
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 11 – 11/09/2014 

 

Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e catorze, aconteceu às 08h15, no Centro Jesuíta 1 

de Cidadania e Assistência Social, sito à Rua Loyola, 139 – Bairro Brasmadeira, a reunião 2 

ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a presença de sua 3 

presidente Maria Tereza Chaves, e a maioria de seus membros conforme consta na lista de 4 

presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1.  Apreciação e Aprovação da 5 

Pauta do Dia; 2. Apreciação e deliberação das atas das reuniões anteriores (Ordinárias de 6 

10.07.2014 e 26.06.2014 e Extraordinárias de 08.08.2014 e 22.08.2014); 3.  Posse de 7 

Conselheiro (não governamental representando a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB); 8 

4.  Recomposição de Comissões; 5. Indicação de um representante do CMAS para compor 9 

a Comissão de elaboração do Plano Municipal de Acolhimento; 6.  Apreciação e 10 

deliberação do Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças e da Área de Proteção 11 

Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade referente ao 12 

Demonstrativo Sintético Anual do exercício 2013: prestação de contas dos recursos 13 

recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2013; 7. Apreciação e 14 

deliberação do Parecer das Comissões de Orçamentos e Finanças e da Área de Proteção 15 

Social Especial de Média e Alta Complexidade referente ao Relatório de Gestão Físico-16 

Financeiro de prestação de contas do cofinanciamento estadual para a Residência 17 

Inclusiva; 8. Apreciação e deliberação do oficio nº 808/2014 recebido da SEASO referente à 18 

Construção de CRAS no Conjunto Jardim Riviera; 9. Apreciação e deliberação do oficio nº 19 

010/2014 recebido da Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família – 20 

IMCS/PBF referente à utilização de Barracas adquiridas com recursos do IGD-M- PBF; 10.  21 

Apreciação do Oficio nº 871/2014 recebido da SEASO referente à Segunda Unidade de 22 

Residência Inclusiva; 11. Apreciação do Oficio nº 870/2014 recebido da SEASO referente às 23 

informações sobre entidades inscritas no CMAS para inserção de dados no CNEAS; 12. 24 

Apreciação do oficio nº 941/2014 recebido da SEASO em atenção ao oficio/CMAS nº 25 

095/2015 referente à Entidade Associação Espírita Irmandade de Jesus – Albergue Noturno; 26 

13. Apreciação do oficio nº 940/2014 recebido da SEASO em atenção ao oficio/CMAS nº 094 27 

referente à Entidade Programa do Voluntariado Paranaense – PROVOPAR; 14. Informe da 28 

Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, referente à 29 

atualização da Resolução/CMAS nº 095/2012 que “Define os parâmetros municipais para a 30 

inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social...”; 15. Informes Gerais; 15.1. 31 

Recebimento das Justificativas das Entidades que mantém Convênio com o Município por 32 

meio da SEASO referente a sobras de saldos não aplicados no período de janeiro a agosto 33 



de 2014; 15.2. Censo SUAS/2014/ Conselhos, prazos para preenchimento dos questionários 34 

de 06 de outubro a 28 de novembro de 2014: 1) Identificação do Conselho; 2) Lei de 35 

Criação, Regimento Interno e Legislações; 3) Orçamento e infraestrutura do Conselho; 4) 36 

Secretaria Executiva; 5) Dinâmica de Funcionamento; 6) Composição do Conselho; 7) 37 

Conselheiros; 8) Identificação do Responsável pelo Preenchimento; 15.3. Oficio nº 048/2014 38 

recebido da Coordenadora do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; 15.4. 6º 39 

Seminário Nacional Estado e Políticas Sociais 2º Seminário de Direitos Humanos 40 

Capitalismo Contemporâneo na América. Maria Tereza inicia a reunião cumprimentado e 41 

agradecendo a participação de todos, destacando a presença do senhor Emo Urbino 42 

representante do Vereador Pedro Maria Martendal de Araújo; da senhora Vânia Maria de Souza 43 

diretora dôo Programa do Voluntariado Paranaense – PROVOPAR, e também à Daynara Binda 44 

Novais e Kelly Cristina Favaretto, estagiárias de Serviço Social. A presidente prossegue passando 45 

ao ponto nº 1. Apreciação e Aprovação da Pauta do Dia: coloca a pauta em apreciação e não 46 

havendo nenhuma solicitação de inclusão a coloca em aprovação e a plenária aprova a Pauta do 47 

Dia pela unanimidade de doze votos; em seguida, Maria Tereza apresenta a justificativa de faltas 48 

dos seguintes Conselheiros: Gisele Fossá está de férias e em viagem; Poliana Lauther está 49 

partiicipando de uma Capacitação da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – 50 

SEDS; Mônica Gomes tem compromissos assumidos anteriormente referente ao campo de 51 

trabalho; Josué dos Santos está participando de Curso de Formação Educação Especial; Fábio 52 

Tomasetto, foi convocado pela Justiça como membro do Conselho de Júri. Na seqüência, passa-53 

se ao ponto nº 2. Apreciação e deliberação das atas das reuniões anteriores (Ordinárias de 54 

10.07.2014 e 26.06.2014 e Extraordinárias de 08.08.2014 e 22.08.2014): Maria Tereza coloca as 55 

atas, na sequência, em apreciação e após em aprovação conforme segue: 10.07.2014 sem 56 

manifestações, aprovada pela unanimidade de onze votos; 26.06.2014 da mesma forma, não há 57 

manifestações e a mesma é aprovada pela unanimidade de onze votos; 08.08.2014 aprovada por 58 

dez votos favoráveis e uma abstenção da Conselheira Eliedy Batista Eler representante da 59 

Secretaria Municipal de Educação que não se fez presente na referida reunião; 22.08.2014 60 

igualmente a ata anterior, aprovada por dez votos favoráveis e uma abstenção da senhora Eliedy. 61 

Em seguida, passa-se ao ponto nº 3.  Posse de Conselheiro (não governamental 62 

representando a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB): Maria Tereza realiza a leitura do 63 

ofício nº 099/2014 recebido da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, por meio do qual a Ordem 64 

informa que a atual representante, Dra. Maria Aparecida Caldeira, solicitou seu afastamento pelo 65 

fato de, não conseguir conciliar seu novo trabalho na cidade de Toledo e que, desta forma, a 66 

mesma está sendo substituída pela Dra. Amália Pereira da Silva Duarte Nóbrega, a qual é 67 

empossada na sequência pela presidente. E assim, passa-se ao ponto nº 4. Recomposição de 68 

Comissões: Maria Tereza explica a necessidade de recompor as Comissões, bem como, dos 69 

membros das devidas Comissões comparecerem nas reuniões, considerando que, muitas vezes, 70 

tem que desmarcar reuniões pelo fato de menos da metade dos membros comparecerem e desta 71 

forma; a Secretária Executiva do CMAS, Justa Alves dos Anjos Chesca, propõe que o Conselheiro 72 

que entra assuma nas Comissões afins, a vaga de quem está substituindo; assim a plenária 73 

aprova pela unanimidade de treze votos as seguintes alterações: a Sra. Maria Lúcia dos Santos 74 



Steffens, representante do Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência Social, substitui a Sra. Rita 75 

de Cácia Unfer de Oliveira nas Comissões da Área de Proteção Social Básica e de 76 

Comunicação Institucional. Prosseguindo, passa-se ao ponto nº 5. Indicação de um 77 

representante do CMAS para compor a Comissão de elaboração do Plano Municipal de 78 

Acolhimento: Maria Tereza efetua a leitura do Ofício nº 813/2014 advindo da SEASO, no qual a 79 

Secretaria explica que por meio da Divisão de proteção Social Especial de Média e Alta 80 

Complexidade, no uso de suas atribuições e cumprindo o Termo de Aceite 2014 – Serviços de 81 

Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos, convida um membro do CMAS 82 

para participar da Comissão que é responsável pela elaboração do Plano Municipal de 83 

Acolhimento; após discussão, a Plenária aprova pela unanimidade de treze votos a indicação da 84 

Conselheira Roseli Fátima Baltokoski Cardoso, para compor a Comissão de elaboração do 85 

Plano Municipal de Acolhimento; em seguida, passa-se ao ponto nº 6. Apreciação e deliberação 86 

do Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças e da Área de Proteção Social Básica e 87 

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade referente ao Demonstrativo 88 

Sintético Anual do exercício 2013: prestação de contas dos recursos recebidos do Fundo 89 

Nacional de Assistência Social no exercício de 2013: a presidente explica que o Demonstrativo 90 

Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do Sistema Único de Assistência Social - SUAS é o 91 

instrumento de prestação de contas do co-financiamento federal dos serviços continuados de 92 

Assistência Social, no SUAS/WEB e que esta prestação de contas se refere sempre ao ano 93 

anterior, em seguida faz a leitura do parecer do Demonstrativo referente aos Serviços e 94 

Programas no qual consta que “... considerando o ofício 933/2014 recebido da Secretaria 95 

Municipal de Assistência Social que requer a apreciação e deliberação por parte deste Conselho 96 

no que se refere ao Demonstrativo Sintético anual 2013; considerando que a Instância Municipal 97 

de Controle Social do Programa Bolsa Família -IMCS/PBF apreciou e aprovou em reunião 98 

ordinária realizada em 04.09.2014 o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeiro 99 

do IGD SUAS e IGD Programa Bolsa Família do Exercício de 2013 do Sistema Único da 100 

Assistência Social – SUAS; considerando que a Instância Municipal de Controle Social do 101 

Programa Bolsa Família – IMCS/PBF aprovou a aplicabilidade e a totalidade dos recursos 102 

disponibilizados, considerando casos justificados pelo órgão gestor da assistência social de saldos 103 

que não foram gastos em tempo hábil, sendo os mesmos reprogramados; considerando que 104 

quanto a execução financeira do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - 105 

IGD/M/PBF o prazo para que o gestor municipal envie a prestação de contas destes pisos federais 106 

é até 30 de setembro de 2014 no Sistema SUAS WEB e o prazo para que o CMAS aprove e 107 

finalize é até 31 de outubro de 2014; considerando a obrigatoriedade de manifestação do 108 

Conselho quanto ao cumprimento das finalidades dos repasses de recursos através do Fundo 109 

Nacional de Assistência Social- FNAS, as Comissões tem por indicativo à Plenária: Que aprove o 110 

Demonstrativo Sintético Anual 2013 da Secretaria Municipal de Assistência Social referente aos 111 

Serviços e Programas, o qual demonstra a prestação de contas dos recursos recebidos do Fundo 112 

Nacional de Assistência Social no exercício de 2013, no que se refere aos Serviços e Programas; 113 

Sendo que em relação a execução financeira do Índice de Gestão Descentralizada do Programa 114 

Bolsa Família - IGD/M/PBF e IGD SUAS, as Comissões solicitaram à SEASO que apresentasse 115 



direto à para apreciação e deliberação desta Plenária, em virtude de algumas dúvidas que 116 

surgiram no que se refere aos valores a reprogramar e a restos a pagar; Que a SEASO por meio 117 

da Divisão de Proteção Social Básica realize capacitação aos membros do CMAS referente ao 118 

Programa Bolsa Família, tal qual foi realizado aos membros da Instância Municipal de controle 119 

Social – IMCS/PBF...”; encerrada a leitura, a Presidente coloca o parecer em apreciação e explica 120 

que as Comissões foram favoráveis apenas a aprovação do Demonstrativo referente aos Serviços 121 

e Programas. O diretor da SEASO, Hudson Márcio Moreschi Júnior corrobora a fala da Presidente 122 

e acrescenta que na reunião das Comissões, representando a Secretaria, a Conselheira e gerente 123 

da Divisão Administrativa e Financeira Eliane Portella Rolloff, juntamente com a Conselheira e 124 

encarregada do Setor de Gestão de Convênios Sandra Burkouski, apresentaram o referido 125 

Demonstrativo e que após análise, os membros decidiram indicar à Plenária a aprovação do 126 

Demonstrativo Sintético Anual 2013 no que se refere aos Serviços e Programas. Contudo, o 127 

Demonstrativo referente a execução financeira do Índice de Gestão Descentralizada do Programa 128 

Bolsa Família – IGD/M/PBF e Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família do 129 

Sistema Único de Assistência Social – IGD SUAS, Hudson ressalta que as Comissões solicitaram 130 

maiores informações tendo em vista que no Demonstrativo apresentado, houve divergências entre 131 

os valores a reprogramar constantes no Instrumental e os valores que foram aprovados pelo 132 

CMAS. Assim, Hudson passa a apresentar projetado, de forma específica, o Demonstrativo da 133 

execução financeira do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – 134 

IGD/M/PBF e do IGD SUAS da SEASO; o diretor apresenta os valores efetivamente 135 

executados/pagos em 2013 que foi de R$ 250.872,21 (duzentos e cinqüenta mil, oitocentos e 136 

setenta e dois reais e vinte e um centavos), sendo que o saldo a reprogramar para o exercício 137 

seguinte constante no Demonstrativo é de R$ 684.062,48 (seiscentos e oitenta e quatro mil e 138 

sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), no entanto, o saldo real a ser reprogramado é 139 

de R$ 396.062,08 (trezentos e noventa e seis mil  e sessenta e dois reais e oito centavos) e o 140 

valor de restos a pagar de R$ 287.674,40 (duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e 141 

quatro reais e quarenta centavos), Hudson explica que o CMAS deliberou o saldo a reprogramar 142 

de 250.660,56 (duzentos e cinquenta mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e seis 143 

centavos)  restando, portanto, o saldo de R$ 145.727,52 que ainda não foi deliberado por este 144 

Conselho em virtude de que a SEASO, de forma prudente, ao analisar os repasses dos recursos 145 

do IGD/M/PBF realizados pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, 146 

constatou que houve frustração da arrecadação, ou seja, a estimativa no inicio do ano de 2014 era 147 

que a arrecadação fosse de aproximadamente R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) mês, 148 

porém, o repasse feito pelo MDS foi de apenas R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mês, sendo que 149 

foram depositada na conta do Município até o presente momento, somente cinco parcelas do 150 

referido recurso. Assim sendo, acrescenta Hudson, houve um déficit aproximado de R$ 12.000,00 151 

(doze mil reais) mês e como já havia sido aprovado pelo CMAS o Plano de Aplicação do 152 

IGD/M/PBF para a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, Secretaria Municipal de 153 

Educação – SEMED e Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, no valor total de R$ 514.432,52 154 

(quinhentos e quatorze mil e quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) a 155 

SEASO entendeu ser prudente repassar para o CMAS deliberar somente parte do total a ser 156 



reprogramado; a conselheira e gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, 157 

Luzia de Aguiar Soares, explica que os valores do IGD/M/PBF baixaram porque os índices que o 158 

Município tem que atingir, também baixaram e que estes índices dependem dos dados informados 159 

pelas Secretarias Municipais de Educação, de Saúde e de Assistência Social, informa que muitas 160 

vezes a família faz o cadastro, porém, não retorna para atualizar, diminuindo desta forma o índice; 161 

exemplifica que o cadastro pode ter sido gerado por uma pessoa somente com a finalidade de 162 

isenção de inscrição para concurso público e que neste caso, esta pessoa não volta para atualizar 163 

o cadastro. A gerente complementa ainda que, em relação aos valores do superávit terá que 164 

revogar a Resolução do CMAS que aprovou a reprogramação dos saldos, haja vista, que estes 165 

valores não eram o total que deveria ter sido deliberado por este Conselho, desta forma, a SEASO 166 

terá que trazer para apreciação e aprovação desta plenária o valor total a ser reprogramados. 167 

Maria Tereza destaca que a SEASO tomou a decisão de não informar o total a ser reprogramado 168 

sem consultar o CMAS e registra que essa decisão tinha que ser deste Conselho; Luzia propõe 169 

que seja aprovado o Demonstrativo e também sugere que sejam colocados os valores de restos a 170 

pagar e também os valores a serem reprogramados no comentário do Gestor, bem como, na parte 171 

do CMAS onde consta o Parecer que seja feito a observação dos valores empenhados ou restos a 172 

pagar e o total a ser reprogramado, considerando que, quanto maior o gasto, maior serão os 173 

recursos recebidos, pois, se tiver um valor alto sobrando o MDS repassara menos recursos ainda, 174 

por isso, finaliza Luzia, a necessidade de constar os valores empenhados. Encerrada a 175 

apreciação, a presidente coloca o parecer referente ao Demonstrativo Serviço e Programas em 176 

votação e a plenária o aprova pela unanimidade de treze votos; em seguida, a plenária também 177 

aprova pela unanimidade de treze votos as seguintes proposições levantadas durante a 178 

apreciação: recomendar à SEASO que todo e qualquer encaminhamento concernente às 179 

questões do Índice de Gestão Descentralizada – IGD/M/PBF, sejam direcionadas para apreciação 180 

e deliberação das Plenárias da IMCS e CMAS; que no instrumental Demonstrativo 2013, 181 

preenchido em meio eletrônico, na Aba referente ao Índice de Gestão Descentralizada – 182 

IGD/M/PBF e IDG SUAS,a SEASO registre no espaço destinado aos comentários as informações 183 

referentes aos valores dos recursos de restos a pagar e que solicite ao MDS que disponibilize na 184 

aba “Gestão” nas duas seções PBF - Programa Bolsa Família e SUAS - Sistema Único de 185 

Assistência Social, espaço adequado para que sejam cadastrados os valores inscritos como 186 

restos a pagar; que no instrumental Demonstrativo 2013, preenchido em meio eletrônico, nas 187 

Abas referentes ao Índice de Gestão Descentralizada – IGD/M/PBF e IDG SUAS, o Conselho 188 

Municipal de Assistência Social (CMAS) registre no espaço destinado aos comentários as 189 

informações referentes aos valores dos recursos de restos a pagar, uma vez, que o referido 190 

Instrumental não possui um campo especifico para cadastrar os valores inscritos como restos a 191 

pagar; que o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), oficie o MDS para que acrescente 192 

no Demonstrativo Sintético 2014 do Índice de Gestão Descentralizada, na aba “Gestão” nas duas 193 

seções PBF - Programa Bolsa Família e SUAS - Sistema Único de Assistência Social, espaço 194 

adequado para que sejam cadastrados os valores inscritos como restos a pagar; que a SEASO 195 

realize capacitação aos membros do CMAS sobre ao Programa Bolsa Família, tal qual foi 196 

efetivado aos membros da Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família – 197 



IMCS/PBF. E assim com acréscimo desta,  propostas, foi aprovado o Demonstrativo IGD/M/PBF, 198 

bem como o Demonstrativo IGD SUAS. Sendo que no caso do IGD SUAS o Gestor e o CMAS 199 

também deverão colocar no espaço “Comentário” no Instrumental on line os valores de restos a 200 

pagar.Prosseguindo, passa-se ao ponto nº 7. Apreciação e deliberação do Parecer das 201 

Comissões de Orçamentos e Finanças e da Área de Proteção Social Especial de Média e 202 

Alta Complexidade referente ao Relatório de Gestão Físico-Financeiro de prestação de 203 

contas do cofinanciamento Estadual para a Residência Inclusiva: a presidente realiza a 204 

leitura do parecer das Comissões supra o qual diz que: “... considerando a Resolução/CNAS nº 11 205 

de 24 de abril de 2012, que ´aprova os critérios de partilha do cofinanciamento federal de apoio à 206 

oferta dos Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências, em situação de 207 

dependência... ´; considerando a Resolução/CMAS nº 064, de 19 de setembro de 2013 que 208 

aprova a municipalização do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com 209 

Deficiência em Residência Inclusiva, bem como, a prorrogação do prazo até junho de 2014 para a 210 

implantação da 2ª unidade deste Serviço´; considerando a Deliberação/CEAS nº 074 que aprova o 211 

repasse de recursos Fundo a Fundo para atendimento do Programa Viver sem Limites do 212 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, aprovados pelas Deliberações nº 213 

17/2012, 11/2013 e 36/2013 do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, do Piso Fixo de 214 

Média Complexidade para os Serviços de Proteção Social em Centro Dia de Referência para 215 

Pessoa com Deficiência e do Piso de Alta Complexidade II – PAC II, para o Serviço de 216 

Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em situação de Dependência em 217 

Residência Inclusiva aos municípios que realizaram o aceite formal nas expansões realizadas pelo 218 

MDS; considerando o ofício 809/2014 recebido da Secretaria Municipal de Assistência Social que 219 

solicita apreciação e deliberação do CMAS referente à prestação de contas dos recursos oriundos 220 

do Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS, repassados para o Serviço de Acolhimento 221 

Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em situação de dependência em Residência 222 

Inclusiva; considerando a justificativa apresentada pelo Município por meio da SEASO referente à 223 

sobra de saldos financeiros superiores a 30% dos valores repassados pelo governo estadual; 224 

considerando que o Município por meio da SEASO encaminhou para análise da Comissão supra o 225 

Relatório de Gestão Fisico-Financeiro Programa Viver Sem Limites – Residência Inclusiva, de 226 

janeiro de 2012 a dezembro de 2013 e 1º semestre de 2014, que após deliberação do CMAS 227 

deverá ser encaminhado ao órgão gestor estadual, as Comissões têm por indicativo à Plenária: 228 

acatar a justificativa da não execução de 90% dos valores repassados pelo governo estadual, haja 229 

vista, que não foi responsabilidade da gestão municipal e sim por várias intercorrências, entre elas 230 

o fato do Estado realizar o repasse dos recursos tardiamente o que ocasionou o atraso do 231 

processo de licitações para aquisição dos equipamentos; que o CMAS oficie o Conselho Estadual 232 

de Assistência Social - CEAS para que garanta a integralidade e a regularidade do repasse de no 233 

mínimo 50% do valor do recurso repassado pelo Fundo Nacional de Assistência Social, 234 

considerando que este mínimo é obrigatório, conforme art. 16 da Resolução do CNAS nº 11 de 24 235 

de abril de 2012; parecer favorável à aprovação do Relatório de Gestão Físico-Financeira 236 

Programa Viver Sem Limites – Residência Inclusiva, de janeiro de 2012 a dezembro de 2013 e 1º 237 

semestre de 2014...” encerrada a leitura a presidente coloca o parecer em apreciação e não 238 



havendo nenhuma manifestação por parte da Plenária, coloca o parecer em votação e o mesmo é 239 

aprovado pela unanimidade de treze votos. Na sequência, discute-se o ponto nº 8. Apreciação e 240 

deliberação do oficio nº 808/2014 recebido da SEASO referente à Construção de CRAS no 241 

Conjunto Jardim Riviera: a Presidente realiza a leitura do referido ofício por meio do qual a 242 

Secretaria Municipal de Assistência Social informa que: “... O Município de Cascavel através do 243 

Senhor Prefeito Edgar Bueno assinou no dia 25 de Julho (sexta-feira) juntamente com 244 

representantes da Caixa Econômica Federal e da Cohapar o convênio para implantação do 245 

Conjunto Residencial Jardim Riviera e o contrato para a produção de equipamentos públicos no 246 

novo loteamento. O conjunto será implantado no Bairro Floresta, zona norte da cidade e será 247 

voltada para 2.089 famílias de baixa renda, que integra o programa Minha Casa Minha Vida. 248 

Dentre os equipamentos públicos a serem implantados no Conjunto Jardim Riviera está previsto a 249 

construção de uma unidade de CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, a 250 

necessidade da implantação deste CRAS se justificou após analise de demanda, onde foi 251 

constatado que com a vinda destas novas famílias, o atual CRAS Interlagos que referencia o 252 

território, não teria capacidade de atender e ofertar seus serviços, uma vez que o mesmo já vem 253 

referenciando uma média de 7.000 famílias no território, sendo 2.000 a mais do que o 254 

estabelecido pela NOB/SUAS Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 255 

(IBGE/Censo 2010). Desta forma encaminhamos em anexo à planta baixa do Projeto 256 

Arquitetônico do CRAS – Riviera, e previsão de demanda para apreciação e deliberação deste 257 

Conselho quanto ao projeto e a construção desta nova unidade de CRAS no Conjunto Residencial 258 

Jardim Riviera...”. Encerrada a leitura Maria Tereza coloca o ofício em apreciação; a assistente 259 

social da SEASO, Francieli Castelli explica que, conforme informado a esta Plenária na reunião de 260 

10.08.2014, este Conselho havia aprovado um projeto que foi encaminhado ao Conselho Estadual 261 

de Assistência Social - CEAS para construção de um CRAS na região do Floresta e que o mesmo 262 

foi indeferido pelo CEAS pelos motivos citados na mencionada reunião; Francieli acrescenta que 263 

foi considerado o mesmo projeto arquitetônico já aprovado por este Conselho e encaminhado ao 264 

MDS para construção do CRAS Interlagos, o referido projeto arquitetônico já contempla alteração 265 

solicitada pelo MDS, desta forma, passa a apresentar no multimídia a planta baixa do projeto com 266 

a devida alteração, onde consta a ampliação dos sanitários, diz ainda que a demanda prevista 267 

para a região é de 9.046 (nove mil e quarenta e seis) famílias, ou seja, a demanda existente é 268 

para duas unidades de CRAS, em um território onde somente existe uma, sendo de extrema 269 

necessidade a implantação deste CRAS na Jardim Riviera; a assistente social ainda informa que 270 

este Projeto tornou-se referência para o MDS; Francieli acrescenta também que o recurso para a 271 

construção do CRAS Riviera é oriundo do Fundo de Arrendamento Residencial do Ministério das 272 

Cidades, e não virá na conta da SEASO e sim para a Caixa Econômica que fará a fiscalização e o 273 

repasse do recursos para a Empresa responsável pela construção; Hudson contribui informando 274 

que há previsão para a construção, no loteamento citado, de uma Unidade de Saúde e Centro 275 

Municipal de Educação Infantil – CMEI e que o prazo para a conclusão e entrega da obra é de 276 

dezoito meses; a assistente social finaliza a apresentação informando que, doravante, a SEASO 277 

sempre será chamada para realizar um estudo de demanda e necessidade de equipamentos junto 278 

ao programa Minha Casa Minha Vida sempre que for iniciada uma nova obra; encerrada as 279 



manifestações, a presidente coloca a solicitação em votação e a plenária aprova pela 280 

unanimidade de treze votos à planta baixa do Projeto Arquitetônico do CRAS – Riviera e a 281 

construção desta nova unidade de CRAS no Conjunto Residencial Jardim Riviera. Desta forma, 282 

passa-se ao ponto nº 9. Apreciação e deliberação do oficio nº 010/2014 recebido da Instância 283 

Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família – IMCS/PBF referente à utilização 284 

de Barracas adquiridas com recursos do IGD-M- PBF: Maria Tereza lê o ofício por meio do 285 

qual a referida Instância informa que em Reunião Ordinária realizada na data de 03.09.2014, 286 

tomou a decisão de que as barracas adquiridas com recursos do Índice de Gestão 287 

Descentralizada – IGD para utilização nas Feiras da Economia Solidária, não sejam mais 288 

emprestadas para terceiros, haja vista, os inúmeros problemas apresentados no momento da 289 

devolução, tais como: devolução de barracas danificadas, molhadas, sujas, evidenciando falta de 290 

zelo por parte de quem solicita o empréstimo e que, desta forma, a IMCS/PBF solicita que o 291 

CMAS emita Resolução pelo não empréstimo das barracas; encerrada a leitura, Maria Tereza 292 

coloca a solicitação em apreciação; Justa fala que a Instância tem autonomia para decidir Luzia 293 

lembra existia uma Comissão para analisar as solicitações de empréstimos dessas barracas, 294 

porém, os membros estão se recusando a analisar e emitir parecer, pois em caso de parecer 295 

desfavorável, acaba caracterizando, por parte da Entidade e/ou Serviço que solicitou como se 296 

fosse algo pessoal; a Conselheira Eliedy Batista Eler questiona que se o fato da Instância ter 297 

autonomia para decidir, o CMAS emitindo Resolução não estaria “passando por cima” dessa 298 

autonomia; a Conselheira representante da Secretaria Municipal de Saúde, Iara Agnes Bach da 299 

Costa, corrobora com a fala de Eliedy e acrescenta que as reuniões do CMAS demandam muitos 300 

assuntos e se este assunto a IMCS/PBF tem autonomia para decidir, não deveria estar sendo 301 

discutido neste Conselho; Justa explica que a Instância tem sim autonomia, porém, o CMAS 302 

necessita deliberar e emitir Resolução. Após discussão, a plenária aprova pela unanimidade de 303 

treze votos a deliberação de que o CMAS emita Resolução onde conste que as barracas 304 

adquiridas com recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – 305 

IGD/PBF sejam de uso exclusivo dos Empreendimentos da Economia Solidária e que não sejam 306 

emprestadas em hipótese alguma, nem mesmo para os Serviços da SEASO. E assim, passa-se 307 

ao ponto nº 10. Apreciação do Oficio nº 871/2014 recebido da SEASO referente à Segunda 308 

Unidade de Residência Inclusiva: a leitura do ofício em tela é realizado por Maria Tereza e nele 309 

a SEASO informa que “... conforme expresso no Calendário do Processo de Reordenamento do 310 

Serviço de Residência Inclusiva I e II, aprovado por este Conselho, foi providenciado à abertura da 311 

segunda unidade de Residência Inclusiva. No entanto não foi possível cumprir com a data 312 

proposta em Calendário prevista para o mês de Junho/2014, porém a abertura da segunda 313 

residência se deu na data de 18 de Agosto/2014. Salientamos que passamos por alguns fatores 314 

que dificultaram a abertura da 2ª Residência Inclusiva, os quais foram: Delonga no repasse dos 315 

recursos oriundos do FEAS – Fundo Estadual de Assistência Social, com o qual estava previsto a 316 

aquisição de mobiliários e equipamentos para as unidades I e II. Lembramos que a primeira 317 

unidade encontra-se em funcionamento em virtude da cedência temporária dos equipamentos e 318 

mobiliários que são de propriedade da Entidade APAE; atrasos no início das licitações para 319 

aquisição dos equipamentos para mobiliar as duas residências, tendo em vista que o primeiro 320 



repasse do FEAS aconteceu somente em Dezembro/2013, totalizando o valor de R$ 85.000,00, 321 

período que veio a coincidir com férias de funcionários, feriados e festividades de fim de ano, além 322 

do encerramento do exercício financeiro 2013. O segundo e último repasse somente veio a 323 

ocorrer em 19/05/2014 totalizando o valor de R$ 30.000,00; houve dificuldade por parte da 324 

Secretaria em realizar o remanejo de mobiliários e equipamentos de outras unidades para a 325 

segunda Residência Inclusiva, uma vez que isso implicaria na insuficiência das condições físicas 326 

dos demais serviços, o que ocasionaria na desqualificação da oferta dos atendimentos aos 327 

usuários; a Secretaria está no aguardo das demais parcelas pendentes do FEAS, que somam um 328 

montante de R$ 35.000,00 até a competência de junho/2014, para o cumprimento do Plano de 329 

Ação encaminhado e aprovado por este Conselho, desta forma salientamos que não é viável a 330 

aquisição dos mobiliários e equipamentos com recursos próprios, uma vez que já existe a 331 

previsão da aquisição dos mesmos com os recursos do FEAS; aproveitamos a oportunidade para 332 

solicitar a este Conselho apoio com relação à celeridade ao processo de repasse dos recursos 333 

oriundos do FEAS, para que o Estado cumpra com os compromissos e responsabilidades, dentre 334 

eles, a destinação de recursos financeiros de no mínimo 50% do valor mensal de referência do 335 

cofinanciamento federal, em conformidade com a Resolução nº11, de 24 de Abril de 2012 do 336 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, em seu artigo 16, visando otimização e 337 

qualificação da prestação do serviço de Residência Inclusiva no Município de Cascavel...” a 338 

presidente encerra a leitura colocando o referido ofício em apreciação; Eliane Portella explica que 339 

alguns imobiliários CONFIRMAR, a licitação deu deserto, por isso, será realizada nova licitação; 340 

Justa explica que esse ofício veio a título de informação, haja vista que, o prazo para a SEASO 341 

implantar a 2ª Residência Inclusiva expirou em julho/2014; encerrada a apreciação, passa-se ao 342 

ponto nº 11. Apreciação do Oficio nº 870/2014 recebido da SEASO referente à informações 343 

sobre entidades inscritas no CMAS para inserção de dados no CNEAS: através do referido 344 

ofício, cuja leitura é realizada por Maria Tereza, a SEASO lembra que conforme ofício nº 399/2014 345 

(discutido através de parecer na reunião ordinária de 15.05.2014), a Secretaria informou que 346 

conforme Resolução nº 4/2014 do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS instituiu-se o 347 

Programa Nacional de Aprimoramento da Rede Socioassistencial Privada do Sistema Único de 348 

Assistência Social e que o Município, através da SEASO, irá realizar visitas às Entidades que 349 

responderão um questionário, portanto, por meio desse ofício 870/2014 a Secretaria solicita 350 

informações, conforme tabela anexa a este sobre as Entidades inscritas no CMAS para inserção 351 

dos dados sobre as mesmas no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS, 352 

antes da realização das visitas; Luzia informa que as entidades já foram comunicadas que 353 

amanhã, 12.09.2014, será realizada reunião no Auditório da Prefeitura para discussão conjunta 354 

sobre o questionário, o objetivo e o calendário de visitas; a diretora do PROVOPAR, Sra. Vânia 355 

elogia a iniciativa da SEASO em disponibilizar Técnicos para a realização desse diagnóstico junto 356 

às Entidades, que teve acesso ao questionário o qual foi encaminhado por email, e que são 357 

muitas perguntas, porém, com o respaldo da SEASO, fica mais fácil. Justa encerra esse ponto 358 

lembrando que essa pauta veio a título de informação. Em seguida, passa-se ao ponto nº 12. 359 

Apreciação do oficio nº 941/2014 recebido da SEASO em atenção ao oficio/CMAS nº 360 

095/2015 referente à Entidade Associação Espírita Irmandade de Jesus – Albergue Noturno: 361 



Maria Tereza informa que trouxe essa pauta apenas para conhecimento Plenária, e explica que a 362 

referida entidade encaminhou o ofício nº 17/2014 ao CMAS solicitando resposta pertinentes a 363 

algumas questões referentes ao Plano de Reordenamento estabelecido para o ano de 2014; que 364 

o CMAS então, encaminhou o ofício nº 095/2014/CMAS à SEASO solicitando informações, até 365 

05.09.2014, acerca dos questionamentos da Entidade; e que em resposta, a Secretaria 366 

encaminhou o ofício nº 941/2014 solicitando dilação de prazo para a referida resposta tendo em 367 

vista a complexidade do assunto e os diversos questionamentos proferidos pela Entidade, há 368 

necessidade de uma análise minuciosa acerca da viabilidade e legalidade sobre a proposta 369 

apresentada pelo Albergue Noturno. Finalizada a leitura Justa explica que a decisão de solicitar 370 

informações á SEASO foi da Comissão após analisar a solicitação, haja vista que, segundo 371 

entendimento da Comissão, alguns questionamentos não compete ao CMAS esclarecer. 372 

Finalizado as informações, segue a discussão com o ponto nº 13. Apreciação do oficio nº 373 

940/2014 recebido da SEASO em atenção ao oficio/CMAS nº 094 referente à Entidade 374 

Programa do Voluntariado Paranaense – PROVOPAR: Maria Tereza explica que se trata da 375 

mesma situação do ponto anterior; que o PROVOPAR encaminhou o ofício nº 039/2014 ao CMAS 376 

informando a interrupção das atividades da Cozinha Comunitária do Jardim Presidente, no final do 377 

mês de agosto/2014, haja vista que, o espaço que acolhia a referida Cozinha, era cedido pela 378 

Igreja Católica a qual, requereu imóvel; no ofício a entidade explica que propôs então à 379 

funcionária lotada na Cozinha em tela, que passasse a trabalhar na Cozinha do Interlagos, visto o 380 

aumento considerável de serviço para atender os usuários, a presidente ainda informa que consta 381 

também no ofício que como alternativa à Cozinha do Presidente, a entidade estará oferecendo, a 382 

Oficina do Pão, cuja construção já está em andamento no mesmo terreno da Cozinha do 383 

Interlagos e que desta forma o Provopar solicita autorização para redirecionar os recursos de 384 

Convênio aprovados pela CMAS na reunião de 07.04.2014 (resolução nº 020/2014/CMAS) para 385 

aplicação na Cozinha do Presidente, para serem utilizados no Projeto Oficina do Pão do bairro 386 

Interlagos; Maria Tereza encerra a informação explicando que desta forma, o CMAS encaminhou 387 

o ofício nº 094/2014/CMAS à SEASO solicitando parecer técnico quanto à viabilidade e 388 

legalidade do redirecionamento dos referidos recursos, para então, após, a Comissão emitir 389 

parecer e que a SEASO, através do ofício Na sequencia, passa-se ao ponto nº 14. Informe da 390 

Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, referente à 391 

atualização da Resolução/CMAS nº 095/2012 que “Define os parâmetros municipais para a 392 

inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social...”: a presidente faz a leitura do 393 

informe por meio do qual a Comissão supra informa que esteve reunida nas datas de 01 e 394 

14.08.2014 para análise e posteriores alterações da referida Resolução nº 095 à luz da Resolução 395 

nº 14/2014 do Conselho Nacional de Assistência Social e a Orientação Técnica Conjunta do 396 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, bem como do Conselho 397 

Nacional de Assistência Social – CNAS e que este informe é para que a Plenária tenha o 398 

conhecimento de que os trâmites para a alteração da Resolução 095/2012 estão em andamento. 399 

Em seguida, passa-se ao ponto de pauta nº 15. Informes Gerais: 15.1. Recebimento das 400 

Justificativas das Entidades que mantêm Convênio com o Município por meio da SEASO 401 

referente a sobras de saldos não aplicados no período de janeiro a agosto de 2014: Justa 402 



lembra que na reunião de 22.08.2014 foi deliberado que as Entidades conveniadas que tivessem 403 

sobras de Convênio encaminhassem as justificativas de janeiro a agosto deveriam encaminhar as 404 

justificativas ao CMAS, que as mesmas assim o fizeram e que tais justificativas serão analisadas 405 

pela(s) Comissao (ões) afins e após, apresentada a este Conselho; 15.2. Censo SUAS/2014/ 406 

Conselhos, prazos para preenchimento dos questionários de 06 de outubro a 28 de 407 

novembro de 2014: 1) Identificação do Conselho, 2) Lei de Criação, Regimento Interno e 408 

Legislações, 3) Orçamento e infraestrutura do Conselho, 4) Secretaria Executiva, 5) 409 

Dinâmica de Funcionamento, 6) Composição do Conselho, 7) Conselheiros, 8) Identificação 410 

do Responsável pelo Preenchimento: Justa explica que está trazendo enquanto informe o 411 

referido Questionário para ciência deste Conselho de que o mesmo deverá ser apreciado e 412 

deliberado por essa Plenária em reunião ordinária ou extraordinária, e constará o nome e CPF de 413 

todos os Conselheiros; 15.3. Oficio nº 048/2014 recebido da Coordenadora do Programa de 414 

Aquisição de Alimentos – PAA: Justa fala informa que o ofício citado foi recebido da 415 

Coordenação do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA, porém, o 416 

CMAS informou àquela Coordenação, através do ofício nº 099/2014/CMAS que, haja vista que, o 417 

Conselho de Segurança Alimentar, Nutricional e Sustentável já foi implantado em nosso Município 418 

conforme Fórum realizado na data de 18.07.2014, todos os assuntos pertinentes ao PAA deverão 419 

ser encaminhados ao mencionado Conselho; 15.04.  6º Seminário Nacional Estado e Políticas 420 

Sociais 2º Seminário de Direitos Humanos Capitalismo Contemporâneo na América: Justa 421 

informa que acontecerá dia 15.09.2014, na Universidade do Oeste do Paraná – UNIOESTE; 15.5.  422 

a diretora do PROVOPAR, Sra. Vânia convida para a primeira Capacitação de Conselheiros da 423 

Comunidade do PR nos dias 25 e 26.09.2014, a partir das 09h na Sede do Conselho da 424 

Comunidade. Nada mais havendo a ser tratado à presidente Maria Tereza Chaves encerra a 425 

reunião às 10h45 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada 426 

por mim e pela presidente. 427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




