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Aos doze dias do mês de março de 2009, aconteceu às 08:45 horas a reunião ordinária do 1 
Conselho Municipal de Assistência Social com a presença de seus membros, no CRAS Sul 2 
(Centro de Referência de Assistência Social), para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 3 
1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior (12/02/2009); 2) Alteração de 4 
representação no CMAS; 3) Readequações das obras (ofício da SEASO); 4) 5 
Apreciação e deliberação – Parecer sobre a solicitação da APAE; 5) Apreciação e 6 
deliberação – Parecer sobre a solicitação de registro do Centro Social Jesuítas; 6) 7 
Apreciação e deliberação – Parecer sobre a solicitação do CEMIC; 7) Apreciação e 8 
deliberação – Parecer sobre a solicitação do PROVOPAR; 8) Apreciação e deliberação 9 
– Parecer sobre a solicitação do Recanto da Criança; 9) Transição do Programa SOS 10 
Família para SEASO; 10) Plano de Trabalho do PROVOPAR; 11) Apreciação e 11 
deliberação sobre Grupos de Trabalho e Presidência da Comissão da Conferência 12 
Municipal; 12) Exposição sobre Segurança Alimentar (Volnei – SETP); 13) Informes 13 
gerais. O Presidente do CMAS, Vanderlei Augusto da Silva, inicia a reunião dando as boas 14 
vindas a todos e parabeniza as mulheres pelo seu dia (08.03). Agradece a equipe do CRAS 15 
pela recepção ao Conselho. Solicita se há inclusão ou retirada de assunto de pauta. Janete 16 
Krack Magnagnagno solicita a retirada de pauta dos pontos 7 e 10. O conselheiro Luiz 17 
Antônio Pastorini Lançanova solicita que seja incluída na pauta a discussão sobre as 18 
máquinas de costura industrial que estavam armazenadas no depósito do PROVOPAR. 19 
Janete solicita ainda que a plenária seja informada sobre as entidades que apresentaram 20 
justificativas quanto ao Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros e Licença Sanitária. 21 
1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior (12/02/2009) – Em tempo: a 22 
conselheira Veralúcia Clivati Martins faz uma observação na linha 115, onde lê-se “Casa de 23 
Passagem” leia-se “Abrigo Institucional”. Não havendo mais observações, a ata é aprovada 24 
por unanimidade. 2) Alteração de representação no CMAS – O Presidente do CMAS dá 25 
posse às novas conselheiras: representando a SEASO, Janete Krack Magnagnagno 26 
assume a titularidade em lugar de Sandra Burkouski, que passa a ser suplentea na vaga 27 
deixada por Shirla Patrícia Weber Stérchile, nova Secretária Executiva dos Conselhos. Lúcia 28 
Teresinha Bonetti assume a suplência no lugar de Rosa Maria Maziero, representando o 29 
CEI São Francisco de Assis. As três conselheiras são empossadas. 3) Readequações das 30 
obras (ofício da SEASO) – Vanderlei fala sobre todo o processo desde que o Conselho 31 
solicitou que fossem feitas as adequações para obtenção do Certificado de Vistoria do 32 
Corpo de Bombeiros e Licença Sanitária pelos Serviços, Programas e Projetos 33 
governamentais. Vanderlei lê o ofício enviado pela SEASO, bem como o cronograma de 34 
execução das adequações. Vanderlei destaca sua preocupação com as obras novas. Fala 35 
da importância de se receber obras que estejam adequadas. A conselheira Ellarita 36 
Sagmeister fala que atualmente, tanto o Conselho quanto a equipe da SEASO, estão 37 
comprometidos com esta questão, diferente do que acontecia no passado. Maria de Lourdes 38 
Cavanos Fuga rechaça a omissão das pessoas que deveriam ter fiscalizado o andamento 39 
destas obras, e que agora cabe ao CMAS fazer essa fiscalização. Vanderlei fala que 40 
historicamente, os gestores da Assistência Social não conheciam a realidade dos programas 41 
executados pela Secretaria, diferentemente da atual gestão.  Veralúcia explica que o 42 
processo de elaboração dos projetos, sempre conta com a participação da equipe técnica do 43 
programa. O Secretário Municipal de Assistência Social e conselheiro Rosaldo João 44 
Chemim fala de sua “indignação” com toda essa situação. Reitera seu respeito aos 45 
Conselhos Municipais, haja vista sua caminhada junto ao CMDCA. Diz que o dever do poder 46 
público é de dar respostas. Quanto às adequações, fala da dificuldade em executá-las 47 



devido à morosidade e burocracia do poder público. Solicita ao Conselho paciência e se 48 
compromete a trabalhar junto ao Conselho para que as coisas aconteçam de forma 49 
satisfatória. 4) Apreciação e deliberação – Parecer sobre a solicitação da APAE – Shirla 50 
lê o Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições que 51 
“considerando que a instituição apresentou no prazo estabelecido pelo CMAS o documento 52 
de Licença Sanitária válido até 12 de dezembro de 2009 e o Termo de Ajustamento com o 53 
Corpo de Bombeiros, o qual estabelece o prazo de 360 dias para a execução das 54 
adequações necessárias, tem-se como parecer favorável à renovação da inscrição da 55 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, até 31 de outubro de 2009”.  56 
Vanderlei coloca o Parecer em votação, o qual é aprovado por 14 votos. 5) Apreciação e 57 
deliberação – Parecer sobre a solicitação de registro do Centro Social Jesuítas – 58 
Vanderlei fala que a Comissão de Projetos realizou visita à entidade. Destaca a boa 59 
estrutura da entidade. Shirla lê o Parecer que concede a “inscrição à instituição com o 60 
registro do Programa ‘Costurando com Alegria’, na área de Proteção Social Básica, 61 
modalidade de Programa de Inclusão Produtiva e Projetos de Enfrentamento da Pobreza”. O 62 
registro terá validade até 31/10/2009. O Parecer é aprovado por 14 votos. 6) Apreciação e 63 
deliberação – Parecer sobre a solicitação do CEMIC – Vanderlei explica que o CEMIC 64 
solicitou utilização de recursos remanescentes referente ao mês de janeiro. Shirla lê o 65 
Parecer das Comissões de Projetos e Finanças que aprova “que a entidade utilize o saldo 66 
remanescente do FMAS no valor de R$ 6.710,86 conforme Plano de Aplicação 67 
Complementar”. Maria de Lourdes esclarece que este recurso será utilizado para comprar 68 
alimentos e material para o curso de pintura. Janete questiona porque houve a sobra de 69 
recurso. Vanderlei lê o Ofício 043/2009 enviado pela entidade. Sandra explica que houve 70 
atraso no repasse, como sempre acontece no início do ano, devido à demora de abertura do 71 
orçamento público. O Parecer é colocado em votação e aprovado por unanimidade.  7) 72 
Apreciação e deliberação – Parecer sobre a solicitação do Recanto da Criança – Shirla 73 
lê o Parecer das Comissões de Projetos e Finanças que sugere a aprovação da utilização 74 
de saldo remanescente referente ao mês de janeiro para pagamento de uma fatura de 75 
energia elétrica no valor de R$ 806,36 e o pagamento de mais dois funcionários, haja vista 76 
que não haverá aditivo de valor no repasse mensal à entidade. O Parecer é aprovado por 14 77 
votos. 8) Transição do Programa SOS Família para SEASO – Vanderlei lê o ofício 78 
enviado pela SEASO, que explica como será a transição. Janete diz que após a entrega do 79 
ofício, foi decido que não mais os CRAS farão o contato com as UBSs, mas a SEASO. A 80 
conselheira Maria Lúcia Simões sugere que as UBSs sejam informadas do endereço e 81 
telefone dos CRAS, para facilitar a integração entre os serviços. Luiz questiona a respeito da 82 
Cozinha Comunitária.  Vanderlei solicita a Volnei (SETP) que explique o que é a Cozinha 83 
Comunitária. Volnei fala que este é um programa federal, e que seu objetivo é atender à 84 
população de baixa renda. Diz que foi feito um comodato entre a SETP, PROVOPAR e a 85 
SEASO para desenvolver o programa. Volnei diz que, independente da situação do 86 
PROVOPAR, a SETP é de parecer que a Cozinha Comunitária continue 87 
instalada/funcionando no mesmo local. Sr. Chemim esclarece que o PROVOPAR não será 88 
extinto, e em sendo um programa de voluntariado pode apoiar a execução desses serviços 89 
não podendo perceber remuneração por isto. Fala ainda que a Cozinha Comunitária está 90 
desativada até que aconteça essa readequação. Diz que o programa SOS Família deixará 91 
de existir como personalidade jurídica (CNPJ), mas o serviço será executado com o mesmo 92 
nome devido à popularidade. Quanto à distribuição das cestas básicas, fala que apesar não 93 
ser muito favorável, esta é uma forma de atrair a população para o serviço. Fala da 94 
importância de apoio para desenvolver estes serviços. Volnei diz que é importante este 95 
processo de readequação e reordenamento destes serviços. Fala que a Cozinha 96 
Comunitária tem atingido alguns objetivos, dentre eles o curso do FAT. Destaca também a 97 
redução no número de pessoas que utilizam o serviço, o que aponta para uma melhora na 98 
qualidade de vida dessas pessoas. Maria Lúcia questiona como ficará o fornecimento dos 99 
enxovais e dietas especiais. Janete explica que os enxovais serão distribuídos pelos CRAS 100 
(Benefício Eventual). Quanto às dietas, a SESAU terá que assumir esse serviço, conforme 101 
oficiado pelo CMAS. Vanice esclarece que quanto à dieta especial, já há casos que foram 102 



encaminhados à SESAU. Vanderlei diz que a partir de 01/04/2009 a Assistência Social não 103 
mais poderá assumir o que é de responsabilidade da Saúde. Janete esclarece que o 104 
repasse das cestas será feito pelos CRAS a partir de maio. Sr. Chemim diz a SESAU tem 105 
que ser “cobrada” para executar o serviço, mas o usuário não pode deixar de ser atendido. 106 
9) Apreciação e deliberação sobre Grupos de Trabalho e Presidência da Comissão da 107 
Conferência Municipal – Vanderlei fala que a data proposta pela Comissão seria 108 
31/07/2009 e 01/08/2009, mas Salete Gerardi Chrun, que representa a FAG disse que na 109 
sexta-feira (31/07), as instalações da Faculdade não poderão ser utilizadas, apenas no dia 110 
01/08. Janete sugere que a programação do dia 31/07 (sexta-feira) seja realizada no 111 
Auditório da Prefeitura e a programação do sábado (01/08) seja realizada na FAG. A 112 
Comissão fica encarregada de definir a melhor alternativa. Shirla explica como foram 113 
compostos os grupos de trabalho e procede a leitura dos nomes. Após algumas sugestões 114 
para tornar os grupos de trabalho paritários, os mesmos ficam assim compostos: Sub-115 
comissão das Pré-conferências – Não governamentais: Vanderlei Augusto da Silva, 116 
Ellarita Sagmeister, Maria de Lourdes Rodrigues Vicente e Karen Regina Seeling; 117 
Governamentais: Janete Krack Magnagnagno, Luzia de Aguiar Soares, Veralúcia Clivati 118 
Martins e Maria Tereza Chaves; Sub-comissão de Divulgação e Mobilização – Não 119 
governamentais: Vanderlei Augusto da Silva, Salete Gerardi Chrun e Francielle Fontana; 120 
Governamentais: Vanice Maria Schaedler, Rosaldo João Chemim e Leonete D.V. Mazaro; 121 
Sub-comissão de Transporte e Infraestrutura – Não governamentais: Luciana Correia 122 
Domingues, Salete Gerardi Chrune Maria de Lourdes Rodrigues; Governamentais: Silvana 123 
Messias Valdameri, Vanice Maria Schaedler e Marcos Antônio Rodrigues Pinheiro; Sub-124 
comissão de Alimentação – Não governamentais: Maria de Lourdes Cavanos Fuga e 125 
Márcia dos Santos Nogueira; Governamentais: Cristielle Carine Dierings e Janete Krack 126 
Magnagnagno; Sub-comissão de Leis e Eleição – Não governamentais: Ellarita 127 
Sagmeister, Maria de Lourdes Rodrigues Vicente, Maria de Lourdes Cavanos Fuga, 128 
Francielle Fontana, Maria Nazaré de Mattos Murilho e Luiz Antônio Pastorini Lançanova; 129 
Governamentais: Veralúcia Clivati Martins, Janete Krack Magnagnagno, Luzia de Aguiar 130 
Soares, Cristielle Carine Dierings, Cheila Tatiana Lautert Guimarães e Marcos Antônio 131 
Rodrigues Pinheiro, considerando que os membros governamentais serão responsáveis 132 
pelo processo eleitoral do CMAS; Presidente da Conferência – Vanderlei Augusto da Silva; 133 
Vice-presidente da Conferência – Rosaldo João Chemim. 10) Suplência do CMAS na 134 
ICS (Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família e Bolsa PETI)– Vanderlei 135 
sugere o nome da conselheira Lúcia Teresinha Bonetti para assumir a suplência em lugar de 136 
Cândida Erli Siqueira. A conselheira aceita a indicação. 11) Sumiço das máquinas de 137 
costura industrial do depósito do PROVOPAR – O conselheiro Luiz Antônio Pastorini 138 
Lançanova fala que há indícios do sumiço das máquinas e que cabe ao Conselho essa 139 
averiguação. Sr. Chemim diz que foi constatada a falta das máquinas e que isto já foi 140 
comunicado à SEADM. Diz que foi solicitado também se essas máquinas teriam sido 141 
repassadas a alguma entidade. Vanderlei questiona a Karen Regina Seeling, que representa 142 
a SEPAL (Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz), se as máquinas não foram repassadas à 143 
entidade. Karen esclarece que foi feito o convenio, mas as máquinas ainda não foram 144 
recebidas, porque a entidade passa por uma reforma. Diz que a entidade receberia 9 dessas 145 
máquinas. Veralúcia informa que estão faltando 19 máquinas no depósito do PROVOPAR. 146 
Vanderlei resgata que foi aprovado pelo CMAS o convênio com a SEPAL. Sugere que a 147 
Comissão de Projetos discuta a respeito e que se for o caso seja aberto inquérito para 148 
investigação e que pessoas sejam responsabilizadas. Sr. Chemim sugere que a Comissão 149 
converse com as pessoas que estavam encarregadas do armazenamento dessas máquinas. 150 
12) Exposição sobre Segurança Alimentar (Volnei – SETP) – Volnei fala que esta política 151 
é relativamente nova e que há um Conselho que discute a questão da fome. No início do 152 
governo Lula foi criado o programa Fome Zero, que era um conjunto de estratégias de 153 
governo para o combate à fome. Fala que a criação da lei foi um grande avanço por causa 154 
da questão da pobreza e da desnutrição infantil. Diz ainda que o Programa Bolsa Família 155 
também auxiliou na melhora da qualidade nutricional das famílias. O conceito defendido 156 
quanto à segurança alimentar é a garantia das pessoas ao acesso a uma boa alimentação 157 



que não comprometa o acesso às outras políticas importantes, como o acesso à cultura, por 158 
exemplo. Fala da preocupação com a qualidade da alimentação das crianças nas escolas. 159 
Volnei diz que os Conselhos de Segurança Alimentar em todos os âmbitos de Governo, 160 
estão ligados ao Poder Executivo e não têm o caráter deliberativo, apenas propositivo e de 161 
avaliação das políticas públicas. Fala que em Cascavel o CONSANS já foi criado por lei e 162 
chegou a funcionar, mas não era paritário e não era constitucional por indicar os 163 
conselheiros que o compunham. Fala da necessidade de reimplantá-lo e da necessidade da 164 
realização de uma Conferência para discutir sua reativação. Vanderlei propõe que a 165 
Comissão de Projetos comece essa discussão. Janete sugere que Salete Almeida Zem, 166 
gestora do Programa Bolsa Família e a presidente da ICS sejam convidadas para 167 
esclarecerem como é a execução deste Programa. 13) Informes gerais – Vanderlei fala 168 
sobre: as reformas do CAOM que foram feitas com recursos do FIA; da visita ao CEMIC e 169 
da reestruturação física que está sendo feita na entidade; da entrega dos veículos 170 
adaptados do RBC; da palestra que será ministrada pelo Sr. Chemim, hoje na ACIC, às 171 
18:30 horas; das entidades Lar dos Bebês e CEI São José que não apresentaram o 172 
cronograma de execução das adequações dentro do prazo estabelecido pelo Conselho e 173 
que haverá uma reunião de orientação das Comissões de Projetos e Finanças com as 174 
entidades no dia 16/03; fala da reunião que acontecerá no dia 25/03, quando será discutida 175 
a viabilidade de aumento da subvenção mensal às entidades, a partir de 2010. Vanderlei 176 
propõe que a próxima reunião do Conselho aconteça no CCI e lê os convites do Projovem, 177 
sobre o Dia da Água e do Instituto Alfredo Kaefer. Fala ainda sobre as vistorias que serão 178 
feitas nas obras da SEASO. Não havendo mais nada a ser tratado, encerra-se a reunião às 179 
11:40 horas, e eu, Cláudia Caldas Assunção Martin, lavro a presente ata que, após lida e 180 
aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.181 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




