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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 10 – 11/08/2011 
 

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e onze, aconteceu às 08h30, 1 

na Sala de Reuniões do 3º piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, a 2 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, 3 

com a presença de seu presidente, Vanderlei Augusto da Silva e seus 4 

membros, para tratar dos seguintes assuntos de pauta. 1. Apreciação e 5 

aprovação da ata anterior (14.7.2011); 2. Apreciação e aprovação do 6 

Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, 7 

Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças referente ao 8 

instrumental Relatório de Gestão de 2010; 3. Apreciação e aprovação 9 

do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, 10 

Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças referente ao ofício 11 

nº. 398 advindo da SEASO; 4. Designar um Conselheiro Suplente para 12 

compor a Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação do 13 

Programa Prefeito Amigo da Criança; 5. Informes Gerais. O presidente 14 

inicia a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos. 15 

Coloca a pauta em apreciação, não havendo nenhuma manifestação, 16 

coloca em votação e a Plenária aprova a pauta por unanimidade. Passa-se 17 

ao ponto nº. 1. Apreciação e aprovação da ata anterior (14.7.2011): 18 

Vanderlei coloca a ata em apreciação. A Conselheira e Gerente da Divisão 19 

do Sistema Municipal de Assistência Social, Cheila Tatiana Lautert 20 

Guimarães, solicita as seguintes correções: na linha 147 trocar “Salte” por 21 

Salete; Efetuadas as devidas correções, a ata é colocada em votação e 22 

aprovada por unanimidade. Inicia-se a discussão do ponto nº. 2. 23 

Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Avaliação de 24 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e 25 

Finanças referente ao instrumental Relatório de Gestão de 2010: 26 

Cheila lembra que esta Plenária aprovou, na reunião extraordinária de 27 

29.06.2011, a versão preliminar do Relatório de Gestão da Assistência 28 

Social 2010 da Secretaria de Estado, da Família e Desenvolvimento Social 29 

- SEDS (extinta Secretaria de Estado, do Trabalho, Emprego e Promoção 30 

Social - SETP). Na seqüência, a Secretária Executiva dos Conselhos, 31 

Justa Alves dos Anjos Chesca, faz a leitura do Parecer o qual diz que 32 

“considerando que o Relatório de Gestão consiste em uma ferramenta de 33 

gestão, cujas informações são inseridas num sistema de informação 34 

disponibilizado pela Secretaria de Estado, da Família e Desenvolvimento 35 



Social, e que este Conselho o CMAS já analisou e fez os apontamentos 36 

necessários, sendo que a Secretaria de Estado também já realizou a 37 

conferência dos dados, bem como, fez as indicações de algumas 38 

correções, as quais foram acatadas e corrigidas pela Secretaria Municipal 39 

de Assistência Social e, considerando que o prazo para finalizar o referido 40 

instrumental é dia 10 de agosto de 2011, as Comissões tem como 41 

indicativo à plenária o Parecer favorável à aprovação da versão final de 42 

relatório de gestão 2010 da Secretaria de Estado, da Família e 43 

Desenvolvimento Social – SEDS.” Vanderlei coloca o Parecer em 44 

apreciação; acrescenta que a Secretaria Municipal de Assistência Social 45 

apresentou às Comissões, projetado em multimídia, detalhadamente as 46 

alterações apontadas, e haja vista que a reunião ordinária do CMAS está 47 

acontecendo na data de hoje (11.08.2011), e que o prazo para devolução 48 

do Relatório acompanhado da publicação da Resolução expirou em 49 

10.08.2011, as Comissões, objetivando cumprir o prazo estabelecido pela 50 

SEDS, em consenso, autorizaram a Secretaria Executiva dos Conselhos a 51 

providenciar a publicação da Resolução nº. 052/2011, a qual aprova a 52 

versão final do Relatório de Gestão/2010, apresentada pela SEASO à 53 

Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social. Após 54 

explicação, não havendo nenhuma manifestação, o presidente coloca o 55 

Parecer em votação e o mesmo é aprovado por unanimidade. Passa-se ao 56 

ponto 3. Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de 57 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de 58 

Orçamento e Finanças referente ao ofício nº. 398 advindo da SEASO: 59 

O presidente explica que o Conselho Municipal de Assistência recebeu o 60 

ofício nº. 398/2011, advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social, 61 

solicitando apreciação e deliberação deste Conselho, quanto à aquisição 62 

de mil camisetas no valor unitário de R$ 18,00 (dezoito reais), totalizando 63 

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com recurso do Piso Básico Variável II, 64 

sendo que as referidas camisetas tem por objetivo atender à solicitação 65 

dos idosos dos Grupos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 66 

Idosos referenciados nos Centros de Referência de Assistência Social – 67 

CRAS, e Centro de Convivência de Idosos I e II, que se sentirão 68 

valorizados por ter a camiseta que identificará de qual grupo pertencem. 69 

Na seqüência, Justa faz a leitura do Parecer das Comissões supra o qual 70 

diz que “considerando que não há impedimentos legais para a aquisição 71 

das camisetas com recursos do Piso Básico Variável II, as Comissões tem 72 

como indicativo à Plenária o parecer favorável à solicitação da SEASO”. 73 

Vanderlei coloca o Parecer em apreciação, bem como, o modelo de 74 

camiseta apresentado (digitalizado), pela Secretaria Municipal de 75 

Assistência Social. A plenária discute a importância dos grupos de idosos 76 

terem essa identificação ao participarem de eventos locais e/ou regionais, 77 

ressaltando que os mesmos se sentirão valorizados com essa aquisição. 78 



Após, o Parecer é colocado em votação e aprovado por unanimidade. Na 79 

seqüência, aprecia-se o ponto nº. 4. Designar um conselheiro suplente 80 

para compor a Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação 81 

do Programa Prefeito Amigo da Criança: o presidente Vanderlei informa 82 

que a Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação do Programa 83 

Prefeito Amigo da Criança, cujo presidente é o senhor Pedro Maria 84 

Martendal de Araújo, solicitou ao CMAS, que indique um Conselheiro 85 

Suplente para compor a referida Comissão; Vanderlei explica que o senhor 86 

Luiz Antônio Pastorini Lançanova é o representante titular do CMAS nesta 87 

Comissão; esclarece que as reuniões da Comissão supra já vem 88 

acontecendo; acrescenta que o objetivo do Programa Prefeito Amigo da 89 

Criança é incentivar os prefeitos a cumprir as prerrogativas constantes no 90 

Estatuto da Criança e do Adolescente; esclarece que não se trata somente 91 

do Prefeito de Cascavel, ou seja, de uma única vaga; mas que, em todo o 92 

Brasil, os Prefeitos que cumprirem com os requisitos exigidos pela 93 

ABRINQ receberão o Título; e que pode ocorrer de todos os inscritos 94 

serem contemplados; a Assistente Social do Ministério Público, Andressa 95 

Bremm, pergunta quais os valores do Orçamento Criança Adolescente – 96 

OCA exclusivos e não exclusivos para a área da criança/adolescente no 97 

município de Cascavel; Cheila explica que o último relatório do OCA 98 

apresentado ao Programa Prefeito Amigo da Criança refere-se ao 99 

Orçamento executado no ano de 2009, que o valor total do OCA foi de R$ 100 

168.892.741,27, sendo que o valor exclusivo é de R$ 96.527.231,07, ou 101 

seja, 57,15% do OCA, e o valor não-exclusivo foi de R$ 72.365.510,20, ou 102 

seja, 42,85% do OCA.  Após as informações, a Conselheira Neusa se 103 

candidata e a plenária referenda a Conselheira Governamental Neusa Eli 104 

Figueredo Cerutti, para compor, na condição de Suplente, a Comissão 105 

Municipal de Acompanhamento e Avaliação do Programa Prefeito Amigo 106 

da Criança. Em seguida, passa-se ao ponto de pauta nº. 5. Informes 107 

Gerais: Vanderlei repassa os seguintes informes: ofício circular nº. 108 

028/2011 advindo da SEDS o qual informa que a III Conferência Regional 109 

de Segurança Alimentar e Nutricional será realizada na data de 110 

15.09.2011, ainda no mesmo ofício consta também à data da realização IX 111 

Conferência Regional de Assistência Social para a data de 27 e 112 

28.09.2011; convida para o Encontro Entrega Consciente para Adoção 113 

Legal que acontecerá na Fundação Assis Gurgacz – FAG – na data de 114 

25.08.2011, a partir das 19h30 e a Conselheira Vanice Maria Schaedler, é 115 

referendada pela Plenária para representar o CMAS; ofício nº. 096/2011, 116 

advindo do Conselho Municipal de Saúde, onde através de seu presidente, 117 

senhor José Alvanir Quevedo de Oliveira, este Conselho está convidado 118 

para participar e fazer uma breve explanação sobre suas atribuições. 119 

Encerrado os pontos de pauta, faz-se presente na Sala de Reuniões, o 120 

senhor Prefeito Municipal, Edgar Bueno sanciona a Lei Municipal nº 121 



5.844 de 11 de Agosto de 2011, de autoria do Vereador João de 122 

Aguilar Neto (João da Tropical), que se encontra presente, e também 123 

do Vereador Júlio César Leme da Silva, a qual dispõe sobre a Política 124 

Municipal dos Direitos da Mulher e Institui o Conselho Municipal dos 125 

Direitos da Mulher e dá outras providências. Nada mais havendo a ser 126 

tratado, o presidente encerra a reunião ás 11h40, e eu Clarice Fruet lavro 127 

a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo 128 

presidente.  129 



 

 




