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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 12 – 08/09/2011 

 

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

de Assistência Social – CRAS, sito a Rua Romário C. de Oliveira, s/n – Bairro XIV de Novembro, 2 

fone 3326-5041, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a 3 

presença de seu presidente, Vanderlei Augusto da Silva e seus membros, para tratar dos seguintes 4 

assuntos de pauta. 1. Apreciação e aprovação da atas anteriores (ordinária 11.08.2011; 5 

extraordinária 26.08.2011); 2. Ofício nº 475/2011 advindo da SEASO referente a substituição 6 

de Representante Titular na “Comissão de Proteção Social Básica de Monitoramento e 7 

Avaliação”; 3. Apreciação aprovação do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, 8 

Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças referente à solicitação do Núcleo 9 

Esportivo Pioneiro de Cascavel; 4. Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de 10 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças 11 

referente à solicitação da entidade ADEFICA; 5. Apreciação e aprovação do Parecer das 12 

Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e 13 

Finanças referente à Instrução Normativa nº 01 da SEASO; 6. Apreciação e aprovação do 14 

Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de 15 

Orçamento e Finanças referente ao Piso Básico Variável I – 2010 – Projovem Adolescente; 7. 16 

Avaliação da IX Conferência Municipal de Assistência Social; 8. Balanço da Gestão 2009/2011 17 

do CMAS; 9. Informes Gerais. O presidente Vanderlei dá as boas vindas aos presentes e informa 18 

que dará início à reunião, porém, assim que o Prefeito Municipal, senhor Edgar Bueno chegar para 19 

a inauguração da ampliação deste CRAS e do Núcleo de Informática do Programa Atitude, anexo a 20 

este espaço, será feito um intervalo para que os Conselheiros e convidados possam prestigiar o 21 

evento. O presidente parabeniza a Conselheira Inês de Paula, vice presidente do CMAS e Secretária 22 

Municipal de Assistência Social, pelo fato de ter sido a única representante do Secretariado 23 

Municipal a desfilar, dia 07 setembro, juntamente com os representantes de sua pasta; Inês agradece 24 

a lembrança;  chama toda a Equipe do Serviço e na pessoa da Coordenadora Marta Isabel Leite 25 

parabeniza a todos, diz que na data de ontem, feriado, ela e o presidente Vanderlei estiveram aqui 26 

verificando as obras e encontraram a coordenadora Marta juntamente com o encarregado da equipe 27 

de manutenção, Áureo Alves, o Auxiliar de Serviços Gerais, Adão César Galvão, o estagiário de 28 

Informática, Maykon Roberto Rissi, a gerente da Divisão de Proteção Social Básica, Luzia de 29 

Aguiar Soares, a Coordenadora do CRAS do Cascavel Velho, Tatiana Stahl, a Coordenadora do 30 



Programa Atitude, Maria Tereza Chaves, empenhados nos últimos preparativos, organizando o 31 

espaço para que tudo estivesse a contento para esta inauguração. A Coordenadora Marta diz que 32 

está emocionada e grata à toda sua equipe, destaca o comprometimento dos estagiários, e ressalta 33 

que o resultado positivo se deve e apoio de todos do Serviço. Na seqüência, Vanderlei coloca a 34 

pauta em apreciação e votação, a Plenária aprova sem nenhuma alteração e passa-se ao ponto nº 1. 35 

Apreciação e aprovação da atas anteriores (ordinária 11.08.2011; extraordinária 26.08.2011): 36 

Vanderlei coloca a ata de 11.08.2011 em apreciação e aprovação; a Assistente Social do Ministério 37 

Publico, Andressa Bremm, pede a correção na linha nº 95, onde está escrito “Assistente Social da 38 

Vara da Infância e Juventude”, que seja alterado para “Assistente Social do Ministério Público”, 39 

após a correção, a ata é aprovada, tendo a abstenção da Conselheira Salete Gerardi de Lima Chrun 40 

que não participou da referida reunião; passa-se a apreciação e aprovação da ata de 26.08.2011, cuja 41 

é aprovada pela Plenária sem nenhuma alteração. Vanderlei nomina alguns visitantes agradecendo a 42 

presença: Vânia Maria de Souza, diretora do Provopar; Karen Richter P. S. Romero, psicóloga do 43 

Ministério Público, Vereador João de Aguilar Neto (João da Tropical); Dione Maria F. S. Barth, 44 

Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e de Egon W. Kerber, membro da 45 

Associação de Moradores do Bairro Maria Luiza. Neste momento se faz presente na reunião, o 46 

deputado Federal Nelson Padovani acompanhado do Empresário Job Elizeu de Paula, pai da 47 

Secretária Inês de Paula, a qual, ressalta a ambos a importância desta obra que será inaugurada logo 48 

mais, explica que os CRAS são unidades públicas estatais responsáveis pela oferta de serviços 49 

continuados de proteção social básica de assistência social às famílias e indivíduos em situação de 50 

vulnerabilidade social; desenvolvem também o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 51 

Família – PAIF – em seu território de abrangência. Vanderlei corrobora a fala da Secretária, e 52 

acrescenta que seria interessante a participação de autoridades em reuniões do CMAS, com maior 53 

freqüência, pois é necessário que  entendam que  Assistência hoje, não é caridade e sim uma 54 

Política; lembra Padovani que este ano foi sancionada a Lei nº 12.435 a qual altera a Lei n° 8.742 55 

de 07/12/1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social a qual foi aprovada em 56 

06/07/2011, ou seja,o Deputado também participou, desta conquista, através de seu voto; Vanderlei 57 

finaliza agradecendo a presença do senhor Job e parabenizando-o pela filha que tem, pois Inês tem 58 

desenvolvido um excelente trabalho na pasta da SEASO. O senhor Egon pede ao Deputado que 59 

estenda o Convite aos demais deputados eleitos, com domicílio em Cascavel, para que participem 60 

efetivamente das discussões do CMAS e tenham ciência de que o orçamento da Assistência é o 61 

menor, por isso, os Deputados precisam ajudar. O deputado Nelson fala que é uma alegria estar em 62 

Cascavel nesta Semana Cívica; que são trinta deputados federais representando o estado do Paraná; 63 

e que ele tem “brigado” pela qualidade de vida dos Paranaenses; cita um Projeto de sua autoria que 64 

dispõe sobre a Criança e o Adolescente que, portadora de câncer venha a receber um benefício 65 

durante o tratamento; que este, a exemplo de outros Projetos seus encontram-se em trâmite no 66 

Congresso Nacional, percorrendo as Comissões; Nelson ressalta que quer trabalhar muito nesses 67 

quatro anos de mandato, mas que, os Conselhos tem que apresentarem projetos, uma vez que 68 



Brasília é o “lugar do dinheiro”; fala que gostaria de esclarecer que ele não é “o deputado do Edgar” 69 

como muitos dizem, mas acima de tudo, é o Deputado da família e está lá em Brasília para ajudar. 70 

Vanderlei pergunta ao senhor Nelson, se ele percebeu a dificuldade em chegar até este local, uma 71 

vez que não tem pavimentação asfáltica nas vias de acesso próximas e que com a chuva na data de 72 

hoje, pode-se “sentir” o quanto é difícil para os usuários e a equipe se deslocar até este Serviço, 73 

desta forma, Vanderlei solicita ao Deputado que apóie Inês de Paula, através de emendas para que 74 

as vias de acesso ao CRAS do XIV de Novembro, sejam asfaltadas com urgência; Nelson anota o 75 

nome das ruas e encerra sua fala lembrando que a Secretária Inês frequentemente está em Brasília 76 

buscando, junto aos Ministérios, recursos  para o Município, enfatiza que tem acompanhado o 77 

esforço da mesma para trazer benefícios à Cascavel. Vanderlei passa a palavra ao senhor Job, que 78 

parabeniza os Conselheiros pelo trabalho voluntário e agradece a equipe da SEASO, que são as 79 

pessoas que vão de encontro ao problema fazendo o contato direto com as pessoas, detectando as 80 

necessidades e buscando as soluções. Neste instante, as 09h10 chega o senhor Edgar Bueno, 81 

Prefeito Municipal de Cascavel que, após cumprimentar todos os presentes, agradece os 82 

Conselheiros pelo trabalho voluntário; fala que a nossa sociedade é desorganizada economicamente, 83 

que existe um desequilíbrio onde uns são ricos e uma maioria pobre, passando por situações 84 

vexatórias, por isso, destaca o prefeito, a importância de Serviços como os CRAS, com uma equipe 85 

comprometida; que na sua gestão anterior as estatísticas mostravam que tinham pessoas passando 86 

fome, porém, hoje, pessoas passam necessidades em algumas circunstâncias, mas ninguém passa 87 

fome; que nas Escolas, o professor motivado faz toda a diferença; cita a Escola Professora Arminda 88 

Tereza Villvvock,  do Jardim Colméia, que apesar das instalações físicas precárias, conta com uma 89 

equipe comprometida, pois, participou, juntamente com as demais Escolas Municipais de Cascavel, 90 

no ano de 2009, do prêmio que é oferecido a cada dois anos a Escola que atingir a maior nota no 91 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, e a referida Escola atingiu a nota 6,9; que 92 

existem muitas solicitações de escolas para obras de reformas e/ou ampliações, contudo a Escola 93 

Professora Arminda Tereza Villvvock, terá  prioridade no início das obras, como forma de prêmio, 94 

e também  no Projeto Piloto a ser implantado nas Escolas, de disponibilizar um computador por 95 

aluno, cujo lançamento está previsto para acontecer  na Escola supra. Edgar complementa que a 96 

meta é atender duas séries a cada ano, pois o objetivo é que o aluno ao terminar a última série no 97 

Município, leve seu computador para casa. Em seguida, interrompe-se a reunião para que todos 98 

possam participar das inaugurações citadas no início desta; encerradas as inaugurações, o presidente 99 

retoma a reunião, e o senhor Egon lembra que na apresentação da LDO/2012 realizada pela SEASO 100 

na data de 22.08.2011, ficou decidido que seria encaminhado ofício ao senhor Prefeito Municipal 101 

solicitando alteração nos valores da LDO, pergunta a Inês se teve algum retorno; a Secretária diz 102 

que não tem nenhuma novidade, mas que tem agendado horário com o Prefeito e o Secretário de 103 

Finanças, senhor Luis Frare, para amanhã, cuja assunto é sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 104 

Na seqüência, discute-se o ponto nº 2. Ofício nº 475/2011 advindo da SEASO referente a 105 

substituição de Representante Titular na “Comissão de Proteção Social Básica de 106 



Monitoramento e Avaliação”: Vanderlei faz a leitura do ofício supra o qual solicita a substituição 107 

da Conselheira Márcia Miyuki Noda Livi, representante titular na Comissão de Proteção Social 108 

Básica de Monitoramento e Avaliação, haja vista a mesma não estar participando das reuniões da 109 

Comissão, e ainda que, o indicado deve ser membro da Sociedade Civil. O presidente explica que 110 

Márcia já havia justificado suas ausências, até mesmo neste Conselho, devido a compromisso 111 

profissional assumido nos últimos meses; que o CMAS precisa indicar um representante Não 112 

Governamental para assumir a referida Comissão até o final desta gestão. A Conselheira Maria de 113 

Lourdes Rodrigues coloca seu nome à disposição o qual é aprovado por unanimidade pela Plenária 114 

para representar o CMAS na “Comissão de Proteção Social Básica de Monitoramento e 115 

Avaliação”. 3. Apreciação aprovação do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, 116 

Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças referente à solicitação do Núcleo 117 

Esportivo Pioneiro de Cascavel: Vanderlei faz um breve resgate à Plenária, explica que o Núcleo 118 

Esportivo Pioneiro de Cascavel – NEP - encaminhou ofício nº 007/2011 solicitando a cessão do 119 

imóvel sito à Rua do Cowboy, 850, quadra 02, lote 07, bairro Pioneiros Catarinense, onde outrora 120 

funcionava a Sede da União Cascavelense de Associação de Moradores – UCAM – e que hoje 121 

encontra-se ocioso; o presidente lembra que este imóvel pertencia à Secretaria Municipal de Ação 122 

Comunitária, mas que foi feito um reordenamento, não sabe se precisar a data, e o mesmo passou a 123 

pertencer a SEASO;  que após análise, as Comissões supra solicitaram ao Núcleo que encaminhasse 124 

um Plano de Ação e Acessibilidade, pois conforme consta no próximo ponto de pauta, a Associação 125 

das Pessoas com Deficiência Física de Cascavel – ADEFICA, fez a mesma solicitação; que o NEP, 126 

através do ofício nº 012/2011 encaminhou o Plano de Ação que foi analisado pelas Comissões; na 127 

seqüência Justa faz a leitura do Parecer que é colocado em apreciação. Egon pergunta qual será o 128 

prazo desta concessão de uso pois não consta no parecer; Vanderlei diz que iria sugerir que a 129 

concessão seja enquanto a entidade existir e que deve enviar relatório a SEASO; a diretora do 130 

PROVOPAR, Vânia Maria de Souza, sugere que tenha seja estipulado um término, pois hoje, esta 131 

diretoria vem trabalhando buscando parceria com este Conselho, mas no futuro, mudando a 132 

diretoria, pode ocorrer da Entidade não cumprir na íntegra com a sua contrapartida social, por isso, 133 

sugere que seja estipulado um prazo,  podendo ser renovável. Vanderlei fala que em sua opinião, o 134 

prazo da primeira concessão deve ser de 04 (quatro) anos, pois o Núcleo terá que reformar o 135 

imóvel; a Conselheira e Encarregada do Setor de Convênios Sandra Burkouski lembra que como 136 

concessão trata-se de um termo jurídico, o CMAS ou a SEASO não pode decidir o tempo de 137 

concessão e sim, a Secretaria de Assuntos Jurídicos; a plenária concorda e aprova que o período de 138 

renovação seja a cada dois anos, seja colocado enquanto sugestão, no documento que será 139 

encaminhado à SEASO. O presidente pede ao Vereador “João da Tropical” que quando a Câmara 140 

de Vereadores for ceder algum próprio público à entidade e/ou associações/organizações, que seja 141 

exigido que apresentem periodicamente o relatório de contrapartida social, pois muitos estão 142 

utilizando espaços públicos para fins particulares; a pedido do presidente, o Conselheiro Luiz 143 

Antonio Pastorini Lançanova, explica que o NEP existe desde 2004, possui utilidade pública 144 



municipal e convênio com o Município através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – 145 

SEMEL, com a intenção de formar cidadão através da prática de esporte, se destacando na 146 

modalidade taekwondo com dois alunos (atletas revelados no Núcleo), na Seleção Brasileira e que 147 

irão participar do Pan-Americano, além de vários campeões brasileiros e paranaenses. Após a 148 

apreciação, Justa faz a leitura do Parecer das Comissões com os acréscimos sugeridos pela plenária, 149 

o qual ficou da seguinte forma: “considerando que o referido próprio público é o único imóvel 150 

público disponível naquele bairro que pode ser utilizado para desenvolver atividades na área 151 

social e que o Núcleo Esportivo Pioneiro Catarinense está pleiteando este imóvel para desenvolver 152 

o Programa Formando Cidadão, o qual será prestado de forma gratuita, priorizando o 153 

atendimento à criança e adolescente; considerando que o NEP deverá responsabilizar-se 154 

integralmente pelas despesas de reforma e manutenção daquele espaço físico, sem qualquer ônus 155 

aos cofres públicos, o Parecer é favorável ao encaminhamento da solicitação do Núcleo Esportivo 156 

Pioneiro de  Cascavel para a Secretaria Municipal de Assistência Social, para que juntamente com 157 

a Secretaria de Governo e de Assuntos Jurídicos, tome as providências cabíveis para que, o terreno 158 

da antiga UCAM seja repassado ao Núcleo, e que conste na referida concessão de uso, que sua 159 

renovação ocorrerá a cada dois anos, enquanto o Núcleo desenvolver função social, sendo que a 160 

entidade deverá apresentar ao CMAS e ao CMDCA, relatório anual das atividades desenvolvidas, 161 

e para a Câmara Municipal, além do relatório anual, também a contrapartida social feita pela 162 

entidade Núcleo Esportivo Pioneiro. Vanderlei coloca o Parecer em votação e o mesmo é aprovado 163 

por unanimidade. Inicia-se a discussão do ponto n° 4.Apreciação e aprovação do Parecer das 164 

Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e 165 

Finanças referente à solicitação da entidade ADEFICA: Justa explica que conforme citado no 166 

ponto de pauta anterior, a Associação das Pessoas com Deficiência Física de Cascavel – ADEFICA, 167 

encaminhou o ofício nº 038/2011, solicitando a cessão do imóvel sito à Rua do Cowboy, 850, 168 

quadra 02, lote 07, bairro Pioneiros Catarinense, Sede da União Cascavelense de Associação de 169 

Moradores – UCAM – a qual teve suas atividades encerradas, portanto, o espaço encontra-se 170 

ocioso; Justa lembra que as Comissões, após análise, solicitaram à Entidade que apresentasse Plano 171 

de Ação e Acessibilidade para uso do Imóvel; que a entidade encaminhou resposta através do ofício 172 

nº 046/2011 onde esclarecem que os associados deliberaram por abrir mão da solicitação, pois 173 

concluíram que aquele espaço encontra-se muito danificado e que o despendio de recursos para 174 

adequá-lo, de forma a atender as demandas da entidade ficaria muito além das possibilidades da 175 

mesma, no mesmo ofício consta ainda que, desta forma, a ADEFICA solicita a este Conselho, a 176 

probabilidade de cedência do imóvel situado a Rua da Lapa, esquina com Rua Vinte e Cinco de 177 

Agosto, fundos do Centro Esportivo Ciro Nardi, onde atualmente funciona o projovem, pois, 178 

segundo a entidade, há informações extra-oficiais que o Projeto estaria  sendo remanejado para 179 

outro espaço. Justa faz a leitura do Parecer das Comissões supra o qual diz que “considerando que 180 

o Projovem adolescente ainda não tem previsão de ser descentralizado para os Centros de 181 

Referência de Assistência Social – CRAS e que no endereço onde funciona o Projovem Adolescente, 182 



existe o Ginásio de Esportes com acessibilidade; considerando que houve investimento da área da 183 

Assistência Social, as Comissões tem como indicativo a Plenária o Parecer favorável a solicitação 184 

da ADEFICA, porém, a mesma deverá  solicitar à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – 185 

SEMEL, o espaço físico, ora ocupado pelo Projovem e que o CMAS recomende à SEMEL que faça 186 

um Termo de Cessão de uso. O presidente coloca o Parecer em apreciação. Justa fala que não 187 

compete ao CMAS deliberar para a SEMEL, mas haja vista que, foi discutido nas Comissões que 188 

houve investimento da SEASO na reforma daquele espaço para atender o Projeto, há necessidade 189 

desta indicação; Egon diz que a ADEFICA deveria pedir diretamente à SEMEL, para não se ter a 190 

idéia da SEASO estar interferindo; Vânia acrescenta que existe um peso a ADEFICA pedir e a 191 

SEASO indicar; Waldecir Aparecido de Oliveira, diz que na ocasião da inauguração do referido 192 

Ginásio adaptado com acessibilidade,  o então Secretário da época, disse que cederia uma sala para 193 

a Entidade, porém, não cumpriu; o Conselheiro representante da mesma, Jucimar de Souza Queiroz, 194 

contribui com a discussão e diz que o ideal seria a Associação ter um espaço no referido Ginásio, 195 

tendo em vista que a acessibilidade no local facilitaria o acesso dos associados para a confecção de 196 

carteirinhas; Jucimar acrescenta que seria interessante essa solicitação da SEASO para a SEMEL, 197 

caso contrário, o tempo vai passando e nada acontece. Após ampla discussão, o presidente coloca o 198 

Parecer em votação, o qual é aprovado pela plenária, com a abstenção de Inês de Paula. 5. 199 

Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, 200 

Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças referente à Instrução Normativa nº 01 da 201 

SEASO: Justa explica sobre o ofício nº 478/2011, advindo da SEASO, o qual versa sobre a 202 

Resolução nº 04, de 24 de maio de 2011, da Comissão Intergestora Tripartite – CIT que institui 203 

parâmetros nacionais para o registro das informações relativas aos serviços ofertados nos Centros 204 

de Referência de Assistência Social – CRAS e Centros de Referência Especializado da Assistência 205 

Social – CREAS e cita também o Decreto Municipal nº  9.457, de 06 de julho de 2011 que instituiu 206 

o Sistema de Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social – IRSAS e considerando a 207 

Resolução nº 030, de 08 de julho de 2010 do Conselho Municipal de Assistência Social que aprova 208 

a sua implantação e implementação nos Serviços, Programas e Projetos Governamentais e Não 209 

Governamentais devidamente inscritos no CMAS instituindo a obrigatoriedade destes em alimentar 210 

sistematicamente o Sistema, enviando diariamente as informações para o banco de dados, 211 

registrando os atendimentos prestados à população usuária da Política Municipal de Assistência 212 

Social, a SEASO encaminhou, através do oficio n° 478/2011 a Instrução Normativa nº 01 para 213 

apreciação e referendo deste Conselho, bem como solicitar o apoio desta Instância de Controle  na 214 

implementação e fiscalização deste processo. Após a leitura do ofício supra, Justa faz a leitura do 215 

Parecer das referidas Comissões onde consta que “considerando a Resolução nº 04 do CIT a qual 216 

define o parâmetro dos registros das informações e considerando a obrigatoriedade do 217 

cumprimento da Resolução da Comissão Intergestora Tripartite, também considerando que o 218 

Ministério de Desenvolvimento  estipulou o prazo de 30 de setembro para os Municípios lançarem 219 

as informações no SUAS/WEB, as Comissões tem como indicativo a plenária o Parecer favorável a 220 



implementação da Instrução Normativa nº 01/2011 da SEASO”.  O presidente coloca o Parecer em 221 

apreciação, não havendo nenhuma manifestação, o mesmo é colocado em votação e é aprovado por 222 

unanimidade. 5. Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Avaliação de 223 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças referente ao Piso 224 

Básico Variável I – 2010 – Projovem Adolescente: Justa faz a leitura do Parecer das referidas 225 

Comissões onde diz “que as Comissões supra se reuniram e analisaram a solicitação da Secretaria 226 

Municipal de Assistência Social referente ao Piso Variável 2010 Projovem Adolescente e, 227 

considerando que houve um erro no Sistema WEB do Ministério de Desenvolvimento Social e 228 

Combate a Fome e também que o referido piso já foi aprovado pelo CMAS, contudo, devido a erro 229 

no Sistema do MDS, obriga o Município de Cascavel, bem como, o Conselho Municipal de 230 

Assistência Social a se posicionar novamente no que se refere a Piso Básico Variável, deliberando 231 

e emitindo resolução novamente, as Comissões tem como indicativo à Plenária Parecer Favorável 232 

à solicitação da SEASO”.  O presidente coloca o Parecer em apreciação e após em votação. A 233 

gerente de Divisão da Proteção Social Básica, Luzia de Aguiar Soares, explica que o MDS enviou 234 

email pedindo desculpas pelos transtornos, pois, embora Cascavel tenha encaminhado o documento, 235 

não foi possível localiza-lo devido a falha no Sistema, e que, mesmo o CMAS já ter analisado e 236 

aprovado a documentação relativa ao Piso Básico Variável, tem que ser realizado nova apreciação 237 

da Plenária. Realizado os esclarecimentos, Vanderlei coloca o Parecer em votação e este é aprovado 238 

por unanimidade. 7. Avaliação da IX Conferência Municipal de Assistência Social: Vanderlei 239 

fala que no contexto geral, a Conferência foi positiva; em seguida, apresenta a Acadêmica do Curso 240 

de Serviço Social da União Panamericana de Ensino – UNIPAN, e Estagiária da Secretaria 241 

Executiva dos Conselhos, Janaina Alves Teixeira, a qual sistematizou a avaliação da Conferência 242 

através das Fichas de Avaliação. Janaina apresenta projetado em multimídia, os tópicos avaliados; 243 

ressalta que apenas 52 (cinqüenta e duas) Fichas de Avaliação foram devolvidas, ou seja, somente 244 

20% (vinte por cento) dos participantes responderam ao questionário. No decorrer da apresentação, 245 

a plenária acompanha e comenta alguns apontamentos destacados por Janaina nas referidas fichas. 246 

Ao final, Vanderlei finaliza este ponto, parabenizando a estagiária pela apresentação e compilação 247 

dos dados. Na sequência, solicita a retirada do ponto de pauta nº 8. Balanço da Gestão 2009/2011 248 

do CMAS, sugerindo que este Balanço seja realizado na transição da nova gestão. A Plenária 249 

aprova por unanimidade e o referido ponto é retirado de pauta. Passa-se para o último assunto: 250 

Informes Gerais: Inês convida para o I Seminário de Fortalecimento da Rede de Atendimento ao 251 

idoso de Cascavel que acontecerá na data de 22.09.2011, às 13h30 no Auditório da Prefeitura; 252 

Vanderlei convida para a solenidade de 25 anos da pastoral da Criança, na Arquidiocese de 253 

Cascavel, com início às 08h30 do dia 18.09.2011, no Colégio Nossa Sra. Auxiliadora; convida 254 

também para o I Seminário da Política Municipal de Alimentação e Nutrição – PMAN, a realizar-se 255 

em 14.10.2011, às 13h30, no Auditório da Prefeitura; o presidente informa que acontecerá também 256 

neste mesmo local. dia 29.08.2011, a II Conferência Regional de Políticas para as Mulheres, sendo 257 

que Justa foi sorteada para representar o CMAS. Dando seqüência ao informes, Vanderlei  explica 258 



que o imóvel sito no Loteamento Chácaras de recreio lago Azul, lotes 3-A, 3-B, 3-D e 4-D, onde 259 

estava instalado o CAPS ad, embora seja de propriedade do Município de Cascavel, não estava 260 

regularizado e que este Conselho, solicitou providências à Secretaria de Planejamento; que a 261 

referida Secretaria encaminhou o ofício nº 197/2011, cujos anexos versam sobre a regularização do 262 

referido imóvel. Inês informa que a SEASO está providenciando a solicitação da licitação da 263 

Construção do Restaurante Popular Conselheiro Jucimar diz que, seria interessante o prefeito Edgar 264 

Bueno, divulgar junto aos órgãos de comunicação, que o restaurante popular “vai sair”, pois, 265 

finaliza Jucimar, ele que convive com a população dos bairros, sabe que lá “o povão” comenta 266 

muito sobre esse assunto, pois eles não tem conhecimento do que realmente acontece, ou seja, dos 267 

trâmites legais, por isso, seria interessante este esclarecimento; Inês fala que estará repassando a 268 

sugestão à Edgar. Vanderlei fala sobre a Moção levantada na IX Conferência Municipal de 269 

Assistência Social, e encaminhada ao Conselho Regional de Psicologia de Cascavel, pelo fato do 270 

CRP não ter enviado nenhum representante para pleitear vaga no CMAS. A Conselheira 271 

representante do CRP gestão 2009-2011, Márcia Miyuki N. Livi, se posiciona e esclarece que a sub 272 

sede em Cascavel, fez uma pesquisa e não encontrou nenhum profissional que dispusesse de tempo 273 

para participar do CMAS, que muitos colegas psicólogos ficaram chateados quando souberam da 274 

Moção de Repúdio, porém, acrescentou Márcia, crises foram feitas para serem resolvidas e sugere 275 

que o presidente do CRP, em Curitiba, seja oficiado. Vanderlei pede que a Secretaria Executiva dos 276 

Conselhos providencie o envio da referida Moção à presidência Estadual do CRP. Inês informa que 277 

na data de 16, 17 e 18.09.2011 das 08h às 17h, na FAG, sita à Av. das Torres, 500 – Bairro Santa 278 

Cruz, acontecerá o PARANÁ EM AÇÃO,  cujo objetivo é oferecer  serviços gratuitos  que 279 

promovam cidadania e inclusão social da população, tais como, confecção de documentos, 280 

casamentos coletivos, serviços judiciários, acesso à internet, exames e orientações nas áreas de 281 

saúde, atendendo pessoas com renda mensal de até 02 salários mínimos (nacional), por pessoa. 282 

Nada mais havendo para ser tratado, o presidente encerra a reunião às 11h20, e eu Clarice Fruet, 283 

lavro a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo presidente.  284 



 

 

 




