
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

ATA REUNIÃO AMPLIADA EXTRAORDINÁRIA 

ATA N° 10 – 22/08/2014 

 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e catorze, aconteceu às 08h30, no 1 

Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à Rua Paraná, 5.000, a reunião 2 

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

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

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

maioria de seus membros conforme consta na lista de presença anexa, para tratar dos 6 

seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e Aprovação da Pauta do Dia; 2. 7 

Apreciação e deliberação do parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças ref. ao 8 

“Relatório da Execução Orçamentária e Financeira da Secretaria Municipal de 9 

Assistência Social – SEASO 2º trimestre de 2014”. A presidente Maria Tereza inicia a 10 

reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos e em seguida passa ao 11 

ponto nº 1. Apreciação e Aprovação da Pauta do Dia: coloca a pauta em apreciação e 12 

não havendo manifestação a coloca em votação e a mesma é aprovada pela unanimidade 13 

de doze votos; na sequência, Maria Tereza justifica a ausência dos seguintes Conselheiros 14 

do CMAS: Josué dos Santos tem estágio da Faculdade; Joana D´Arque Maciel de 15 

Oliveira tem reunião da Pastoral da Criança na cidade de Ibema-PR;  Maria de Lourdes 16 

Menon Schram está com o braço quebrado; Eliedy Batista Eler está em curso na cidade 17 

de Foz do Iguaçu de 20 à 22.08.2014. Em seguida, passa a palavra ao presidente Valdair 18 

que igualmente agradece e dá as boas vindas; em seguida, passa a palavra à gerente da 19 

divisão administrativa e financeira Eliane Portella Rolloff, que apresenta projetado em 20 

multimídia o Relatório da Execução Orçamentária e Financeira da Secretaria Municipal de 21 

Assistência Social – SEASO 2º trimestre de 2014 o qual contém detalhes das receitas 22 

orçamentárias já previstas na LDO e as despesas orçamentárias correntes e de capital, 23 

bem como, foram realizados todos os esclarecimentos necessários à plenária do 24 

Conselho; a conselheira e gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, 25 

Luzia de Aguiar Soares salienta que é importante informar que alguns valores aparecem 26 

na tabela mas na verdade o Serviço ainda não está sendo desenvolvido, ou seja, esses 27 

valores ainda não foram repassados pelos órgãos competentes e cita como exemplo 28 

Programas pertinentes à Política da Mulher; Eliane ressalta que na tabela do Relatório que 29 

está sendo apresentada tem uma coluna específica de “conta corrente” onde consta o nº 30 

da conta respectiva e que nas linhas onde não consta o referido nº é porque trata-se 31 

apenas de previsão; o diretor da SEASO, Hudson Márcio Moreschi Júnior complementa 32 

que é necessário que se tenha a previsão na LDO a ser executada no próximo ano para a 33 



execução da ação, pois, caso não exista previsão e o Município seja contemplado com o 34 

recurso, é necessário a abertura de crédito adicional através da Câmara Municipal de 35 

Cascavel; a assistente social do Conselho Municipal de Assistência Social, Justa Alves dos 36 

Anjos Chesca informa que na versão apresentada para a Comissão supra os recursos da 37 

Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 38 

estavam mesclados e a Comissão então solicitou que fosse alterado efetuando a 39 

separação de acordo com a Proteção; prossegue a apresentação com o questionamento 40 

do Conselheiro de Direitos Evilásio Schmitz realizou alguns questionamentos tais como: 41 

porque da devolução de recursos provenientes do FIA Estadual, através do Conselho 42 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (n° da Conta 22.457-x, Fonte de 43 

Recurso 787, Programa Família Acolhedora – Pagamento de Bolsas (Convênio 420/2011 44 

Vigência 24/06/2014), Receitas Orçamentárias provenientes do FIA CEDCA, Previsão 45 

Inicial de R$ 31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais), Previsão Atualizada de R$ 46 

31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais), Receitas Realizadas no Bimestre R$ 5,99 47 

(cinco reais e noventa e nove centavos), Receitas Realizadas até o Bimestre R$ 378,49 48 

(trezentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos) Saldo não aplicado de R$ 49 

31.427,50 (trinta e um mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinqüenta centavos) dúvida 50 

também contemplada por Valdair Mauro Debus; Hudson esclareceu que as referidas 51 

devoluções de recursos são decorrentes de licitações e que dificultam sobremaneira a sua 52 

reprogramação; questionamento realizado por Evilásio quanto ao valor de R$ 3.000 (três 53 

mil reais) de previsão inicial e atualizada de arrecadação do Fundo do Idoso, sendo que as 54 

receitas realizadas no trimestre foram de R$ 1.103,21 (um mil cento e três reais e vinte um 55 

centavos) e de receitas realizadas até o trimestre de R$ 4.241,31 (quatro mil duzentos e 56 

quarenta e um reais e trinta e um centavos), restando um saldo de R$ 1.241,31(um mil 57 

duzentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos) apresentado como negativo e que 58 

Evilásio questiona, pois, na verdade seria valor positivo, o que foi aceito por Eliane e 59 

Hudson que se dispuseram a alterar a fórmula e proceder a correção. Após discussão e 60 

esclarecimentos Hudson e Eliane se propuseram a alterar a fórmula de cálculo a fim de 61 

obter o dado como positivo; Justa observa que a Comissão de Orçamentos e Finanças 62 

havia solicitado algumas alterações de nomenclaturas de serviços, como é o caso “Casa 63 

de Passagem Masculina”, que precisam ser atualizadas conforme a Resolução do 64 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS que dispõe sobre a Tipificação Nacional 65 

de Serviços Socioassistenciais, contudo, essas terminologias ainda não estão 66 

contempladas no Relatório apresentado; Eliane admite que foi “esquecido”, mas que será 67 

providenciado a correção citada; a gerente apresenta ainda, por solicitação da Comissão 68 

do CMAS, planilha específica sobre as subvenções de Entidades Não Governamentais, 69 

relativas ao período de Janeiro à Julho de 2014: Centro Social Beneficente da Paróquia 70 

São Cristóvão - CEMIC, Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos - Guarda 71 

Mirim, Associação dos Amigos da Pastoral da Criança - ACAPAC, Associação Recanto da 72 

Criança, Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, Abrigo São Vicente de Paulo, Associação 73 

Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual -  ACADEVI, Associação Cascavelense 74 



de Amigos de Surdos - ACAS, Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel - 75 

ADEFICA, Associação Espírita Irmandade de Jesus - Albergue Noturno e Programa do 76 

Voluntariado Paranaense – PROVOPAR; Justa destaca que dentre estas, a única Entidade 77 

que aplicou a totalidade dos recursos recebidos foi a ACAPAC, sendo que, as demais 78 

apresentaram  sobra de saldo não aplicado, fato que foi amplamente debatido e concluiu-79 

se que é necessário solicitar justificativa desta Entidades em tela para que o CMAS possa 80 

entender o motivo destes saldos não aplicados.; encerrada a apresentação, Maria Tereza 81 

coloca o Relatório da Execução Orçamentária e Financeira da Secretaria Municipal de 82 

Assistência Social – SEASO 2º trimestre de 2014 em apreciação; a plenária propõe, 83 

quanto à questão de sobras de saldos não aplicados das Entidades subvencionadas, que, 84 

o CMAS oficie às Entidades, para que a partir do mês de setembro, quando as Entidades 85 

entregarem as prestações de contas, entreguem também as justificativas quando não 86 

realizarem a aplicação/ gasto do total do recurso disponibilizado pela SEASO através de 87 

subvenção; que caberá à SEASO ao receber tais justificativas, encaminhá-las ao CMAS 88 

todas as justificativas e ao CMDCA as relativas às Entidades que possuem registro no 89 

mesmo, para acompanhamento e análise e para que considere esse fato quando realizar 90 

deliberações de pleitos referentes à partilha de recursos do Fundo Municipal da Infância e 91 

Adolescência – FIA e que as referidas Entidades encaminhem, ao CMAS, a justificativa 92 

das sobras de saldos não aplicados de Janeiro à Agosto/2014; encerrada a apreciação, 93 

Maria Tereza coloca em votação o Relatório da Execução Orçamentária e Financeira da 94 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO 2º trimestre de 2014 em votação, bem 95 

como a proposição apresentada; a plenária de ambos os Conselhos (CMAS/CMDCA) 96 

aprova ambos pela unanimidade de 100%, sendo do CMAS doze votos; neste momento, 97 

Justa realiza a leitura do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças do CMAS no qual 98 

consta que “... considerando a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 99 

aprovada pela Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009, do CNAS e suas 100 

atualizações; considerando a Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014, queDefine os 101 

parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência 102 

Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos 103 

Conselhos de Assistência Social; considerando a Resolução N.º 035/2010, que o Sistema 104 

Municipal de Monitoramento e Avaliação aprovada pelo CMAS e suas atualizações; 105 

considerando a Resolução 095 de 06 de dezembro de 2012 que define os parâmetros para 106 

a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de 107 

assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 108 

socioassistenciais não governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos 109 

Planos e Relatórios de Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos 110 

Serviços, Programas, Projetos e benefícios socioassistenciais; considerando que a SEASO 111 

por meio da Divisão Administrativa e Financeira acatou e efetivou a alteração proposta 112 

pela Comissão de Orçamento e Finanças acrescentando na planilha das entidades, uma 113 

coluna referente à sobra de repasse acumulado não aplicado, a Comissão tem como 114 

indicativo a Plenária, Parecer favorável a aprovação do Relatório da Execução 115 



Orçamentária e Financeira da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO 2º 116 

trimestre de 2014...”, encerrada a leitura, Maria Tereza coloca o Parecer em apreciação e,  117 

haja vista que, todos os questionamentos foram sanados durante a apresentação, não há 118 

nenhuma manifestação por parte da Plenária e desta forma, a Presidente coloca o parecer 119 

em votação e a plenária do CMAS o aprova pela unanimidade de doze votos. 120 

Prosseguindo, após discussão, a plenária de ambos os Conselhos delibera também, por 121 

unanimidade, a manutenção das Reuniões conjuntas pertinentes ao Relatório da Execução 122 

Orçamentária e Financeira da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, porém, 123 

realizadas bimestralmente, ou seja, que o Relatório seja bimestral e não mais trimestral. 124 

Finalizando, a plenária do CMAS, discute e vota pela unanimidade de doze votos que 125 

neste mês de Agosto de 2014 não seja realizada Reunião Ordinária do Conselho Municipal 126 

de Assistência Social, haja vista que, foram realizadas duas Reuniões Extraordinárias 127 

neste mês, sendo assim a próxima Reunião Ordinária ocorrerá na data de 11.09.2014. 128 

Nada mais havendo a ser tratado a presidente Maria Tereza Chaves encerra a reunião às 129 

10h30 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada por 130 

mim e pela presidente.  131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




