
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 12 – 06/10/2014 

 

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e catorze, aconteceu às 13h30, na Sala de Reuniões 1 

do 3º Piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à Rua Paraná, 5000 – Centro, 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 Aprovação da ata da reunião anterior (11.09.2014); 3.  Posse 6 

de Conselheiros não governamentais (substituição e regime de revezamento); 4. 7 

Recomposição da Mesa Diretiva do CMAS; 5. Proposta de alteração do horário das 8 

Reuniões Ordinárias do CMAS; 6. Substituição de representante do CMAS junto à 9 

CEV/PETI; 7. Substituição de dois representantes (titular e suplente) do CMAS para compor 10 

a Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação do Programa Prefeito Amigo da 11 

Criança – CMAA/PPAC de Cascavel; 8. Indicação de dois representantes (titular e suplente) 12 

do CMAS para compor o Comitê Intersetorial Permanente de Saúde Mental; 9. Apreciação 13 

do Oficio nº 979 de 17 de setembro de 2014 recebido da SEASO referente à apresentação 14 

do quadro comparativo do primeiro semestre de 2013 e primeiro semestre de 2014 da 15 

execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV; 10. Apreciação 16 

e deliberação do Oficio nº 639 de 08 de setembro de 2014 recebido da SEASO referente ao 17 

recurso do superávit IGD SUAS; 11. Proposta da Comissão de Avaliação de Documentos, 18 

Projetos, Serviços e Inscrições, referente à atualização da Resolução/CMAS nº 095/2012 19 

que “Define os parâmetros municipais para a inscrição no Conselho Municipal de 20 

Assistência Social...”; 12. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área de 21 

Proteção Social Básica e de Orçamentos e Finanças referente à Entidade PROVOPAR; 13. 22 

Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças referente à 23 

reprogramação de saldo de recurso federal do IGD/M/PBF; 14. Apreciação e deliberação do 24 

Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, 25 

referente à Entidade Associação Espírita Irmandade de Jesus – Albergue Noturno; 15. 26 

Apreciação do Ofício nº 1016/2014 recebido da SEASO referente à separação do Serviço de 27 

Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias em Situação de Rua – Casa POP e Centro 28 

Especializado em Situação de Rua – Centro POP; 16. Apreciação do oficio nº 169/2014 29 

recebido do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso referente ao mês do idoso; 17. 30 

Informes Gerais: 17.1. Censo SUAS/2014/ Conselhos, prazos para preenchimento dos 31 

questionários de 06 de outubro a 28 de novembro de 2014; 17.2. Oficio nº 974 de 16 de 32 

setembro de 2014 recebido da SEASO referente à separação dos Serviços Unidade de 33 



Acolhimento Institucional Feminino e Família Acolhedora; 17.3. Oficio nº 2186 de 11 de 34 

setembro de 2014 recebido do Conselho da Comunidade de Cascavel, referente a I 35 

Capacitação Regional dos Conselheiros da Comunidade do Paraná: Amália esteve 36 

representando o CMAS; 17.4. “NOTI CEU” – Centro de Artes e Esportes Unificados - I 37 

Boletim informativo do CEU fique bem informado!; 17.5. Oficio Gab. Sefin nº 213/2014, 38 

referente à “Audiência Pública” para apresentação e discussão das Propostas da Lei de 39 

Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015. A presidente 40 

Maria Tereza explica que a data da reunião precisou ser antecipada do dia 09.10.2014, 2ª quinta-41 

feira do mês, conforme consta no Regimento Interno, haja vista que, ela terá que se ausentar do 42 

Conselho por alguns dias para se submeter a um procedimento médico dia 08.10.2014; agradece 43 

a presença dos seguintes visitantes e suas respectivas representações: Vânia Maria de Souza 44 

diretora do Programa do Voluntariado Paranaense – PROVOPAR; Emo Urbino assessor do 45 

vereador Pedro Maria Martendal de Araújo; Tatiana Regina Gonçalves estagiária de Serviço 46 

Social da Entidade Guarda Mirim e Kátia Michulli Dietrich assistente social da Entidade Guarda 47 

Mirim e em seguida passa ao ponto nº 1.  Apreciação e Aprovação da Pauta do Dia: a 48 

presidente Maria Tereza coloca a pauta em apreciação e não havendo nenhuma alteração a 49 

coloca em votação e a Plenária a aprova pela unanimidade de doze votos. Em seguida, passa-se 50 

ao ponto nº 2.  Apreciação e Aprovação da ata da reunião anterior (11.09.2014): da mesma 51 

forma, a presidente coloca a ata em apreciação e não havendo manifestação por parte da 52 

Plenária a coloca em votação; a mesma é aprovada por nove votos favoráveis e três abstenções 53 

dos seguintes Conselheiros que não participaram da reunião: Susana Medeiros Dal Molin, Mônica 54 

Gomes e Francieli Aparecida da Silva; após, a Assistente Social e Assessora do CMAS, Justa 55 

Alves dos Anjos Chesca justifica a ausência dos seguintes Conselheiros: Marinês Reolon tem 56 

agendamento inadiável com usuário do Serviço; Leoni Aldete Prestes Naldino tem audiência no 57 

Fórum nesse horário; Ana Paula Zorik Rodrigues e Poliana Lauther estão participando do curso 58 

CAPACITA/SUAS; Eliedy Batista Eler está em curso na cidade de Foz do Iguaçu. Na sequência, 59 

passa-se ao ponto nº 3.  Posse de Conselheiros não governamentais (substituição e regime 60 

de revezamento): a Presidente Maria Tereza empossa o representante do Conselho Regional de 61 

Psicologia, Luiz Antônio Mariotto Neto, em substituição a Ronaldo Adriano Alves dos Santos 62 

conforme ofício SC/397-14 advindo do CRP; em seguida, Justa explica que na X Conferência 63 

Municipal de Assistência Social, realizada na data de 19 e 20.07.2013 as Entidades e 64 

Organizações eleitas de Assistência Social, bem como o Segmento Usuários e Organizações de 65 

Usuários optaram pelo revezamento, acordaram que após o primeiro ano de mandato, a 66 

entidade/usuário suplente, cujo representante, obter acima de 50% (cinqüenta por cento) de 67 

presença nas reuniões ordinárias e extraordinárias deste Conselho, passaria a titular; explica 68 

ainda que, desta forma, a mesa diretiva do CMAS se reuniu e efetuou o levantamento da 69 

assiduidade dos conselheiros, e verificou que as seguintes entidades alcançaram a 70 

porcentagem mínima prevista com as seguintes alternâncias: a conselheira Maria Lúcia dos 71 

Santos Steffens representante do Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência é empossada 72 

suplente, enquanto Maria de Lourdes Menon Schram representante da Associação Cascavelense 73 

de Amigos da Pastoral da Criança – ACAPAC que assume a titularidade, porém, por não se fazer 74 



presente, será empossada em reunião posterior; Francieli Aparecida da Silva representante da 75 

Legião da Boa Vontade – LBV é empossada titular, enquanto Marinês Reolon representante do 76 

Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristovão – CEMIC que assume a suplência, não está 77 

presente, motivo pelo qual será empossada em outra ocasião; Justa acrescenta que a Associação 78 

Educacional Lins de Vasconcellos – Guarda Mirim, encaminhou o ofício nº 060/2014 por meio do 79 

qual a Entidade explica que, mesmo tendo o direito adquirido para assumir a titularidade, opta por 80 

continuar na suplência da Associação de Portadores de Fissura Lábio Palatina de Cascavel – 81 

APOFILAB, desta forma, a conselheira Maria Tereza Chaves, representante da APOFILAB 82 

permanece titular e na suplência continua Valéria Medeiros que representa a Guarda Mirim; 83 

referente ao Segmento Usuário e Organizações de Usuários alcançaram a porcentagem 84 

mínima prevista com as seguintes alternâncias: o Programa de Atenção Integral à Família – 85 

PAIF, representado pelo conselheiro Rodrigo Soares Galvão passa à suplência, enquanto o 86 

Programa de Capacitação e Inclusão Produtiva, representado pela conselheira Zelmira Salete 87 

Taglieber assume a titularidade, sendo que ambos serão empossados em data oportuna, haja 88 

vista que, hoje não estão presentes; a conselheira Cleodomira Soares dos Santos, usuária da 89 

Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel – ADEFICA é empossada titular e desta forma 90 

Josué dos Santos usuário da Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual – 91 

ACADEVI é empossado suplente; na sequência, a presidente empossa a conselheira 92 

representante do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Joana 93 

D´Arc Maciel de Oliveira enquanto suplente,  sendo que a conselheira representante do Serviço 94 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos, Vitória Susana Skiziski, não pôde 95 

comparecer a essa reunião e, assim, será empossada titular,  posteriormente. Encerra-se esse 96 

ponto e passa-se ao ponto nº 4. Recomposição da Mesa Diretiva do CMAS: Justa lembra os 97 

presentes que a atual Mesa Diretiva do CMAS está assim composta: Presidente: Maria Tereza 98 

Chaves, Vice-presidente: Ronaldo Adriano Alves dos Santos; 1º Secretário: Rodrigo Soares 99 

Galvão e 2º Secretário: Susana Medeiros Dal Molin; acrescenta que, haja vista a saída de 100 

Ronaldo (conforme ponto nº 3) e Rodrigo ter passado à suplência (Mesa Diretiva tem que ser 101 

conselheiro titular, faz-se necessário a recomposição; após discussão e sugestões de alguns 102 

nomes, a plenária aprova pela unanimidade de quinze votos a seguinte recomposição da Mesa 103 

Diretiva: Presidente: Maria Tereza Chaves, Vice-presidente: Susana Medeiros Dal Molin, 1º 104 

Secretário: Cleodomira Soares dos Santos, 2º Secretário: Luzia Soares de Aguiar. Em seguida, 105 

passa-se ao ponto nº 5. Proposta de alteração do horário das Reuniões Ordinárias do CMAS: 106 

Justa explica que devido às reuniões serem descentralizadas, sempre ocorre atraso para a 107 

chegada no local às 08h15, desta forma, a Assessora do CMAS propõe a alteração do horário das 108 

reuniões ordinárias do CMAS para 08h30; a plenária aprova pela unanimidade de quinze votos 109 

que a partir desta data as reuniões ordinárias do CMAS sejam realizadas as 08h30, sendo que a 110 

data, permanece as segundas 5ª-feiras do mês. E assim sendo, passa-se ao ponto nº 6. 111 

Substituição de representante do CMAS junto à CEV/PETI: Justa explica que a conselheira 112 

representante do Núcleo Regional de Serviço Social 11ª Região – NUCRESS, Mônica Gomes 113 

representa o CMAS junto à Comissão para o Enfrentamento da Violência contra Crianças e 114 

Adolescentes e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – CEV/PETI, contudo, é 115 



necessário indicar um representante para a suplência considerando que o conselheiro Luiz 116 

Antônio Pastorini Lançanova, representante da entidade Guarda Mirim não compõe mais esse 117 

Conselho; Mônica contribui informando que as reuniões ocorrem de forma descentralizada, às 118 

08h30 na segunda 3ª-feira do mês; após discussão, a plenária aprova pela unanimidade de 119 

quinze votos que a Suplente do CMAS na CEV/PETI será a conselheira Joana D’arc Maciel de 120 

Oliveira representante do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças até 121 

seis anos – Pastoral da Criança. Prosseguindo, passa-se ao ponto nº 7. Substituição de dois 122 

representantes (titular e suplente) do CMAS para compor a Comissão Municipal de 123 

Acompanhamento e Avaliação do Programa Prefeito Amigo da Criança – CMAA/PPAC de 124 

Cascavel: Justa explica a necessidade de este Conselho indicar dois Conselheiros para compor a 125 

referida Comissão considerando que os representantes outrora indicados, Luiz Antônio Pastorini 126 

Lançanova e Ronaldo Adriano Alves dos Santos não fazem mais parte da composição do CMAS; 127 

a Plenária discute e ao final, aprova pela unanimidade de quinze votos as conselheiras Amália 128 

Pereira da Silva Duarte Nóbrega na condição de titular e Leoni Aldete Prestes Ramos na 129 

condição de suplente, ambas representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; a 130 

Conselheira e também Secretária Municipal de Assistência Social, Susana Medeiros Dal Molin 131 

destaca a importância da participação nessa Comissão informando que a mesma também está 132 

contribuindo com a discussão e construção do Plano Decenal. Em seguida, passa-se ao ponto nº 133 

8. Indicação de dois representantes (titular e suplente) do CMAS para compor o Comitê 134 

Intersetorial Permanente de Saúde Mental: Maria Tereza faz a leitura do ofício nº 719/2014 135 

através do qual, o Comitê supra solicita a indicação de dois representantes do CMAS para compô-136 

lo; a Plenária aprecia, discute e ao final aprova pela unanimidade de quinze votos os seguintes 137 

representantes para compor o Comitê Intersetorial Permanente de Saúde Mental: titular: Luiz 138 

Antônio Mariotto Neto e suplente: Roseli Fátima Baltokoski Cardoso. Na sequência passa-se ao 139 

ponto nº 9. Apreciação do Oficio nº 979 de 17 de setembro de 2014 recebido da SEASO 140 

referente a apresentação do quadro comparativo do primeiro semestre de 2013 e primeiro 141 

semestre de 2014 da execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 142 

SCFV: Justa realiza a leitura do ofício mencionado por meio do qual a Secretaria Municipal de 143 

Assistência Social – SEASO encaminha o Quadro Comparativo entre o primeiro semestre de 2013 144 

e primeiro semestre de 2014 da execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 145 

Vínculos – SCFV, em conformidade com a resolução nº 012/2014/CMAS que aprova 146 

provisoriamente por 6 meses a execução do SCFV na modalidade Projovem Adolescente com 147 

carga horária mínima de 6 horas semanais; ainda, segundo o ofício em 2013, antes da proposta  148 

de reordenamento, a metodologia para trabalhar com os adolescentes de 15 a 17 anos era o 149 

Projovem  Adolescente,  que previa o atendimento com a carga horária semanal de 12,5h e que 150 

diante deste contexto, se tornava para muitos Serviços inviável a sua execução, ou seja, não 151 

havia adesão por parte dos usuários, devido a extensa carga horária; Justa explica que com a 152 

nova proposta de reordenamento aprovada através da citada resolução, a carga horária mínima 153 

passou para 6 horas semanais de funcionamento dos Coletivos do Projovem Adolescente na 154 

modalidade de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e que, desta forma, os 155 

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS passaram a atender os adolescentes 156 



partindo das novas normativas nacionais, o que trouxe a possibilidade da flexibilidade e idade do 157 

público atendido, ou seja, o com o reordenamento possibilitou ofertar coletivos com faixas etárias 158 

a exemplo de 12 a 14 anos, possibilitando ainda às Unidades a organização dos seus Coletivos, 159 

de acordo com a realidade do seu território; encerrada a exposição do referido ofício ocorre a 160 

apreciação por parte da Plenária enquanto o Quadro Comparativo é disponibilizado, por meio 161 

físico, a cada um dos presentes para que visualizem de forma objetiva o aproveitamento na 162 

freqüência dos Coletivos; a conselheira e gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência 163 

Social, Luzia de Aguiar Soares faz uso da palavra e diz que entende ser necessário a elaboração 164 

e publicação de nova Resolução; Susana corrobora com a proposição de Luzia e acrescenta que 165 

essa nova resolução seria permanente, uma vez que a anterior (nº 012/2014/CMAS) aprovou 166 

“provisoriamente, por 6 meses, a flexibilidade de organizar o Serviço”; a conselheira e gerente da 167 

Divisão de Proteção Social Básica, Carin Andréia Savaris e a conselheira Mônica Gomes 168 

contribuem propondo que a Resolução permanente deve ser publicizada após a finalização do 169 

reordenamento que vem ocorrendo; Monica questiona se esses números de participantes 170 

constam no Sistema de Informação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 171 

SISC, sistema criado pelo o MDS após o reordenamento, este sistema possibilita a inserção dos 172 

usuários participantes do SCFV, em todas as faixas etárias. Carin informa que todos os 173 

participantes constam no referido sistema; encerrada a apreciação, a presidente coloca o ofício 174 

em votação e a Plenária  aprova por catorze votos favoráveis e uma abstenção, do conselheiro 175 

Luiz Antônio Mariotto Neto,  o Quadro Comparativo apresentado pela SEASO, bem como que, a 176 

Resolução permanente seja elaborada e publicizada somente após a finalização do 177 

Reordenamento que vem sendo promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social no que 178 

se refere ao Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Prossegue-se com o 179 

ponto nº 10. Apreciação e deliberação do Oficio nº 639 de 08 de setembro de 2014 recebido 180 

da SEASO referente ao recurso do superávit IGD SUAS: Justa lê o ofício supra através do qual 181 

a SEASO solicita a deliberação e aprovação deste Conselho referente à aquisição de 182 

equipamentos que serão utilizados pela Secretaria, cujo recurso refere-se ao Superávit do Índice 183 

de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – IGD-SUAS, conta corrente 184 

nº 21.661 dos seguintes equipamentos: 08 (oito) Cadeiras Diretor no valor total de R$ 3.744,00 185 

(três mil, setecentos e quarenta e quatro reais); 01 (um) Ventilador de Teto no valor de R$ 110,60 186 

(cento e dez reais e sessenta centavos); 01 (um) Veículo no valor de R$ 32.135,27 (trinta e dois 187 

mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos); 01 (uma) Cadeira Secretária no valor de 188 

R$ 311,50 ((trezentos e onze reais e cinqüenta centavos); finalizada a leitura do ofício, Maria 189 

Tereza o coloca em apreciação; o conselheiro e Diretor da SEASO, Hudson Márcio Moreschi 190 

Júnior explica que esse Superávit é sobra do ano passado, por isso, será utilizado para sanar 191 

algumas dificuldades da gestão; Mônica questiona qual será a destinação desse veículo, se será 192 

de uso exclusivo da gestão; Susana e Hudson explicam que a gestão não terá exclusividade; que 193 

o veículo será utilizado por quem dele precisar; a conselheira também questiona se já tem a 194 

marca; o diretor Hudson esclarece que será feito um Registro de Preço onde constará as 195 

especidades da Secretaria, uma vez que não se pode mencionar marcas; encerrada a apreciação, 196 

a presidente coloca a solicitação do referido ofício em votação e a Plenária aprova pela 197 



unanimidade de quinze votos a aquisição de equipamentos acima mencionado que serão 198 

utilizados pela Secretaria, cujo recurso refere-se ao Superávit do Índice de Gestão 199 

Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – IGD-SUAS, conta corrente nº 21.661; 200 

prossegue-se com o ponto nº 11. Proposta da Comissão de Avaliação de Documentos, 201 

Projetos, Serviços e Inscrições, referente à atualização da Resolução/CMAS nº 095/2012 202 

que “Define os parâmetros municipais para a inscrição no Conselho Municipal de 203 

Assistência Social...”: Justa explica que, conforme informado na reunião anterior de 11.09.2014, 204 

a Comissão supra se reuniu por diversas vezes e efetuou as atualizações necessárias à 205 

Resolução/CMAS nº 095/2012, à luz da Resolução nº 14/2014 do Conselho Nacional de 206 

Assistência Social e a Orientação Técnica Conjunta do Ministério de Desenvolvimento Social e 207 

Combate à Fome – MDS, bem como do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que a 208 

discussão foi bem extensa; Luzia fala que agora com o questionário do Cadastro Nacional de 209 

Entidades de Assistência Social, CNEAS, foram sanadas diversas dúvidas, inclusive, será o 210 

próprio MDS que irá dizer qual a preponderância da Entidade e sugere que no anexo VIII, seja 211 

inserido mais um “balão” para que após o CMAS validar a documentação das Entidades elas 212 

sejam inseeridas no CNEAS; finalizada a apreciação, Maria Tereza coloca a proposta em votação 213 

e a Plenária aprova pela unanimidade de quinze votos a Proposta da Comissão de Avaliação de 214 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, referente à atualização da Resolução/CMAS nº 215 

095/2012 que define os parâmetros municipais para a inscrição no Conselho Municipal de 216 

Assistência Social, com a sugestão de Luzia. Desta forma, passa-se ao ponto nº 12. Apreciação 217 

e deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Básica e de Orçamentos 218 

e Finanças referente à Entidade PROVOPAR: Justa relembra que na última reunião 219 

(11.09.2014) foi informado a esta Plenária que o PROVOPAR havia encaminhado o ofício nº 220 

039/2014 ao CMAS informando a interrupção das atividades da Cozinha Comunitária do Jardim 221 

Presidente, no final do mês de agosto/2014, haja vista que, o espaço que acolhia a referida 222 

Cozinha, era cedido pela Igreja Católica a qual, requereu imóvel; no ofício a entidade explica que 223 

propôs então à funcionária lotada na Cozinha em tela, que passasse a trabalhar na Cozinha do 224 

Interlagos, visto o aumento considerável de serviço para atender os usuários, a presidente ainda 225 

informa que consta também no ofício que como alternativa à Cozinha do Presidente, a entidade 226 

estará oferecendo, a Oficina do Pão, cuja construção já está em andamento no mesmo terreno da 227 

Cozinha do Interlagos e que desta forma o Provopar solicitou autorização para redirecionar os 228 

recursos de Convênio aprovados pela CMAS na reunião de 07.04.2014 (resolução nº 229 

020/2014/CMAS) para aplicação na Cozinha do Presidente, para serem utilizados no Projeto 230 

Oficina do Pão do bairro Interlagos, e que, conforme informado naquela ocasião este encaminhou 231 

o ofício nº 094/2014/CMAS à SEASO solicitando parecer técnico quanto à viabilidade e 232 

legalidade do redirecionamento dos referidos recursos, para então, após, a Comissão emitir 233 

parecer; Maria Tereza complementa que na data de 02.10.2014 a SEASO encaminhou o ofício 234 

1009/2014 através do qual a Secretaria ressalta que “... mesmo entendendo e considerando os 235 

motivos apresentados pela entidade, descritos no ofício 39/2014, para o encerramento das 236 

atividades da Cozinha Comunitária que estava alocada no jardim Presidente, o Município vê-se 237 

impossibilitado de acatar a sugestão da entidade de redirecionar os recursos, haja vista a 238 



existência de um convênio vigente que prevê a execução de um objeto, o qual não pode ser 239 

alterado...”; em seguida, a presidente faz a leitura do parecer da Comissão o qual foi emitido após 240 

o recebimento e análise do referido ofício, e consta que “...considerando a Resolução nº 28/2011 241 

do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Artigo 9º, IV, que veda à aplicação dos recursos em 242 

finalidade diversa da estabelecida no termo, ainda que em caráter de emergência`; considerando 243 

o Oficio nº 39/14, recebido da entidade PROVOPAR, que informa o fechamento da Cozinha 244 

Comunitária do Jardim Presidente e propõe o Projeto Of icina do Pão o qual será 245 

desenvolvido no mesmo terreno da Cozinha Comunitár ia do Inter lagos, num 246 

prédio que está em construção; considerando o oficio nº 1009/2014 de 25 de setembro de 247 

2014 recebido da SEASO, que esclarece que o Município vê-se impossibilitado de redirecionar os 248 

recursos, repassado para a Cozinha Comunitária do Jardim Presidente, para outra 249 

f inal idade, haja vista que,  existe um Convênio vigente com o Provopar que prevê a execução 250 

de um objeto, o qual não pode ser alterado; considerando que os repasses referentes a agosto e 251 

setembro/2014 foram feitos pelo Município de forma integral, referente especificamente ao serviço 252 

finalizado, nos meses de agosto e setembro; As Comissões da Área da Proteção Social Básica e 253 

de Orçamentos e Finanças tem por indicativo à plenária que INDEFIRA a solicitação da Entidade 254 

Provopar e que: a Entidade Provopar devolva aos cofres públicos os valores: R$ 1.016,00 255 

(referente ao repasse de agosto e R$ 2.080,70 referente ao repasse de setembro, totalizando 256 

R$ 3.096,70; e que a partir do mês de Outubro/2014, haja a redução dos repasses financeiros 257 

previstos para a Entidade Provopar, bem como a reformulação do Plano de Trabalho e Aplicação, 258 

ajustando-o conforme a perspectiva de desembolso financeiro, respeitando as categorias de 259 

despesas...”, a presidente finaliza a leitura e coloca o parecer em apreciação; Susana comenta 260 

que visitou e almoçou na Cozinha do Interlagos e pôde contemplar a construção da mencionada 261 

Oficina do Pão, bem como, é de conhecimento da SEASO que ambos os Serviços tem o aval da 262 

Comunidade e ressalta que em nenhum momento se discutiu o merecimento da Entidade, a qual 263 

tem desenvolvido um excelente trabalho naquele local, porém, conforme parecer, existe um 264 

impedimento legal; a diretora da Entidade, Vânia Maria de Souza faz uso da palavra e diz que 265 

entende ser uma legislação do Tribunal de Contas e que ela, enquanto diretora, não quer criar 266 

nenhum problema que venha à tona daqui a alguns anos; a diretora questiona se, caso a 267 

construção da Oficina for finalizada até dezembro deste ano, se tem como receber o recurso 268 

integral;  Maria Tereza reitera que não há o que fazer por tratar-se de um impedimento legal do 269 

Tribunal de Contas; a Conselheira Sandra Burkouski, encarregada do Setor de Gestão de 270 

Convênios da Secretaria de Assistência Social, explica que o Tribunal “apertou muito o cerco” com 271 

as Entidades depois que foi instituído o Sistema de Informações do Serviço de Convivência e 272 

Fortalecimento de Vínculos, 273 

 por esta razão, a SEASO teve que escolher um profissional técnico no caso, a Fiscal do Convênio 274 

da Secretaria é a assistente social e gerente da Divisão de Proteção Social Básica, Carin Andréa 275 

Savaris, a qual, não pode de eximir de verificar e avaliar a real situação das Entidades fiscalizadas 276 

e apresentar os apontamentos ao Município;Vânia fala que quer fazer somente mais um pedido, 277 

se tem como glosar, a funcionária que trabalhava na Cozinha do Presidente passar a trabalhar na 278 

Oficina do Pão e também na Cozinha Comunitária do Interlagos; Luzia diz que daria se fosse 279 



alterado o Plano de Trabalho, mas não sabe se isso é possível uma vez que o Convênio já se 280 

encontra em sua fase final; Sandra diz que a princípio não, contudo, não se sabe ainda qual será 281 

a conduta do Tribunal de Contas em relação a pagamento de folha, e acrescenta que no Plano 282 

apresentado para a efetivação do citado Convênio a funcionária teria que trabalhar nas duas 283 

Cozinhas, desta forma, esclarece Sandra, não tem como justificar o fato da mesma receber o 284 

mesmo salário e prestar serviço em apenas uma cozinha; encerrada a apreciação, Maria Tereza 285 

coloca o parecer em votação o qual é aprovado pela Plenária por catorze votos favoráveis e uma 286 

abstenção da conselheira e Fiscal do Convênio,Carin Andréia Savaris. Segue a reunião com a 287 

discussão do ponto nº 13. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de Orçamentos 288 

e Finanças referente à reprogramação de saldo de recurso federal do IGD/M/PBF: Justa faz a 289 

leitura do parecer que diz “... considerando as orientações referentes à aplicação e reprogramação 290 

dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, que 291 

estabelece que os recursos dos Pisos Federais repassados aos municípios que não forem 292 

aplicados podem ser reprogramados no exercício seguinte, desde que os serviços 293 

socioassistenciais tenham sido prestados de forma continua e ininterrupta; considerando que a 294 

Medida Provisória nº 462 de 14 de maio de 2009, altera o artigo 8º da Lei Federal nº 10.836/2004 295 

e eleva o nível legal do IGD; considerando a Portaria nº 754/2010, que apresenta no Artigo 1º que 296 

as atividades a serem desenvolvidas com recursos do IGD devem ser planejadas pelo gestor 297 

municipal do PBF, de maneira articulada e integrada, levando em consideração as demandas e 298 

necessidades da gestão do programa, no que se refere às áreas de assistência social, saúde e 299 

educação; considerando que conforme Portaria nº 754/2010, “Caberá ao CMAS apreciar e 300 

deliberar sobre as prestações de contas da aplicação dos recursos recebidos a titulo de apoio 301 

financeiro à gestão descentralizada do PBF, enviadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social; 302 

considerando que o saldo a ser reprogramado em 2014 é de R$ 396.388,08 (trezentos e 303 

novecentas e seis mil trezentos e oitenta e oito reais com oito centavos) e não de R$ 250.660,56 304 

(duzentos e cinquenta mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), como havia 305 

informado anteriormente a SEASO; considerando que foram aprovados pela Instância Municipal 306 

de Controle Social do Programa Bolsa Família e por este Conselho por meio da Resolução/CMAS 307 

nº 18/2014, os Planos de Aplicação do IGD-M/PBF/2014 das Secretarias Municipais: SEASO, 308 

SESAU e SEMED, totalizando o valor de R$ 514.432,52 (quinhentos e quatorze mil quatrocentos 309 

e trinta e dois reais com cinquenta e dois centavos), referente à arrecadação prevista para o 310 

exercício de 2014; considerando que durante a execução orçamentária de 2014, a SEASO 311 

constatou que os valores repassados pelo MDS com referência ao IGDM/PBF, sofreram uma 312 

considerável redução. Os valores previstos a receber eram aproximadamente de R$ 40.000,00 313 

(quarenta mil reais), mensais, sendo que a partir do mês de fevereiro de 2014, os repasses foram 314 

em média, ao mês, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Isto significa uma frustração de arrecadação 315 

em torno de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ao final dos 12 meses; considerando que 316 

restou dos valores do superávit o total de R$ 145.727,52 (cento e quarenta e cinco mil setecentos 317 

e vinte e sete reais com cinquenta e dois centavos), os quais não foram apreciados e deliberados 318 

nem pela Instancia Municipal de Controle Social - IMCS, nem por este respeitável Conselho, haja 319 

vista que, somente nesta data a SEASO está encaminhando este saldo para conhecimento, 320 



apreciação e deliberação do CMAS; considerando que houve a frustração e consequentemente a 321 

redução financeira dos repasses pelo MDS e buscando garantir 100% as aquisições dos itens já 322 

aprovados; considerando o oficio nº 954/2014 recebido da SEASO, que sugere, tendo em vista a 323 

frustração da arrecadação dos valores do ano em exercício, que o valor de R$ 145.727,52 que 324 

completa o total a ser reprogramado, seja utilizado para complementar o pagamento dos itens já 325 

contemplados no Plano de Aplicação aprovado pela Resolução nº 18/2014/CMAS, tem como 326 

indicativo à plenária que aprove que a SEASO utilize o valor de R$ 145.727,52 (cento e quarenta 327 

e cinco mil e setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos) do superávit 2013 do 328 

IGD/M/PBF para complementar o pagamento dos itens já contemplados no Plano de Aplicação 329 

aprovado pela Resolução nº 18/2014/CMAS...”, encerrada a leitura, a presidente coloca o parecer 330 

em apreciação; o Conselheiro representante do Conselho Regional de Psicologia, Luiz Antônio 331 

Mariotto Neto, questiona se a frustração mencionada no parecer refere-se a recursos federais que 332 

teriam que ser repassados ao Município e não aconteceu; Hudson confirma que o valor de R$ 333 

145.727,52 (cento e quarenta e cinco mil e setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois 334 

centavos), sim; Carin contribui e explica que são três Políticas envolvidas: da Assistência, 335 

Educação e da Saúde, e que os recursos vem de acordo com os dados informados de cada 336 

Política e que um dos fatos que acontecem com freqüência é que, muitos usuários mudam para 337 

outro Estado, outros utilizam o Cadastro Único uma só vez e não voltam mais, no caso de 338 

necessitarem para isenção de concurso; apreciação é finalizada com a fala da assistente social 339 

Justa que ressalta a importância da Capacitação dos Conselheiros do CMAS no que se refere à 340 

Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família – IMCS/PBF a qual será 341 

realizada pela SEASO, conforme resolução nº 060/2014, (Art. 6º), publicada no Diário Oficial do 342 

Município na data de 20.09.2014; após, Maria Tereza coloca o parecer em votação e a plenária o 343 

aprova pela unanimidade de quinze votos. Na sequência, passa-se ao ponto nº 14. Apreciação e 344 

deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 345 

Complexidade, referente à Entidade Associação Espírita Irmandade de Jesus – Albergue 346 

Noturno: Maria Tereza lembra que na reunião anterior (11.09.2014) foi trazido para conhecimento 347 

desta plenária a informação de que a Entidade supra “encaminhou o ofício nº 17/2014 ao CMAS 348 

solicitando resposta pertinente a algumas questões referentes ao Plano de Reordenamento 349 

estabelecido para o ano de 2014; que o CMAS então, encaminhou o ofício nº 095/2014/CMAS à 350 

SEASO solicitando informações, até 05.09.2014, acerca dos questionamentos da Entidade; e que 351 

em resposta, a Secretaria encaminhou o ofício nº 941/2014 solicitando dilação de prazo para a 352 

referida resposta tendo em vista a complexidade do assunto e os diversos questionamentos 353 

proferidos pela Entidade, que necessitavam de uma análise minuciosa acerca da viabilidade e 354 

legalidade sobre a proposta apresentada pelo Albergue Noturno”; a presidente informa que a 355 

SEASO encaminhou o ofício nº 1008/2014 com as respostas aos questionamentos, o qual foi 356 

analisado pela Comissão supra que emitiu o seguinte parecer que é lido por Maria Tereza “... 357 

considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a qual define os parâmetros 358 

nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos 359 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de assistência social 360 

dos Municípios e do Distrito Federal; considerando que os serviços, programas, projetos e 361 



benefícios socioassistenciais prestados por entidades e organizações de assistência social 362 

deverão estar em consonância com o conjunto normativo da Política Nacional de Assistência 363 

Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, visando garantir padrões de qualidade na 364 

prestação de serviços e nas condições de trabalho; considerando oficio nº 17/2014 recebido da 365 

Associação Espírita Irmandade de Jesus Albergue Noturno, que consta vários questionamentos, 366 

dentre eles a situação do Plano de Reordenamento do Serviço de Acolhimento para População 367 

Adulta e Famílias em Situação de Rua; considerando o oficio nº1008 de 25 de Setembro de 2014 368 

recebido da SEASO, referente a analise das situações descritas e dos questionamentos 369 

elencados no Oficio 095/2014 deste Conselho, bem como o Oficio 17/14, encaminhado pela 370 

entidade Albergue Noturno ao CMAS, a Comissão da Proteção Social Especial de Média e Alta 371 

Complexidade tem por indicativo à plenária que: o CMAS solicite à Entidade Albergue Noturno 372 

que apresente a real situação da Entidade no que se refere ao Plano de Reordenamento do 373 

Serviço de Acolhimento para População Adulta e Famílias em Situação de Rua: o que a Entidade 374 

ainda não conseguiu efetivar e porque não conseguiu; que a Entidade especifique 375 

detalhadamente qual é o valor pleiteado, bem como em quais categorias de despesas é 376 

necessário que o Município realize o aporte financeiro, para então o CMAS se posicionar diante 377 

dos demais questionamentos feitos pela Entidade...” e assim a presidente encerra a leitura do 378 

parecer colocando-o em apreciação; Maria Tereza explica que posterior à aprovação, o CMAS 379 

emitirá Resolução que após publicizada será encaminhada à Entidade; não havendo mais 380 

nenhuma manifestação, a presidente coloca o parecer em votação, o qual, a plenária aprova pela 381 

unanimidade de quinze votos. Prosseguindo, passa-se ao ponto nº 15. Apreciação do Ofício nº 382 

1016/2014 recebido da SEASO referente à separação do Serviço de Acolhimento 383 

Institucional para Adultos e Famílias em Situação de Rua – Casa POP e Centro 384 

Especializado em Situação de Rua – Centro POP: a vice presidente, Susana, faz a leitura do 385 

ofício em tela por meio do qual a SEASO informa que os referidos Serviços passaram a 386 

desenvolver suas atividades em locais separados e distintos, ou seja, o Centro Especializado em 387 

Situação de Rua – CENTRO POP passou a atender na Rua Vitória, 2796 – bairro Alto Alegre, 388 

enquanto o Serviço de Acolhimento, enquanto o Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos 389 

e Famílias em Situação de Rua – Casa POP, continuará suas atividades no endereço atual, que 390 

se localiza na Rua Tuiuti, 3435 – Jardim Cancelli; Susana encerra a fala convidando a todos para 391 

conhecerem o novo endereço e participarem de um Café da Manhã as 09h do dia 16/10/2014. Em 392 

seguida, passa-se ao ponto nº 16. Apreciação do oficio nº 169/2014 recebido do Conselho 393 

Municipal dos Direitos do Idoso referente ao mês do idoso: Maria Tereza lê o ofício citado 394 

através do qual, o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, presidido por Jaime Mariano, convida 395 

a todos para participarem das Comemorações alusivas ao Mês do Idoso Outubro), conforme 396 

consta no material de divulgação que é distribuído a todos os presentes; Susana, enquanto 397 

assistente social que assessora o CMDI, reitera o Convite ressaltando o evento que acontecerá na 398 

data de 22.10.2014, às 14h, no Clube Comercial, quando acontecerá o Baile com eleição da Miss 399 

Idoso de Cascavel. E assim passa-se ao último ponto de pauta de nº 17. Informes Gerais: 17.1. 400 

Censo SUAS/2014/ Conselhos, prazos para preenchimento dos questionários de 06 de 401 

outubro a 28 de novembro de 2014: Justa explica que o Sistema não permitiu a impressão do 402 



questionário; lê as instruções para preenchimento; Susana propõe uma reunião extraordinária 403 

para que todos os Conselheiros possam participar do preenchimento; Maria Tereza e Carin 404 

enfatizam que será muito produtivo a participação de todos; Justa fala que será encaminhado por 405 

email aos Conselheiros para que possam ir analisando e serão informados quando a Mesa 406 

Diretiva agendar reunião para esta finalidade; prosseguindo, a Presidente Maria Tereza informa 407 

que deverá passar por um procedimento cirúrgico no próximo dia 08 e, por isso, solicita a esta 408 

Plenária, a liberação de quinze dias de afastamento da Presidência deste Conselho; a Plenária 409 

aprova pela unanimidade de quinze votos, a solicitação da Presidente Maria Tereza Chaves, bem 410 

como, que nesse período quem responderá pelo CMAS será a vice-presidente Susana Medeiros 411 

Dal Molin; 17.2.  Oficio nº 974 de 16 de setembro de 2014 recebido da SEASO referente à 412 

separação dos Serviços Unidade de Acolhimento Institucional Feminino e Família 413 

Acolhedora: Maria Tereza faz a leitura do ofício em tela por meio do qual, a SEASO informa a 414 

separação dos dois Serviços, sendo que a Unidade de Acolhimento Institucional Feminino 415 

permanecerá no atual endereço na Rua São Marcos, 590 – Jardim Seminário e o Serviço de 416 

Acolhimento Família Acolhedora passará a atender na Rua Salgado Filho, 1999 - Centro, em 417 

frente à Empresa Dinâmica Seguros, no ofício, a SEASO ainda convida para um Café da Manhã 418 

no referido endereço, às 09h do dia 26.09.2014; 17.3. Oficio nº 2186 de 11 de setembro de 2014 419 

recebido do Conselho da Comunidade de Cascavel, referente a I Capacitação Regional dos 420 

Conselheiros da Comunidade do Paraná: Amália esteve representando o CMAS: Maria 421 

Tereza lembra que na última reunião (11.09.2014) a diretora do PROVOPAR e Presidente do 422 

Conselho da Comunidade, Vânia Maria de Souza, convidou esta Plenária para participar da 423 

primeira Capacitação de Conselheiros da Comunidade do PR que aconteceu nos dias 25 e 424 

26.09.2014, no Conselho da Comunidade, e que a Conselheira Amália Pereira da Silva Duarte 425 

Nóbrega participou representando o CMAS; Amália faz uso da palavra e diz que participou e ainda 426 

acompanhou um dos Palestrantes em visita à 15ª Sub Divisão Policial e que foi muito produtivo; 427 

1.4. “NOTI CEU” – Centro de Artes e Esportes Unificados - I Boletim informativo do CEU 428 

fique bem informado!: Susana apresenta o Informativo ressaltando alguns tópicos e explica que 429 

o mesmo será distribuído à Comunidade; 17.5. Oficio Gab. Sefin nº 213/2014, referente à 430 

“Audiência Pública” para apresentação e discussão das Propostas da Lei de Diretrizes: 431 

Justa realiza a leitura do ofício por meio do qual a Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, 432 

convida para a Audiência Pública que aconteceu na data de 18.09.2014, às 09h30, no Auditório 433 

da Prefeitura, ocasião em que será apresentada e discutida as Propostas da Lei de Diretrizes 434 

Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015, explica que, tendo em vista 435 

que o evento aconteceu antes dessa reunião, foi encaminhado o Convite por email a todos os 436 

Conselheiros; encerrando esse ponto, a conselheira Cleodomira faz uma menção da Capacitação 437 

que participou através do Convite do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 438 

Adolescente – CMDCA e indicação deste Conselho na reunião de 26.06.2014; agradece a 439 

confiança em tê-la indicada e acrescenta que foi muito interessante. Nada mais havendo a ser 440 

tratado, Maria Tereza encerra a reunião às 16h45, e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, 441 

após lida e aprovada será assinada por mim_____________ e pela 442 

presidente_________________. 443 



 




