
 

 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
ATA N° 11 – 26/08/2011 

 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e onze, aconteceu às 08h15, se reuniram no 1 
Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, os Conselheiros dos seguintes Conselhos e 2 
seus respectivos presidentes: CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, (Vanderlei 3 
Augusto da Silva); CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 4 
(Pedro Maria Martendal de Araújo), CMDI – Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (Salete 5 
Gerardi de Lima Chrun); para discussão do seguinte ponto de pauta, comum aos três 6 
Conselhos: 1. Apreciação e deliberação da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentária - 7 
LDO/2012, apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO: sendo 8 
que o CMDCA e CMDI, após o término da discussão do ponto em tela, continuaram a reunião, 9 
discutindo de forma individual, sobre a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO/2012, 10 
apresentada pela Secretaria Municipal de Educação. O presidente do CMAS inicia a reunião 11 
cumprimentando e agradecendo a todos, explica sobre a necessidade de se fazer esta reunião 12 
juntamente com os dois Conselhos supra, haja vista, o primeiro ponto de pauta ser de interesse 13 
dos três Conselhos, pois, trata-se da apresentação da proposta orçamentária da Secretaria 14 
Municipal de Assistência Social referente ao ano de 2012. A Secretária Municipal de 15 
Assistência Social, Inês de Paula, ressalta que tem consciência da necessidade de se 16 
aumentar os valores da LDO/2012; que já conversou com o Secretário de Finanças, senhor 17 
Luiz Frare, o qual solicitou que ela encaminhe um ofício à Secretaria Municipal de Finanças- 18 
SEFIN elencando as dificuldade da SEASO em trabalhar com os recursos disponíveis, 19 
contudo, o Secretário já adiantou que é impossível neste momento aumentar o orçamento da 20 
SEASO. Inês faz um breve resgate dos apontamentos realizados por estes Conselhos na 21 
apresentação da proposta da LDO/2012, realizada pela Secretaria Municipal de Assistência 22 
Social em 22.08.2011, neste Auditório: quanto à solicitação de prever passagens, diárias e 23 
adiantamentos aos Conselheiros Municipais em eventos pertinentes à política de Direitos, a 24 
Secretária explica que, só é possível empenhar esses valores para Servidores Públicos, e que 25 
para atender a esta solicitação teria que alterar a legislação municipal vigente; Inês explica que 26 
quanto ao aumento de valor da Subvenção repassada às Entidades inscritas no CMAS, 27 
tanto ela quanto o Secretário de Finanças, sabem da necessidade das Entidades, mas o 28 
Orçamento tem que atender a todo o Município, por isso, no momento, não há como aumentar 29 
o repasse feito às entidades; quanto ao Abrigo para Crianças de 3 a 11 anos, Inês informa 30 
que existe o espaço físico onde funcionava o antigo “Lar Esperança”, que é um local com 31 
condições de abrigar esse Serviço, por isso, está pleiteando junto ao arcebispo da 32 
Arquidiocese de Cascavel, Dom Mauro Aparecido dos Santos, para que através da Cáritas, 33 
disponibilize o local supra. A Secretária passa a palavra ao gerente da Divisão Administrativa e 34 
Financeira da SEASO, Hudson Moreschi Júnior, para que faça a apresentação da LDO/2012 35 
da SEASO. A Assistente Social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 36 
CREAS II – Veralucia Clivati Martins, questiona, se em caso de dúvidas, as intervenções 37 
deverão ocorrer durante a apresentação ou depois; O gerente responde que conforme a 38 
plenária se manifestar ele fará as explicações necessárias. Hudson apresenta projetado em 39 
multimídia a LDO/2012. Vanderlei solicita ao gerente que explique o que são recursos livres, 40 
pois, são muitas siglas e os Conselheiros não tem total entendimento desta área; Hudson 41 
explica que recursos livres são os valores oriundos de impostos regulamentados pelo 42 
município, como, IPTU, ISSQN, ITBI. Veralucia diz que não visualizou na área da 43 
criança/adolescente, nenhuma ação de construção; questiona também sobre a construção da 44 
estufa no CREAS II que foi aprovada anteriormente por este Conselho e não consta na 45 
LDO/2012, se foi retirado, qual foi à justificativa apresentada; Inês explica que a estufa será 46 
construída com recursos federais e não está constando, provavelmente por esquecimento, mas 47 



será incluída. Veralucia questiona ainda sobre o Serviço CREAS POP, relembra que no Termo 48 
de Aceite assinado entre o Município e o Governo Federal tem uma cláusula onde consta que o 49 
Serviço tinha um prazo para adquirir a Sede Própria, questiona se existe essa previsão na 50 
LDO/2012. Inês explica que o CREAS POP já está instalado em um imóvel próprio da 51 
Prefeitura; Veralucia corrobora, mas lembra que o Serviço está dividindo o espaço com a Casa 52 
de Passagem POP, o que não pode ocorrer. Inês ressalta que será impossível em 2012 essa 53 
construção; Veralucia encerra sua fala explicando que suas contribuições são apenas para 54 
lembrar a todos que o Município assinou um Termo de Aceite com a condicionalidade de se 55 
construir a Sede própria até março de 2011 e isso ainda não aconteceu. Vanderlei ressalta 56 
novamente a necessidade de reajuste no valor das subvenções repassadas às entidades e de 57 
aumentar o número de Famílias Acolhedoras no Município, bem como, alterar o valor pago por 58 
criança/adolescente que atualmente corresponde a 72% do Salário Mínimo Federal para 01 59 
(um) Salário Mínimo Federal. O Conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, 60 
senhor Santo Savi, sugere que na Resolução que irá aprovar a LDO/2012, seja colocado uma 61 
ressalva de que se “caso haja superávit orçamentário” no município, parte deste deve ser 62 
destinado à SEASO. A Plenária aprova a sugestão de constar na Resolução à ressalva 63 
sugerida. O presidente Vanderlei coloca em aprovação a proposta da Lei de Diretrizes 64 
Orçamentárias – LDO – para 2012, da Secretaria Municipal de Assistência Social – 65 
SEASO, com as seguintes recomendações: Unidade Administração Geral: Construir Sede 66 
própria e equipar os dois Conselhos Tutelares existentes (Leste e Oeste); Implantar, construir 67 
Sede própria e equipar o 3º (terceiro) Conselho Tutelar de Cascavel; Alterar o valor de 68 
Passagens, diárias e adiantamentos de viagem, prevendo o atendimento aos Conselheiros de 69 
Direitos quando da participação em eventos pertinentes à Política de Direito a qual representa; 70 
Aumentar em 33% o valor total das Ações aos Conselhos de Direitos e Conselhos Tutelares; 71 
Unidade Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS: Quanto a Assistência ao Idoso: 72 
Alterar o valor da rubrica da Assistência ao Idoso de R$ 1.017.000,00 (um milhão e dezessete 73 
mil reais) para R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais); Implantar e manter o 74 
Abrigo para Idosos com recursos Municipais; Quanto ao Programa de Assistência ao 75 
Portador de Deficiência: considerar o valor de R$ 12.000,00/ano (doze mil reais) a título de 76 
subvenção a ser repassado à Entidade Associação Cascavelense de Amigos dos Surdos – 77 
ACAS; aumentar em 10% (dez) a previsão orçamentária do repasse de Recursos da LDO/2012 78 
para as Entidades subvencionadas; Quanto ao Programa de Assistência a Criança e ao 79 
Adolescente: Incluir a Ação prevendo a Sede Própria de Abrigo de Crianças de 03 a 11 anos; 80 
Ampliar o recurso previsto para Material de Consumo e Serviços de Terceiros para a 81 
manutenção do Abrigo de Crianças de 03 a 11 anos com recursos Municipais. Unidade Fundo 82 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Alterar a meta do Programa Família 83 
Acolhedora de 100 para 150 metas, bem como o valor da Bolsa Auxílio, atualmente equivalente 84 
a 72% do Salário Mínimo Federal, para 01 (um) Salário Mínimo Federal; Aumentar o recurso 85 
referente a material de consumo e serviços de terceiros para manter as Ações do Programa 86 
Atitude. O presidente coloca a proposta supra em votação e a mesma é aprovada pela Plenária 87 
por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerra a Reunião do CMAS 88 
às 10h35 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por 89 
mim e pelo presidente. 90 
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