios que 217 

não forem aplicados podem ser reprogramados no exercício seguinte, desde que os 218 

serviços socioassistenciais tenham sido prestados de forma contínua e sem interrupção; 219 

considerando que na reprogramação dos Saldos os recursos remanescentes podem ser 220 

aplicados dentro de cada nível de Proteção, Básica e Especial, conforme as Portarias 221 

Federais nº 440 e 442 de 2005, com exceções: do Projovem Adolescente no qual os 222 

recursos remanescentes devem ser aplicados especificamente neste Serviço; 223 

considerando que a SEASO, por meio dos Serviços de Proteção Social Básica, prestou os 224 

serviços socioassistenciais de forma continua e sem interrupções, a Comissão da Área de 225 

Proteção Social Básica tem por indicativo à plenária que aprove a reprogramação de 226 

Saldos remanescentes dos pisos federais da Proteção Social Básica no valor de R$ 227 

152.002,66 (cento e cinquenta e dois mil, dois reais e sessenta e seis centavos)...”. 228 

Encerrada a leitura, a presidente coloca o parecer em apreciação; Justa informa que, 229 

embora não conste neste Parecer, o Centro Unificado de Artes e Esportes Unificados - 230 

CEU, também será beneficiado e foi solicitado que apresente, no prazo de noventa dias, a 231 

documentação para aprovação deste Conselho; encerrada a apreciação, Maria Tereza 232 

coloca o parecer em votação e o mesmo é aprovado pela unanimidade de treze votos. Em 233 

seguida, passa-se ao ponto nº 10. Apreciação e deliberação do parecer da Comissão 234 

de Orçamento e Finanças e da Área da Proteção Social Especial de Média e Alta 235 

Complexidade referente à “Reprogramação dos Saldos remanescentes dos pisos 236 

federais” da Área da Proteção Social Especial: o parecer é lido por Justa e diz que: “... 237 

considerando as orientações referentes à aplicação e reprogramação dos recursos 238 



financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, que estabelece que os 239 

recursos dos Pisos Federais repassados aos municípios que não forem aplicados podem 240 

ser reprogramados no exercício seguinte, desde que os serviços socioassistenciais tenham 241 

sido prestados de forma contínua e sem interrupção; considerando que na reprogramação 242 

dos Saldos os recursos remanescentes podem ser aplicados dentro de cada nível de 243 

Proteção, Básica e Especial, conforme as Portarias Federais nº 440 e 442 de 2005, com 244 

exceções: o Projovem Adolescente no qual os recursos remanescentes devem ser 245 

aplicados especificamente neste Serviço; considerando que a SEASO, por meio dos 246 

serviços de Proteção Social Especial, prestou os serviços socioassistenciais de forma 247 

continua e sem interrupções, a Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e 248 

Alta Complexidade tem por indicativo à plenária que aprove a reprogramação de saldos 249 

remanescentes dos pisos federais da Proteção Social Especial no valor de R$ 78.773,31 250 

(setenta e oito mil setecentos e setenta e três reais e trinta e um centavos)...”; finalizada a 251 

leitura, a presidente coloca o parecer em apreciação; Justa explica que a Comissão 252 

mencionada se reuniu por diversas vezes para a elaboração do parecer e que a 253 

reprogramação não veio para deliberação antes porque não dependia da SEASO, mas sim 254 

do Setor de Gestão Orçamentária da Secretaria Municipal de Finanças; Fábio explica que 255 

no processo de reordenamento, uma das alterações será referente à Unidade de 256 

Acolhimento Institucional Masculino que está localizada na Rua Vitória, 2796, quadra 494, 257 

lote 45, Bairro Alto Alegre, e vai retornar para o endereço anterior na Rua Presidente 258 

Bernardes, 2445 – Vila Canceli, e que o Serviço Centro Pop, ocupará o espaço da Rua 259 

Vitória acima citado; encerrada a apreciação, Maria Tereza coloca o parecer em votação, o 260 

qual é aprovado pela plenária por unanimidade, treze votos. E assim, passa-se ao ponto nº 261 

11.  Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões da Área de Proteção Social 262 

Básica e de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente à 263 

“Validação de inscrição das Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 264 

Socioassistenciais” da Área da Proteção Social Básica e deliberação dos “Planos de 265 

Providência e Planos de Apoio” das Entidades, Serviços, Programas, Projetos e 266 

Benefícios Socioassistenciais, resultantes do Ciclo de Monitoramento e Avaliação 267 

2013: a assistente social do CMAS, Justa apresenta o parecer projetado em multimídia e 268 

nele consta o que segue: “... considerando a Resolução 095 de 06 de dezembro de 2012 269 

que define os parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social 270 

das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, 271 

projetos e benefícios socioassistenciais não governamentais e regulamenta o processo de 272 

aprovação dos Planos e Relatórios de Atividades das Unidades Governamentais para a 273 

prestação dos Serviços, Programas, Projetos e benefícios socioassistenciais; considerando 274 

que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais prestados por 275 

entidades e organizações de assistência social deverão estar em consonância com o 276 

conjunto normativo da Política Nacional de Assistência Social em vigor e suas Normas 277 

Operacionais Básicas, visando garantir padrões de qualidade na prestação de serviços e 278 

nas condições de trabalho, as Comissões tem por indicativo à plenária: parecer favorável à 279 



aprovação do Plano de Providências e Plano de Apoio de 2013; parecer favorável à 280 

Validação da inscrição das entidades, serviços, programas, projetos e benefícios 281 

socioassistenciais de Proteção Social Básica, conforme detalhado: 1) Entidades com 282 

atuação preponderante na Política de Assistência Social, inscrita na qualidade de 283 

Entidade de Assistência Social: Centro Social Beneficente Paróquia São Cristóvão- 284 

CEMIC: Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e Enfrentamento à Pobreza e 285 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 à 286 

15 anos; Programa do Voluntariado Paranaense- PROVOPAR: Programa de 287 

Capacitação, Inclusão Produtiva e Enfrentamento à Pobreza; Sociedade Espírita Paz, 288 

Amor e Luz – SEPAL- NAFA: Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e 289 

Enfrentamento à Pobreza. 2) Entidades com sede em outro município, com seus 290 

Serviços, Programas, Projetos e benefícios inscritos junto ao CMAS: Legião da Boa 291 

Vontade- LBV: Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e Enfrentamento à Pobreza; 292 

Programa Espaço de Convivência; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos 293 

para crianças até seis anos; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para 294 

jovens e adultos; Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência Social: Programa de 295 

Capacitação, Inclusão Produtiva e Enfrentamento à Pobreza. 3. Entidades com atuação 296 

preponderante em outra política, com seus Serviços, Programas, Projetos e 297 

benefícios inscritos junto ao CMAS: Associação Cascavelense dos Amigos da 298 

Pastoral da Criança- ACAPAC: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 299 

para crianças de zero a seis anos; Fundação Assis Gurgacz – FAG: Serviço de 300 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos e Programa de Informação e 301 

Educação para o trabalho para adolescentes e jovens aprendizes; Associação 302 

Educacional Espírita Lins de Vasconcelos – Guarda Mirim: Programa de Capacitação, 303 

Inclusão Produtiva e Enfrentamento à Pobreza e Programa de Informação e Educação 304 

para o trabalho para adolescentes e jovens aprendizes; Associação de Pais e Amigos 305 

dos Excepcionais de Cascavel - APAE: Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e 306 

Enfrentamento à Pobreza...” encerrada a apresentação do Parecer, Maria Tereza o coloca 307 

em apreciação; agradece as Comissões ressaltando que tiveram um trabalho árduo, que 308 

para agilizar os trabalhos, no momento que se verificava a necessidade de alguma 309 

alteração, seja no Plano ou no Relatório, no mesmo instante se contatava com as 310 

Entidades e Organizações de Assistência Social e a alteração era providenciada de 311 

imediato; Justa destaca que este ano tivemos o privilégio de realizar a validação do Plano 312 

de Ação Anual e o Relatório de Atividades pelo Sistema de Informatização da Rede de 313 

Serviços de Assistência Social – IRSAS, o que foi um avanço, além de agilizar o processo; 314 

Justa também destaca a entidade ACAPAC cuja situação foi amplamente discutida pelas 315 

Comissões devido ao fato de que o Serviço que hoje a Entidade desenvolve não condiz 316 

com o que está escrito n o Plano de Ação, no entanto, as Comissões entenderam ser 317 

viável o parecer favorável à manutenção da inscrição, uma vez que, nesse momento todos 318 

os Serviços estão passando por reordenamento; encerrada a apreciação, a presidente 319 

coloca o parecer em votação e a plenária aprova pela unanimidade de treze votos a 320 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Firsas.cascavel.pr.gov.br%3A3285%2Firsas%2FLogin.aspx&ei=8u4dU5qwIvKQ0gHls4D4Cg&usg=AFQjCNFv5lAxbspK4MnbXYgJNs-25yXKgw&sig2=hzV3yNOmp62kVmDY_n8f9Q&bvm=bv.62578216,d.dmQ
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Firsas.cascavel.pr.gov.br%3A3285%2Firsas%2FLogin.aspx&ei=8u4dU5qwIvKQ0gHls4D4Cg&usg=AFQjCNFv5lAxbspK4MnbXYgJNs-25yXKgw&sig2=hzV3yNOmp62kVmDY_n8f9Q&bvm=bv.62578216,d.dmQ


Validação de inscrição das Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 321 

Socioassistenciais” da Área da Proteção Social Básica para 2014 dos “Planos de 322 

Providência e Planos de Apoio” das Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 323 

Socioassistenciais, resultantes do Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2013; dando 324 

continuidade à reunião, passa-se ao ponto nº 12. Apreciação e deliberação do Parecer 325 

da Comissão de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, referente à 326 

“Validação de inscrição das entidades, serviços, programas e projetos de 327 

assessoramento, defesa e garantia de direitos no CMAS” e deliberação dos “Planos 328 

de Providência e Planos de Apoio” das Entidades, Serviços, Programas, Projetos e 329 

Benefícios Socioassistenciais, resultantes do Ciclo de Monitoramento e Avaliação 330 

2013”: da mesma forma, Justa apresenta o parecer projetado no qual consta que “... 331 

considerando que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 332 

prestados por entidades e organizações de assistência social deverão estar em 333 

consonância com o conjunto normativo da Política Nacional de Assistência Social em vigor 334 

e suas Normas Operacionais Básicas, visando garantir padrões de qualidade na prestação 335 

de serviços e nas condições de trabalho; considerando o Sistema Municipal de 336 

Monitoramento e Avaliação aprovado pelo CMAS através da Resolução nº 035/2010 e 337 

alterado pela Resolução/CMAS nº 056/2013; considerando a Resolução 095 de 06 de 338 

dezembro de 2012 que define os parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de 339 

Assistência Social das entidades e organizações de assistência social, bem como dos 340 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais não governamentais e 341 

regulamenta o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de Atividades das Unidades 342 

Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas, Projetos e benefícios 343 

socioassistenciais; considerando que os Planos de Providências e de Apoio de 2013, 344 

foram analisados diretamente no Irsas, no entanto, a Validação ainda não é possível via 345 

Irsas, devendo ser realizada em meio físico; considerando que neste ano de 2014, além do 346 

Plano de Ação Anual, o Relatório de Atividades 2013 também foi analisado diretamente no 347 

IRSAS, sendo que ambos após leitura e análise e apontamentos quando necessários 348 

foram Validados pelas Comissões, as Comissões tem por indicativo à plenária parecer 349 

Favorável a aprovação dos Planos de Providencias e de Apoio 2013 e parecer Favorável a 350 

aprovação da Validação das Inscrições das entidades, serviços, programas e projetos de 351 

assessoramento, defesa e garantia de direitos no Conselho Municipal de Assistência 352 

Social 2014, conforme detalhado: 1) Entidades de Assessoramento: Centro Jesuíta de 353 

Cidadania e Assistência Social: Programa Formação Política Cidadã; Associação dos 354 

Portadores de Fissura Lábio Palatina de Cascavel – APOFILAB: Assessoramento; 355 

Programa do Voluntariado Paranaense-PROVOPAR: Banco de Alimentos; Cáritas 356 

Arquidiocesana de Cascavel: Programa de Apoio e Assessoramento à Empreendimentos 357 

Econômicos Solidários. 2) Entidades de Defesa e Garantia de Direitos: Associação dos 358 

Portadores de Fissura Lábio Palatina de Cascavel – APOFILAB: Defesa e garantia de 359 

direitos das pessoas com fissura lábio palatal e malformação crânio facial; Associação 360 

Cascavelense dos Amigos dos Surdos- ACAS: Defesa e Garantia de Direitos das 361 



pessoas com deficiência auditiva; Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel - 362 

ADEFICA: Defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência física; Associação 363 

Cascavelense dos Deficientes visuais- ACADEVI: Defesa e Garantia de direitos das 364 

pessoas com deficiência visual...”. Encerra-se a leitura e a presidente coloca o parecer em 365 

apreciação; a diretora do PROVOPAR, senhora Vânia Maria de Souza questiona, pois, 366 

segundo ela, a Entidade não é de Assessoramento; Justa explica que posterior ao 367 

reordenamento que está em andamento serão atualizadas as inscrições, mas caso isso 368 

aconteça o CMAS será informado e irá apreciar e aprovar, porém, nesse momento, 369 

manter-se-á dessa forma; Ana Paula contribui e acrescenta que existem outras Entidades, 370 

cuja inscrição, não condiz com o Serviço desenvolvido, contudo, as Comissões 371 

entenderam por deliberar favorável e aguardar o reordenamento, haja vista, não ter tempo 372 

hábil para realizar todo este estudo, mas que para 2015, as validações das inscrições 373 

deverão ser feitas de acordo com o que a Entidade realmente desenvolve; Justa salienta a 374 

importância do questionamento de Vânia, pois, a própria Entidade levantando algumas 375 

dúvidas que somente após o reordenamento serão sanadas; que a gestão (leia-se 376 

SEASO), está de parabéns pelas reuniões e capacitações que vem promovendo junto às 377 

Entidades e Conselheiros que estão apropriando um pouco mais acerca da Política de 378 

Assistência Social; Vânia corrobora a fala de Justa complementando que está participando 379 

das reuniões do Grupo de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos no âmbito da 380 

Assistência Social e que estão sendo muito “rico” esses encontros, que tem aprendido 381 

bastante. Encerrada a apreciação, Maria Tereza coloca o parecer em votação e a plenária 382 

aprova, pela unanimidade de treze votos, o parecer favorável à Validação de inscrição das 383 

entidades, serviços, programas e projetos de assessoramento, defesa e garantia de 384 

direitos no CMAS para 2014 e a aprovação dos “Planos de Providência e Planos de Apoio” 385 

das Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais, resultantes 386 

do Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2013”. Passa-se ao ponto nº 13. Apreciação e 387 

deliberação do Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Especial de 388 

Média e Alta Complexidade e de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 389 

Inscrições referente à “Validação de inscrição das Entidades, Serviços, Programas, 390 

Projetos e Benefícios Socioassistenciais” da Área da Proteção Social Especial do 391 

CMAS e deliberação dos “Planos de Providência e Planos de Apoio” das Entidades, 392 

Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais, resultantes do Ciclo 393 

de Monitoramento e Avaliação 2013”: o parecer é apresentado projetado por Justa e diz 394 

que “... considerando que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 395 

prestados por entidades e organizações de assistência social deverão estar em 396 

consonância com o conjunto normativo da Política Nacional de Assistência Social em vigor 397 

e suas Normas Operacionais Básicas, visando garantir padrões de qualidade na prestação 398 

de serviços e nas condições de trabalho; considerando o Sistema Municipal de 399 

Monitoramento e Avaliação aprovado pelo CMAS através da Resolução nº 035/2010 e 400 

alterado pela RESOLUÇÃO/CMAS Nº 056/2013; considerando a Resolução 095 de 06 de 401 

dezembro de 2012 que define os parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de 402 



Assistência Social das entidades e organizações de assistência social, bem como dos 403 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais não governamentais e 404 

regulamenta o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de Atividades das Unidades 405 

Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas, Projetos e benefícios 406 

socioassistenciais; considerando que neste ano de 2014, além do Plano de Ação Anual, o 407 

Relatório de Atividades 2013 também foi analisado diretamente no IRSAS, sendo que 408 

ambos após leitura e análise e apontamentos quando necessários foram Validados pelas 409 

Comissões, a Comissão da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade tem 410 

por indicativo à plenária que aprove a Validação da inscrição das entidades, serviços, 411 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais da Proteção Social Especial, conforme 412 

detalhado: Entidades com atuação preponderante na Política de Assistência Social, 413 

inscrita na qualidade de Entidade de Assistência Social: Abrigo São Vicente de 414 

Paulo: Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade Institucional para idosos; 415 

Associação Recanto da Criança: Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade 416 

residencial para crianças e adolescentes; Lar dos Bebês Pequeno Peregrino: Serviço de 417 

Acolhimento Institucional- Unidade Institucional para crianças; Associação Espírita 418 

Irmandade de Jesus: Serviço de Acolhimento Institucional de Passagem para Pessoas 419 

Adultas e suas Família. Encaminhamentos: que quanto ao Abrigo São Vicente de 420 

Paulo, a Comissão de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, em 421 

conjunto com a Mesa Diretiva do CMAS e a Gestão da SEASO realize reunião com a 422 

Entidade no prazo máximo de 30 dias a contar da data da aprovação da Validação da 423 

Inscrição da Entidade, para orientações no que se refere às formas de acesso ao Serviço 424 

executado pela Entidade. E que o CMAS encaminhe oficio aos envolvidos com a data 425 

desta reunião...”. Encerrada a leitura, Maria Tereza coloca o parecer em apreciação; Justa 426 

salienta a importância que foi a participação dos membros de todas as Comissões nesse 427 

processo de validação de Inscrições; referente ao encaminhamento acima, Justa explica 428 

que a exemplo das demais validações apresentadas nos dois pontos de pauta anteriores, 429 

as Comissões optaram pelo parecer favorável ao Abrigo São Vicente de Paulo, dado o 430 

reordenamento e o encaminhamento em si; nada mais havendo, a presidente coloca o 431 

parecer em votação e a plenária aprova pela unanimidade de treze votos, o parecer 432 

favorável à Validação de inscrição das Entidades, Serviços, Programas, Projetos e 433 

Benefícios Socioassistenciais da Área da Proteção Social Especial do CMAS para 2014 e 434 

a aprovação dos “Planos de Providência e Planos de Apoio” das Entidades, Serviços, 435 

Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais, resultantes do Ciclo de 436 

Monitoramento e Avaliação 2013”, bem como, o encaminhamento referente ao Abrigo São 437 

Vicente de Paulo. Em seguida, a discussão passa a ser o ponto nº 14.  Apreciação e 438 

deliberação do Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Básica e da Área 439 

de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, referente à “Aprovação 440 

da documentação das unidades governamentais, conforme Art. 19 da Resolução 441 

CMAS 095/2012” e deliberação dos “Planos de Providência e Planos de Apoio” das 442 

Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais, 443 



resultantes do Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2013: da mesma forma, Justa lê 444 

projetado, o parecer da Comissão a Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 445 

Complexidade e nele consta que: “... considerando que os serviços, programas, projetos e 446 

benefícios socioassistenciais prestados por entidades e organizações de assistência social 447 

deverão estar em consonância com o conjunto normativo da Política Nacional de 448 

Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, visando garantir 449 

padrões de qualidade na prestação de serviços e nas condições de trabalho; considerando 450 

o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação aprovado pelo CMAS através da 451 

Resolução nº 035/2010 e alterado pela Resolução/CMAS nº 056/2013; considerando a 452 

Resolução 095 de 06 de dezembro de 2012 que define os parâmetros para a inscrição no 453 

Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de assistência 454 

social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais não 455 

governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de 456 

Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas, 457 

Projetos e Benefícios Socioassistenciais; considerando que os Planos de Providências e 458 

de Apoio de 2013, foram analisados diretamente no Irsas, no entanto, a Validação ainda 459 

não é possível via Irsas, devendo ser realizada em meio físico, assim, as Comissões supra 460 

tem por indicativo à plenária parecer favorável a aprovação dos Planos de Providencias e 461 

de Apoio 2013 e parecer favorável a aprovação da documentação das unidades 462 

governamentais, conforme detalhamento abaixo: Casa de Passagem Feminina: Serviço 463 

de Acolhimento Institucional para Adolescentes Feminino; Casa de Passagem Masculina: 464 

Serviço de Acolhimento Institucional para adolescentes Masculino; Família Acolhedora: 465 

Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Família acolhedora; Abrigo de 466 

Mulheres Vanusa Covati: Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade institucional 467 

para Mulheres em Situação de violência; Plantão Social: Serviço de Abordagem Social; 468 

CREAS III: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos e 469 

Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias e 470 

Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias; 471 

CENTRO POP: Serviço Especializado para Pessoas Adultas e Famílias em Situação de 472 

Rua; CREAS II: Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 473 

Socioeducativa de Liberdade Assistida-LA e Prestação de Serviços à Comunidade-PSC; 474 

CREAS I: Serviço de Proteção Especializado a Famílias e Indivíduos – Crianças e 475 

Adolescentes e Programa Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; CASA POP: Serviço de 476 

Acolhimento Institucional – Unidade Institucional de Passagem para Adultos; Residência 477 

Inclusiva: Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência. 478 

Encaminhamento: que a Comissão da PSE acompanhe a efetivação dos Planos de 479 

Providencias, dando prioridade ao Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes em 480 

Família Acolhedora...”; Justa prossegue com a leitura do parecer da Área de Proteção 481 

Social Básica onde consta que: considerando que neste ano de 2014, além do Plano de 482 

Ação Anual, o Relatório de Atividades 2013 também foi analisado diretamente no IRSAS, 483 

sendo que ambos após leitura e análise e apontamentos quando necessários foram 484 



Validados pelas Comissões via on line no Irsas; considerando que os Planos de 485 

Providências e de Apoio de 2013, foram analisados diretamente no Irsas, no entanto, a 486 

Validação ainda não está contemplada no Irsas, devendo ser realizada em meio físico; 487 

considerando que Comissão Mista e Permanente do Sistema Municipal de Monitoramento 488 

e avaliação de Proteção Social Básica REFERENDOU os Planos de Providências e de 489 

Apoio, a Comissão da Área de Proteção Social Básica tem por indicativo à plenária, 490 

parecer favorável à aprovação dos Planos de Providências e de Apoio 2013, das unidades 491 

governamentais da Área da Proteção social Básica; parecer favorável à aprovação da 492 

documentação das unidades governamentais da Área da Proteção social Básica, conforme 493 

detalhamento: CRAS PERIOLO: Serviço de Proteção Integral à Família-PAIF; Serviço de 494 

Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças de 0 a 6 anos; Serviço de 495 

Convivência e Fortalecimento de vínculos para adolescentes de 15 a 17 anos; Serviço de 496 

Convivência e Fortalecimento de vínculos para idosos; Programa de Capacitação, Inclusão 497 

Produtiva e enfrentamento à pobreza; Programa Bolsa Família; Benefício Auxílio 498 

Natalidade; Benefício Auxílio Alimentação; Benefício Auxílio Documentação Civil; BPC; 499 

Programa de Inclusão Digital. CRAS CASCAVEL VELHO: Serviço de Proteção Integral à 500 

Família-PAIF; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças de 0 a 6 501 

anos; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para adolescentes de 15 a 17 502 

anos; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para idosos; Programa de 503 

Capacitação, Inclusão Produtiva e enfrentamento à pobreza; Programa Bolsa Família; 504 

Benefício Auxílio Natalidade; Benefício Auxílio Alimentação; Benefício Auxílio 505 

Documentação Civil; BPC; Programa de Inclusão Digital. CRAS INTERLAGOS: Serviço de 506 

Proteção Integral à Família-PAIF; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos 507 

para crianças de 0 a 6 anos; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para 508 

adolescentes de 15 a 17 anos; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para 509 

idosos; Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e enfrentamento à pobreza; 510 

Programa Bolsa Família; Benefício Auxílio Natalidade; Benefício Auxílio Alimentação; 511 

Benefício Auxílio Documentação Civil; BPC. CRAS VOLANTE: Serviço de Proteção 512 

Integral à Família-PAIF; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para 513 

crianças de 0 a 6 anos; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para 514 

adolescentes de 15 a 17 anos; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para 515 

idosos; Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e enfrentamento à pobreza; 516 

Programa Bolsa Família; Benefício Auxílio Natalidade; Benefício Auxílio Alimentação; 517 

Benefício Auxílio Documentação Civil; BPC; Serviço de PSB no domicílio para pessoas 518 

com deficiência e idosos; Programa Família Paranaense. CRAS IX DE NOVEMBRO: 519 

Serviço de Proteção Integral à Família-PAIF; Serviço de Convivência e Fortalecimento de 520 

vínculos para crianças de 0 a 6 anos; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos 521 

para adolescentes de 15 a 17 anos; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos 522 

para idosos; Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e enfrentamento à pobreza; 523 

Programa Bolsa Família; Benefício Auxílio Natalidade; Benefício Auxílio Alimentação; 524 

Benefício Auxílio Documentação Civil; BPC; Programa de Inclusão Digital. EURECA I: 525 



Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças de 6 a 15 anos; 526 

EURECA II: Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças de 6 a 15 527 

anos; CCI: Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para idosos; Programa 528 

de Inclusão Produtiva: Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e enfrentamento à 529 

pobreza; encerrada a apresentação, a presidente coloca os pareceres em apreciação; 530 

Justa lembra que as Unidades Governamentais não requerem Inscrição junto ao CMAS, 531 

apenas a aprovação da documentação; não havendo mais manifestações, Maria Tereza 532 

coloca o parecer em votação e a plenária aprova pela unanimidade de treze votos a 533 

“Aprovação da documentação das unidades governamentais, da Área de Proteção Social 534 

Básica e da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, conforme 535 

Art. 19 da Resolução CMAS 095/2012” e aprovação dos “Planos de Providência e Planos 536 

de Apoio” das Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais, 537 

resultantes do Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2013, bem como, o encaminhamento: 538 

que a Comissão da PSE acompanhe a efetivação dos Planos de Providências, dando 539 

prioridade ao Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Família Acolhedora. 540 

Prossegue-se com o ponto nº 15.   Apreciação do Parecer da Comissão da Área de 541 

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade referente à prestação de 542 

contas do Lar dos Bebês do processo nº 000061-74.2014.5.09.0071: Maria Tereza faz 543 

a leitura do ofício nº 031/2014 advindo do Lar dos Bebês, através do qual a entidade presta 544 

conta do valor de R$ 1.018,08 (Um mil, dezoito reais e oito centavos), oriundo recebido a 545 

título de doação do Poder Judiciário – Tribunal Regional do Trabalho – 9ª Região, 546 

conforme consta, a entidade utilizou o recurso para pagamento de Fundo de Garantia por 547 

Tempo de Serviço – FGTS; também faz a leitura do parecer da Comissão onde consta que 548 

“... considerando o Regimento do Conselho Municipal de Assistência Social, que em seu 549 

artigo 4°, inciso VII relata como uma de suas atribuições ´cadastrar, inscrever, orientar e 550 

fiscalizar as entidades e organizações de Assistência Social atuantes no município, de 551 

acordo com os critérios determinados pelo CNAS e resoluções do CMAS´; considerando a 552 

Resolução/CMAS nº 031, de 09 de maio de 2013, a qual oficia a Entidade Lar dos Bebês 553 

Pequeno Peregrino para que apresente Plano de Trabalho e Aplicação para utilização do 554 

recurso financeiro recebido da 2° Vara do Trabalho de Cascavel; considerando o ofício nº 555 

031/2014 advindo da Entidade Lar dos Bebes, que encaminha a prestação de contas e o 556 

Plano de Trabalho e Aplicação do recurso recebido como doação da Justiça do Trabalho-557 

Tribunal Regional do Trabalho 9ª Região, a Comissão tem como indicativo à Plenária que 558 

aprove o Plano de Trabalho e Aplicação da Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino 559 

referente à utilização da última parcela do recurso financeiro recebido da 2° Vara do 560 

Trabalho de Cascavel...”; encerrada a leitura, a presidente coloca o parecer em 561 

apreciação; Justa lembra que anteriormente, na reunião de setembro/2013, houve 562 

discussão referente às entidades prestarem contas de recursos recebidos que não fossem 563 

advindos do Fundo Municipal de Assistência Social, porém, complementa Justa, este 564 

assunto deverá retornar para as Comissões, que o Lar dos Bebês está apresentando por 565 

ser recurso pertinente ao ano passado (era parcelado), mas as  demais Entidades que tem 566 



recebido recursos estão aguardando o procedimento  e orientação do CMAS; após, Maria 567 

Tereza coloca o parecer em votação e a plenária o aprova pela unanimidade de treze 568 

votos.  Em seguida, discute-se o ponto nº 16. Oficio 19/2014 recebido da Associação 569 

Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança ACAPAC: a presidente faz a leitura do 570 

ofício e nele a entidade explica que com a saída da assistente social no ano anterior, bem 571 

como, de outras líderes que haviam sido capacitadas para alimentar o Sistema de 572 

Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social – IRSAS, não foi possível enviar 573 

ao CMAS os Relatórios Mensais neste ano de 2014; o ofício ainda informa que foi 574 

realizada reunião com o presidente da ACAPAC, Padre Rosevaldo Bahls e a Secretária 575 

Municipal de Assistente Social, Susana Medeiros Dal Molin onde a Entidade se 576 

comprometeu em “... colocar quatro pessoas que farão o possível para que até o final o 577 

mês de setembro, nossas crianças e familiares estejam cadastradas no Sistema IRSAS...”; 578 

encerrada a leitura, a plenária discute o ofício; a conselheira e vice presidente da Entidade, 579 

Maria de Lourdes Menon Schram faz uso da palavra e explica que a ACAPAC é uma 580 

Associação que foi criada para que a Pastoral pudesse fazer Projetos, mas que todos os 581 

que prestam serviços lá são voluntários, que fazem visita domiciliar, realizam a pesagem 582 

das crianças e orientam as famílias, que todos os voluntários participam de capacitações 583 

de saúde bucal e de alimentação sendo multiplicadores juntos ás famílias assistidas; 584 

“Lurdinha”, como é conhecida a vice presidente da entidade, ainda explica que, embora a 585 

Associação seja ligada à Igreja Católica, atende a todos, sem distinção de religião; também 586 

explica que os recursos recebidos através do Convênio com o Município é utilizado com 587 

alimentação para mães e filhos no dia da pesagem, com brinquedos distribuídos em datas 588 

comemorativas, cujos são confeccionados, em boa parte, com materiais recicláveis; 589 

Lurdinha finaliza dizendo que, se caso não conseguirem atender as exigências do IRSAS 590 

vão ter que se desligar do CMAS, consequentemente, perderão o recurso e terão que 591 

buscar outras alternativas; reitera novamente o fato de trabalharem exclusivamente com 592 

voluntariado, ressaltando que somente em Cascavel, esse número passa de setecentos, e 593 

a maioria, mal sabe ler e escrever daí a dificuldade de serem capacitados em relação ao 594 

IRSAS. Finalizado o informe, passamos ao ponto nº 17. Oficio nº 002/2014 recebido da 595 

Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN: Maria Tereza lê 596 

o referido ofício, por meio do qual, a Câmara Intersetorial convida a todos para participar 597 

do I Fórum Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Cascavel 598 

– PR, que será realizado na data de 18 de julho de 2014, com o objetivo de eleger os 599 

membros não governamentais do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 600 

Nutricional Sustentável – COMSANS; Poliana explica que 2/3 (dois terços) do futuro 601 

Conselho será formado por representantes Não Governamentais; que ela e a nutricionista 602 

da SEASO, Francielle Rossoni de Carvalho realizaram visita a todas as Entidades inscritas 603 

no CMAS para conscientizá-las da importância e necessidade da implementação e 604 

participação na composição do mencionado conselho; Vânia pergunta se o COMSANS 605 

ficará vinculado à SEASO; Justa explica que segundo a Lei Municipal nº 5.873/2011 que 606 

dispõe sobre o mencionado Conselho, o mesmo deverá ser vinculado à Secretaria 607 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Firsas.cascavel.pr.gov.br%3A3285%2Firsas%2FLogin.aspx&ei=8u4dU5qwIvKQ0gHls4D4Cg&usg=AFQjCNFv5lAxbspK4MnbXYgJNs-25yXKgw&sig2=hzV3yNOmp62kVmDY_n8f9Q&bvm=bv.62578216,d.dmQ


Municipal de Saúde. Finalizada a leitura do Convite, dá-se continuidade à reunião com o 608 

ponto nº 18. Ofício nº 435/2014 recebido da SEASO referente à Notificação da 609 

Procuradoria Federal/Censo CMAS 2013: Justa explica que este ofício o Ministério 610 

Público Federal, através da Procuradoria da República no Município de Cascavel, 611 

encaminhou diretamente ao Prefeito Municipal, senhor Edgar Bueno, que o Ministério 612 

Público objetiva averiguar a regularidade quanto à implantação e cadastramento do 613 

Conselho Municipal de Assistência Social, haja vista que, segundo o ofício, o Censo 614 

SUAS, realizado em dezembro/2013, constatou que nosso Município permanecia irregular 615 

perante àquele cadastro; Justa explica ainda que o Prefeito encaminhou o ofício para a 616 

SEASO, porém, compete ao CMAS responder aos questionamentos; acrescenta que na 617 

ocasião do preenchimento do Censo SUAS, o cargo de Secretária Executiva do CMAS, 618 

ainda não tinha sido oficializado, e esta é uma das pendências, porém, já foi elaborado 619 

Portaria por parte do Município, nomeando uma Assistente Social para este Cargo, 620 

sanando assim essa pendência; e quanto às demais pendências do referido ofício, explica 621 

Justa, foram todas sanadas e encaminhado ofício (nº 032/2014) resposta à SEASO com as 622 

devidas justificativas; a Secretária Executiva do CMAS finaliza dizendo que temos que ver 623 

esta notificação como algo positivo, pois se entende que realmente as informações 624 

solicitadas são analisadas pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – 625 

MDS. Em seguida, discute-se a inclusão de pauta que passa a ser o ponto sobre nº 19.  626 

Ofício nº 606 advindo da SEASO ref. ao Reordenamento dos Serviços de 627 

Acolhimento Institucional e Familiar e Reordenamento dos Serviços de Média 628 

Complexidade da Secretaria Municipal de Assistência Social: Maria Tereza faz a 629 

leitura do referido ofício onde a SEASO informa que “... através da Divisão de Proteção 630 

Social Especial de Média e Alta Complexidade, não está medindo esforços para que suas 631 

metas sejam alcançadas, bem como, as pendências decorridas deste Conselho sejam 632 

sanadas...”; anexo ao ofício consta o Cronograma para Construção do Plano Municipal de 633 

Acolhimento, cuja 1ª etapa trata da Construção do Diagnóstico, a 2ª etapa será 634 

Compilação de dados e a 3ª e última etapa, que se encerrará dia 26.08.2014 versará sobre 635 

a Construção do Plano Municipal de Acolhimento; finalizado o informe, passa-se ao último 636 

ponto de pauta de nº 20. Informes Gerais: participação na Reunião Ampliada do 637 

CEAS, na data de 06.06.2014 em Curitiba/PR: Justa e Maria Tereza discorrem sobre a 638 

participação na referida reunião conforme deliberado por este Conselho na reunião de 639 

24.04.2014; lembram que conforme informado, Cascavel foi convidado para expor a 640 

Experiência Exitosa do CMAS, que após a apresentação, os representantes de diversos 641 

municípios do Paraná que se faziam presente, elogiaram sobremaneira o avanço da 642 

Política de Assistência Social em Cascavel; Maria Tereza enaltece a atuação do CMAS de 643 

Cascavel e reforça que tanto Justa como Susana explanaram brilhantemente sobre os 644 

avanços e deste Conselho, bem como, do avanço da política Municipal de Assistência 645 

Social. Nada mais havendo a ser tratado a presidente Maria Tereza Chaves encerra a 646 

reunião às 11h30 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que após lida e aprovada será 647 

assinada por mim e pela presidente. 648 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




