
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ATA N° 13 – 17/10/2014 

 

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e catorze, aconteceu às 13h30, no Auditório da 1 

Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à Rua Paraná, 5000 – Centro, a reunião extraordinária do 2 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a presença de sua vice-presidente 3 

Susana Medeiros Dal Molin, e a maioria de seus membros conforme consta na lista de presença 4 

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

Dia; 2. Apreciação e Deliberação do ofício nº 1049/2014 advindo da SEASO referente a 6 

aditivo de prazos e valores de 12 (doze) Entidades conveniadas. Susana inicia a reunião 7 

cumprimentando e agradecendo a todos os Conselheiros que atenderam a convocação para essa 8 

reunião extraordinária, lembra que a presidente, Maria Tereza Chaves se encontra de atestado 9 

médico, razão pela qual está presidindo a reunião na condição de vice-presidente; e assim passa 10 

ao ponto nº 1. Apreciação e Aprovação da Pauta do Dia: Susana coloca a pauta em 11 

apreciação; a assistente social e Assessora do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, 12 

Justa Alves dos Anjos Chesca, solicita a seguinte inclusão de pauta: atualização da Proposta da 13 

Resolução nº 095/2012/CMAS que “Define os parâmetros municipais para a inscrição no 14 

Conselho Municipal de Assistência Social...”; em seguida, Susana coloca a Pauta em votação 15 

e a plenária aprova pela unanimidade de treze votos a Pauta com a referida inclusão. 16 

Prosseguindo, a vice-presidente passa ao ponto nº 2. Apreciação e Deliberação do ofício nº 17 

1049/2014 advindo da SEASO referente a aditivo de prazos e valores de 12 (doze) Entidades 18 

conveniadas: a vice-presidente Susana faz a leitura do referido ofício através do qual a 19 

Secretaria Municipal de Assistência Social solicita, em caráter de urgência, a deliberação das 20 

seguintes Pautas: 1- proposta de prorrogação dos convênios Fundo Municipal de Assistência 21 

Social – FMAS firmados com as Entidades socioassistenciais por mais 05 meses (de fevereiro de 22 

2015 à junho de 2015; 2- apresentação da proposta financeira para a consecução dos respectivos 23 

Termos aditivos (planilha anexa); 3- apresentação da Lei federal nº 13.019/14 a qual regulamenta 24 

o novo regime jurídico das parcerias entre Poder Público e as Entidades Não Governamentais; 4- 25 

solicitação de criação de uma comissão específica deste Conselho para o estudo minucioso da 26 

Lei Federal nº 13.019/14, sendo que, no ofício consta ainda as entidades conveniadas das quais 27 

trata a solicitação de aditivo de prazos: Abrigo São Vicente de Paulo; Associação Espírita 28 

Irmandade de Jesus- Albergue Noturno  (02 convênios, o Fundo Municipal de Assistência Social 29 

– FMAS e o Piso de Alta Complexidade PAC II); Programa do Voluntariado Paranaense Núcleo de 30 

Cascavel – PROVOPAR; Associação Recanto da Criança – ARCRI; Associação Educacional 31 

Espírita Lins de Vasconcelos – Guarda Mirim;  Associação Cascavelense de Amigos dos Surdos 32 

– ACAS; Lar dos Bebês Pequeno Peregrino; Associação Cascavelense de Pessoas com 33 



Deficiência Visual – ACADEVI;  Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel – ADEFICA; 34 

Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristovão – CEMIC;  Associação Cascavelense de 35 

Amigos da Pastoral da Criança – ACAPAC; encerrada a leitura, Susana coloca o item 1 do ofício 36 

em apreciação e acrescenta que a  nova Lei Federal nº 13.019/2014, abre a possibilidade do 37 

financiamento de despesas com pessoal e encargos sociais, considerando que o Tribunal de 38 

Contas do estado nunca se manifestou oficialmente sobre o assunto, apenas recomendava sobre 39 

a não utilização de recursos de Convênio para pagamento de pessoal; a vice-presidente, que 40 

também está Secretária Municipal de Assistência Social explica que a gestão terá que, juntamente 41 

com o CMAS, estudar a referida Lei, portanto, a solicitação do item 1 de prorrogação da vigência 42 

dos Convênios dá-se pelo fato de que não se terá tempo hábil de efetivar e finalizar todos os 43 

trâmites até 31.01.2015 que é a data que expira o vencimento do atual Convênio; que serão 44 

inseridas algumas novas Terminologias como “Termo de Colaboração e Fomento” e que essas 45 

alterações demandam tempo, considerando ainda que esta Lei não é específica da Política de 46 

Assistência Social e que, todo Convênio, sem distinção de Secretaria deverá ser firmado com 47 

embasamento na Lei em tela; desta forma, finaliza Susana, todos terão que se adequar, então, a 48 

SEASO necessita de tempo para realizar uma análise detalhada e correta para que nem o 49 

Município e nem as Entidades venham a ser prejudicados; encerrada a apreciação, a vice-50 

presidente coloca a solicitação em votação e a plenária aprova pela unanimidade de treze votos a 51 

proposta de prorrogação dos convênios Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 52 

firmados com as Entidades socioassistenciais por mais 05 meses (de fevereiro de 2015 à 53 

junho de 2015); prosseguindo com o item 2 do citado ofício, Susana comenta sobre a proposta 54 

financeira para a consecução dos respectivos Termos Aditivos, tendo em vista a necessidade dos 55 

ajustes e demais regulamentações municipais para o cumprimento da nova Lei Federal das 56 

parcerias com  as organizações não governamentais. Susana explica que para não ocorrer 57 

qualquer intercorrência nas transferências de recursos às entidades, faz-se necessário a 58 

prorrogação dos prazos de todos os convênios por mais por mais 05 (cinco) meses, ou seja, de 59 

fevereiro/15 a junho/15, bem como aditivo de valores para tal período, os valores mensais que 60 

serão desembolsados a cada entidade foram calculados por média dos últimos meses de repasse 61 

e não sofrerão outros aportes, tendo em vista o momento de contenção de despesas do 62 

Município; Susana ainda ressalta que os valores individuais do aditivo serão repassados 63 

posteriormente a cada Entidade, assim como as orientações técnicas para ajustes nos planos; em 64 

seguida, põe em votação a proposta, sendo aprovada pela plenária por unanimidade de treze 65 

votos; é ressalvado pela Plenária que asa Entidades respeitem o objeto e as categorias de 66 

despesas já aprovadas no convênio original, e que a SEASO encaminhe para o CMAS a proposta 67 

com os referidos valores aprovados para posterior repasse aos Conselheiros: Abrigo São 68 

Vicente R$ 64.815,00 (sessenta e quatro mil, oitocentos e quinze reais); ACADEVI R$ 8.025,00 69 

(Oito mil e vinte e cinco reais); ACAS R$ 8.020,00 (Oito mil e vinte reais); ADEFICA R$ 8.025,00 70 

(Oito mil e vinte e cinco reais); Albergue Noturno R$ 54.675,00 (cinqüenta e quatro mil, 71 

seiscentos e setenta e cinco reais); Albergue Noturno (FNAS) R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 72 

CEMIC 121.380,00 (cento e vinte e um mil, trezentos e oitenta reais); Guarda Mirim R$ 40.120,00 73 

(quarenta mil, cento e vinte reais); Lar dos Bebês R$ 83.330,00 (oitenta e três mil, trezentos e 74 



trinta reais); Pastoral da Criança R$ 22.550,00 (vinte e dois mil, quinhentos e cinqüenta reais); 75 

PROVOPAR R$ 77.675,00 (setenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais); Recanto da 76 

Criança R$ 97.235,00 (noventa e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais; em seguida, a vice-77 

presidente passa a palavra a Conselheira Sandra Burkouski, encarregada do Setor de Gestão de 78 

Convênios da Secretaria de Assistência Social, a qual apresenta a Plenária por meio de projeção 79 

de “slides” os tópicos mais relevantes sobre a Lei nº 13.019/2014, comprometendo-se a 80 

encaminhar às Entidades, por email,o conteúdo apresentado reforçando que, conforme consta no 81 

próximo tópico a ser discutido (4), será formado uma Comissão para um estudo mais aprofundado 82 

sobre a nova Legislação; a Conselheira Iara Agnes Bach da Costa, questiona sobre o 83 

cumprimento do art 24 da referida Lei, o qual prevê que para formalização das parcerias com a 84 

Administração Pública, a Organização da Sociedade Civil deverá possuir, entre outras exigências, 85 

capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades previstas e o 86 

cumprimento das metas estabelecidas em edital;  Sandra esclarece à Plenária que a Lei foi 87 

publicada em 01.08.2014, portanto, ainda não há uma compreensão plena da legislação, 88 

reforçando a importância da instituição de uma Comissão para um estudo aprofundado, buscando 89 

sanar todas aas dúvidas sobre o tema e ter embasamento para a confecção do Edital de 90 

Chamamento Público para seleção das Entidades que formalização aas parcerias; Sandra finaliza 91 

complementando que mais uma vez\ a SEASO mais uma vez a SEASO deu um passo á frente 92 

para se apropriar da Lei e que as demais Secretarias Municipais, também deverão cumprir as 93 

novas regras estabelecidas; prosseguindo, a Plenária passa a apreciar o item 4 do ofício recebido 94 

o qual solicita a criação de uma Comissão para estudar a Lei em tela; após discussão, a Plenária 95 

aprova pela unanimidade de treze votos, a Comissão Provisória para estudar a Lei Federal 96 

13.019/2014, com a seguinte composição: Governamentais -  Hudson Márcio Moreschi Júnior, 97 

Francieli Castelli Mocellin, Luzia Soares de Aguiar e Sandra Burkouski; Não Governamentais:  98 

Francieli Aparecida da Silva, Marinês Reolon, Cleodomira Soares dos Santos, Valéria Medeiros; 99 

Convidados Governamentais: José Telles do Pilar, Claudia Caldas Assunção Martin; 100 

Convidada Não Governamental: Vera Aparecida Anger; encerrando esse ponto, Cláudia Caldas 101 

Assunção Martin, encarregada do Setor de Auditoria de Prestação de Contas e Apoio às 102 

Entidades e Sandra Burkouski informam que as Entidades terão todo o apoio Técnico da 103 

Secretaria, através do Setor; que não haverá nenhum ato público para a assinatura dos Termos 104 

Aditivos e que as Entidades conveniadas, serão chamadas individualmente para proceder todos 105 

os ajustes necessários nos planos de trabalho e aplicação. Na sequência, passa-se à inclusão de 106 

pauta, sou seja, o ponto nº 3.  Atualização da Proposta da Resolução nº 095/2012/CMAS que 107 

“Define os parâmetros municipais para a inscrição no Conselho Municipal de Assistência 108 

Social...”: a conselheira e gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, Luzia 109 

de Aguiar Soares, explica que a Comissão se reunião por diversas vezes para discutir a Proposta 110 

da Resolução nº 095/2012/CMAS que “Define os parâmetros municipais para a inscrição no 111 

Conselho Municipal de Assistência Social...” e que mesmo assim faltou um detalhe; Justa explica 112 

que a mencionada proposta foi aprovada por este Conselho na reunião ordinária de 06.10.2014, 113 

porém, a proposta voltou para a Pauta considerando que não há citação na mesma no que se 114 

refere às Entidades governamentais que, antes de ofertar os serviços, programas e benefícios 115 



deverão apresentar para aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social os seguintes 116 

documentos: Obedecer ao Fluxograma, conforme anexo X; Plano de ação anual, através do 117 

IRSAS;  Certidão de Licença Sanitária, atualizada; Licença do Corpo de Bombeiro, atualizada;  118 

Alvará de Funcionamento, atualizado; por esta razão, complementa Justa,  faz-se necessário a 119 

deliberação do CMAS; não havendo manifestação, Susana coloca a proposta em votação e a 120 

Plenária a aprova pela unanimidade. Devido ao fato de ter havido uma queda de energia elétrica 121 

e, segundo informações, não previsão de retorno nas próximas horas, não foi lido as justificativas 122 

de ausências, aas quais constam a seguir: Carlos Alberto da Rosa, agenda de trabalho; Gisele 123 

Fossá, visita de trabalho pré agendada; Maria Tereza Chaves, atestado médico de 08 à 124 

22.10.2014; Mônica Gomes, consulta médica pré agendada; Joana D´Arc Maciel de Oliveira tem 125 

outro compromisso; Maria de Lourdes Menon, tem reunião da Pastoral nesse mesmo 126 

horário.Nada mais havendo a ser tratado, a vice-presidente encerra a reunião às 14h40, Clarice 127 

Fruet, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por mim_____________ e 128 

pela vice- presidente_________________. 129 

 

 




