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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 13 – 21/10/2011 

Aos vinte e um dia dias do mês de outubro de dois mil e onze, aconteceu às 14h30, na sala de 1 

reuniões do 3º piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, a reunião ordinária do Conselho Municipal 2 

de Assistência Social – CMAS, com a presença de seu presidente, Vanderlei Augusto da Silva e 3 

seus membros, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da 4 

reunião anterior (ordinária 08.09.2011); 2. Assuntos Gerais. O presidente Vanderlei inicia 5 

lembrando que esta reunião é a última desta gestão 2009/2011, e é com grande satisfação que 6 

encerra este mandato; agradece a presença de todos os Conselheiros, bem como, dos visitantes e 7 

presidentes dos seguintes Conselhos Municipais: da Criança e do Adolescente, Pedro Maria 8 

Martendal de Araújo; dos Direitos do Idoso, Salete Gerardi de Lima Chrun e da Saúde, José A. 9 

Quevedo Oliveira. Em seguida, Inês de Paula, vice presidente deste Conselho e Secretária 10 

Municipal de Assistência Social, também agradece a todos os Conselheiros pelo empenho e 11 

relevante contribuição dispensada a este Conselho. Vanderlei coloca a pauta em aprovação e a 12 

mesma é aprovada por unanimidade. Na seqüência, passa-se ao ponto de pauta n° 1. Apreciação e 13 

aprovação da ata da reunião anterior (ordinária 08.09.2011): o presidente coloca a ata em 14 

apreciação, não havendo nenhuma manifestação, a ata é colocada em votação e aprovada por 15 

unanimidade. Passa-se ao ponto nº 2. Assuntos Gerais: Vanderlei informa que após o término desta 16 

reunião, haverá a posse dos Conselheiros eleitos e/ou indicados; agradece aos ex Conselheiros do 17 

CMAS que por motivos diversos não completaram o mandato, bem como os atuais; salienta que 18 

deixam de ser Conselheiros, porém, não deixam o Conselho, que sempre serão bem-vindos. O 19 

presidente agradece também a Secretaria Executiva dos Conselhos, na pessoa da Assistente Social 20 

Justa Alves dos Anjos Chesca, a qual exerceu a função de Secretária Executiva dos Conselhos de 21 

agosto/2009 até o final do mês de setembro/2011, haja vista que, no início de outubro/2011, Justa 22 

assumiu a gerência da divisão de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, 23 

Vanderlei também apresenta a Assistente Social Janete Krack Magnagnagno, que assumiu a 24 

Secretaria Executiva dos Conselhos em substituição a Justa. Dando prosseguimento, Justa faz uso 25 

da palavra; agradece em primeiro lugar a equipe da Secretaria Executiva dos Conselhos, Clarice, 26 

Ana Paula, Ingrid, Janaina, Elueni e Roseli, pois sem a mesma, ressalta Justa, não seria possível 27 

desenvolver o trabalho com presteza e qualidade; agradece a SEASO por equipar e manter a 28 

SECON equipada tanto com recursos humanos, quanto físicos; manifesta também seu 29 

agradecimento a Vanderlei por pensar sempre no coletivo; ressalta que foi uma oportunidade única 30 

trabalhar na SECON; que cresceu muito profissionalmente, e muito mais enquanto pessoa; Justa 31 

prossegue dando boas vindas a Janete e acrescenta que é uma honra tê-la como Secretária Executiva 32 



dos Conselhos, pois Janete sempre partilhou seu arcabouço teórico e prático como membro do 33 

CMAS e que contribuirá ainda mais como assessora deste Conselho Prosseguindo, Vanderlei deixa 34 

a palavra livre. O pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, Valdair Debus, fala que este ano 35 

teve a oportunidade de conhecer o trabalho do CMAS o qual  viabilizou a divulgação de ações 36 

desenvolvidas pela igreja, objetivando ajudar aqueles que tiveram seus direitos violados; Pastor 37 

Valdair deixa ainda Convite para um trabalho sobre violência doméstica com criança e adolescente 38 

que a Igreja estará desenvolvendo, deixará maiores informações na SECON. Encerrando, Vanderlei 39 

agradece ao presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Pedro 40 

Maria Martendal de Araújo, pela condução das Eleições dos Conselhos Tutelares de Cascavel Leste 41 

e Oeste e ressalta a presença dos Conselhos Tutelares Eleitos que assumirão suas funções a partir de 42 

Janeiro/2012, Adilson Amorim e Luziara Galindo Barros. A vice presidente Inês de Paula também 43 

encerra sua fala agradecendo a oportunidade de discussão que teve dentro do CMAS; que enquanto 44 

Secretária de Assistência Social, tem que ressaltar que se não fosse o apoio deste Conselho, muitas 45 

ações da SEASO não teriam sido possíveis; em nome do Prefeito Municipal, senhor Edgar Bueno, 46 

Inês agradece a todos pelo empenho e dedicação. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente 47 

encerra a reunião às 15h00 e eu Clarice Fruet, lavro a presente ata que após lida e aprovada  será 48 

assinada por mim e pelo presidente.  49 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




