
 

 

 

Aos quatorze dias do mês de abril de 2009, aconteceu às 08:45 horas a reunião ordinária do 1 
Conselho Municipal de Assistência Social com a presença de seus membros, no CCl (Centro de 2 
Convivência de Idosos), para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1) Leitura e aprovação da 3 
ata da reunião anterior (12/03/2009); 2) Alteração da composição (representação da 4 
APAE); 3) Apreciação e deliberação sobre o Parecer da renovação da inscrição do CEI São 5 
José; 4) Apreciação e deliberação sobre alteração da Resolução 033/2008 CMAS; 5) 6 
Apreciação e deliberação sobre o Parecer quanto aos bens móveis e imóveis da SEASO; 7 
6) Apreciação e deliberação sobre o Parecer a respeito das máquinas de costura da 8 
SEASO; 7) Apreciação e deliberação sobre o Parecer da indicação da ICS; 8) Apreciação e 9 
deliberação sobre reprogramação de saldo da Guarda Mirim; 9) Apreciação e deliberação 10 
sobre recursos remanescentes do RBC; 10) Apreciação e deliberação sobre recursos 11 
remanescentes do CREAS II; 11) Apreciação e deliberação sobre recursos remanescentes 12 
da Proteção Social Básica; 12) Apreciação e deliberação sobre a Resolução nº 22/CNAS 13 
de março de 2009; 13) Capacitação dos conselheiros municipais; 14) Informes gerais.  O 14 
Presidente do CMAS, Vanderlei Augusto da Silva, inicia a reunião dando as boas vindas a todos 15 
e agradece à equipe do CCI pela acolhida. Passa a palavra à coordenadora, Susana Medeiros 16 
Dal Molin, que parabeniza sua equipe e dá as boas vindas aos conselheiros e visitantes 17 
presentes. Vanderlei solicita a inclusão de pauta sobre o “Paraná Alfabetizado” e retira da pauta 18 
o ponto 3, explicando que haverá uma reunião para discutir a situação do CEI São José. O 19 
conselheiro Luiz Antônio Pastorini Lançanova solicita inclusão sobre a discussão acerca da 20 
nomeação de cargos de confiança na Secretaria Municipal Assistência Social. O Secretário 21 
Municipal de Assistência Social e conselheiro, Senhor Rosaldo João Chemim solicita inclusão 22 
sobre solicitação do PROVOPAR. 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior 23 
(12/03/2009) – Veralúcia faz uma observação nas linhas 42 e 43. Em tempo: onde lê-se 24 
“Veralúcia explica como é o processo de elaboração dos projetos, que sempre conta com a 25 
participação da equipe técnica do programa”, leia-se “Veralúcia explica que o processo de 26 
elaboração dos projetos sempre conta com a participação da equipe técnica do programa”. Não 27 
havendo mais nenhuma alteração, a ata é aprovada por 13 votos. 2) Alteração da composição 28 
(representação da APAE) – Vanderlei fala do ofício enviado pela entidade APAE que apresenta 29 
o Sr. Pedro Maria Martendal de Araújo como conselheiro titular em substituição a Susana 30 
Medeiros Dal Molin. O conselheiro é empossado. 3) Apreciação e deliberação sobre alteração 31 
da Resolução 033/2008 CMAS – Vanderlei explica que o Fórum de Defesa da Pessoa com 32 
Deficiência reivindicava essa alteração na Resolução, especialmente a entidade ACADEVI. Fala 33 
que o Tribunal de Contas recomenda que as despesas de que trata os incisos a serem 34 
revogados não sejam pagas. Afirma que quando esta recomendação se tornar uma 35 
determinação, esta liberação a ser votada pelo Conselho será reavaliada. A Secretária Executiva 36 
do CMAS, Shirla Patricia Weber Sterchile, lê o Parecer das Comissões de Avaliação de 37 
Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças que sugere “revogar os 38 
incisos IV e V do Artigo 6º da Resolução 033/2008 do CMAS” que coíbem a utilização de 39 
recursos do FMAS com despesas de combustível, telefone e serviços contábeis. As Comissões 40 
também têm como “Parecer que as entidades possam executar tais despesas dentro dos 41 
seguintes limites mensais: Telefone – R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais); Combustível – R$ 42 
150,00 (cento e cinqüenta reais) e Serviços contábeis – R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais). 43 
Ressalta-se que os recursos referem-se exclusivamente a repasses municipais e que é 44 
necessária a apresentação de Plano de Aplicação para a execução dos gastos, devidamente 45 
aprovado por este Conselho”. Vanderlei questiona se há alguma observação. Senhor Chemim 46 
esclarece que esta deliberação não implica num aumento no repasse, apenas numa 47 
readequação no Plano de Aplicação para 2009. Diz que o valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta 48 
reais) para combustível pode ser insuficiente para algumas entidades. Luzia Alves da Silva, 49 
Coordenadora da ACADEVI, explica que haverá a necessidade de um remanejamento nas 50 
despesas da entidade. Sr. João, representante da ADEFICA, reitera as dificuldades enfrentadas 51 
pelas entidades. Vanderlei coloca o Parecer em votação, o qual é aprovado por 15 votos. 4) 52 



Apreciação e deliberação sobre o Parecer quanto aos bens móveis e imóveis da SEASO – 53 
Vanderlei diz que devido ao sumiço das máquinas de costura, as Comissões reuniram-se e 54 
discutiram a respeito da necessidade de um controle mais efetivo sobre os bens móveis e 55 
imóveis da SEASO. A proposta é que tudo seja documentado, através de convênio, para que 56 
não haja mais problemas semelhantes. Shirla lê o Parecer: “A Comissão de Avaliação de 57 
Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições indica à plenária que este Conselho normatize a 58 
cedência de funcionários, além dos bens imóveis e móveis (equipamentos e veículos) da SEASO 59 
a outras instâncias governamentais e não governamentais... Indica-se ainda que no momento 60 
em os bens tornarem-se inservíveis, sejam realizados leilões e que os recursos advindos destes 61 
sejam aplicados no FMAS”. Senhor Chemim diz que esta determinação sobre convênios e 62 
cedência já existe e que se este controle deixou de ser feito foi por “falha dos encarregados”. 63 
Questiona a respeito da necessidade de o Conselho aprovar todas as cedências de bens, o que, 64 
segundo ele, inviabilizaria o processo, devido à burocracia. A conselheira Veralúcia Clivati 65 
Martins diz que a preocupação da Comissão foi de evitar que haja desvio do objeto. Senhor 66 
Chemim diz que se o Conselho está normatizando, ele pode fiscalizar. Sugere que o Conselho 67 
seja informado e referende o processo. Caso haja necessidade, que o Conselho peça 68 
esclarecimentos. O Parecer sofre alteração na sua redação e é aprovado por unanimidade. 5) 69 
Apreciação e deliberação sobre o Parecer a respeito das máquinas de costura da SEASO 70 
– Baseado na denúncia que foi feita na última reunião, a Comissão de Avaliação de 71 
Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições reuniu-se e chegou ao seguinte Parecer: “Parecer 72 
indicativo à plenária que seja oficiado à Secretaria Municipal de Assistência Social solicitando 73 
informações quanto ao destino das referidas máquinas e a que ações foram destinadas”. 74 
Vanderlei solicita ao Secretário da SEASO que faça um esclarecimento. Senhor Chemim diz que 75 
assim que foi constatado o sumiço das máquinas, foi comunicado à Secretaria Municipal de 76 
Administração. A princípio pensou-se que as máquinas haviam sido destinadas a alguma 77 
entidade, mas como não foi encontrado nenhum convênio, a SEADM foi oficiada para que 78 
tomasse as providências cabíveis. Fala que a empresa de monitoramento também foi oficiada a 79 
fazer um relatório desde setembro/2008 sobre todos os acessos feitos ao local. Senhor Chemim 80 
diz que ainda não se tem nenhuma conclusão a respeito. Vanderlei sugere que assim que 81 
houver um parecer da SEADM, seja aberto um inquérito policial para investigação. O Parecer é 82 
colocado em votação e aprovado por unanimidade. 6) Apreciação e deliberação sobre o 83 
Parecer da indicação da ICS – Vanderlei fala que o CMAS recebeu um oficio da ICS no qual é 84 
relatada a dificuldade de exercer o controle para o qual a Instância foi criada devido à falta de 85 
equipe técnica. Diante disto, a Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 86 
Inscrições se reuniu e chegou ao seguinte Parecer: “Parecer favorável à indicação da Instância 87 
de Controle Social do Programa Bolsa Família e Bolsa PETI para a solicitação junto à SEASO de 88 
constituição de equipe técnica de referência para o PETI”. Luzia de Aguiar Soares fala que na 89 
reunião de abril, a ICS deliberou que fará o acompanhamento apenas do Programa Bolsa 90 
Família e não mais sobre o Programa PETI, que deverá ser acompanhado por uma outra 91 
comissão. A conselheira Maria de Lourdes Cavanos Fuga, que também é Vice-presidente da 92 
ICS, solicita a retirada da pauta deste Parecer. Vanderlei coloca em votação a retirada de pauta, 93 
a qual é aprovada por 15 votos a favor e 01 abstenção. 7) Apreciação e deliberação sobre 94 
reprogramação de saldo da Guarda Mirim – Shirla lê o Parecer: “As Comissões de Avaliação 95 
de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças tem como Parecer 96 
não atender a solicitação da entidade” quanto à utilização do saldo remanescente do FMAS no 97 
valor de R$ 530,54 (quinhentos e trinta reais e cinqüenta e quatro centavos) referente ao mês de 98 
janeiro de 2009 para pagamento de folha de pagamento do mês de fevereiro. “A entidade poderá 99 
utilizar os recursos com gastos do mês de janeiro, conforme Plano de Aplicação ou apresentar 100 
outra solicitação ao CMAS referente ao mesmo mês”. Sandra Burkouski explica que foi orientado 101 
à entidade que apresentasse uma despesa que havia sido paga no mês de janeiro, para que o 102 
recurso de janeiro fosse utilizado. Não há a possibilidade deste recurso ser utilizado para 103 
pagamento de Assistente Social, conforme solicitado, haja vista que a entidade já recebe 104 
recursos do FIA Municipal para pagar este profissional. O Parecer é aprovado por unanimidade. 105 
8) Apreciação e deliberação sobre recursos remanescentes do RBC – Vanderlei lê o 106 
Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de 107 
Orçamento e Finanças que é “favorável que o RBC utilize o saldo remanescente do FMAS no 108 
valor R$ 26.834,41 (vinte e sei mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos) e 109 



Projeto de construção da sede própria com 150m², com possibilidade de ampliação e adaptação 110 
para o Centro Dia, no valor de R$ 155.000,00 (cento e cinqüenta e cinco mil reais) com recursos 111 
remanescentes de 2008, referente ao Piso de Transição de Média Complexidade”. Vanderlei 112 
tece elogios ao Programa RBC e fala que é justo que as pessoas com deficiência tenham um 113 
local digno e de qualidade para serem atendidas. O Parecer é colocado em votação e aprovado 114 
por unanimidade. 9) Apreciação e deliberação sobre recursos remanescentes do CREAS II 115 
– Vanderlei fala da solicitação do CREAS II. Lê o Parecer das Comissões de Avaliação de 116 
Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças que é “favorável que o 117 
CREAS II utilize o saldo remanescente do FMAS no valor de R$ 24.207,63 (vinte e quatro mil, 118 
duzentos e sete reais e sessenta e três centavos), conforme Plano de Aplicação apresentado ao 119 
CMAS”. A coordenadora do CREAS II, Cheila Tatiana L. Guimarães, esclarece que este projeto 120 
será complementado com recursos do FIA Municipal, e que é necessário para garantir a 121 
segurança dos profissionais que trabalham naquele serviço e também dos adolescentes que o 122 
freqüentam. O Parecer é aprovado por unanimidade. 10) Apreciação e deliberação sobre 123 
recursos remanescentes da Proteção Social Básica – Vanderlei lê o Parecer das Comissões 124 
de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças que é 125 
“favorável a que os serviços de Proteção Social Básica utilizem os saldos remanescentes do 126 
FMAS conforme Plano de Aplicação: PBF (Piso Básico Fixo – CRAS) – R$ 178.050,11(cento e 127 
setenta e oito mil, cinqüenta reais e onze centavos) para ampliação dos CRAS Oeste (XIV de 128 
Novembro) e Sul (Cascavel Velho); PBV I (Piso Básico Variável Jovem – Projovem 129 
Adolescente) – R$ 61.098,53 (sessenta e um mil, noventa e oito reais e cinqüenta e três 130 
centavos) para equipamentos, pagamento de capacitadores, custeio de material pedagógico e 131 
lanche; PBV (Piso Básico Variável – Agente Jovem) – R$ 78.153,13 (setenta e oito mil, cento 132 
e cinqüenta e três reais e treze centavos) para reforma do prédio e compra de um veículo; 133 
PBT/Inf./Idoso (Piso Básico de Transição – ASEF) – R$ 408.932,42 (quatrocentos e oito mil, 134 
novecentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) para compra de um veículo Ducato, 135 
reforma do CCI, equipamentos para o CCI, equipamentos para os grupos nos bairros; MDS/SAC 136 
(Idoso) – R$ 6.237,26 (seis mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos) – compra 137 
de cortinas para CCI; MDS/IGD (Índice de Gestão Descentralizada) – R$ 239.548,40 (duzentos 138 
e trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) que será aplicado 139 
conforme Plano de Aplicação a ser elaborado pela ICS”. Luzia explica que no ano passado o 140 
Projovem foi executado com recursos livres, por isto há esta sobra de recursos. A conselheira 141 
Ellarita Sagmeister diz que nas reuniões das Comissões se questionou a respeito de tanta sobra 142 
de recursos. Vanderlei diz que apesar do bom trabalho desenvolvido pela equipe do CCI, 143 
poderia ser melhor se tivessem melhores condições para desenvolver o serviço. Fala da 144 
necessidade de se investir mais e com qualidade na área do idoso. Luzia explica o porquê da 145 
sobra de todos esses recursos. Veralúcia explica que estes recursos sobraram por problemas no 146 
setor de compras da Prefeitura e também pelo entendimento de que muitas ações não poderiam 147 
ser contempladas com esses recursos. Sugere que o Conselho recomende que todo o recurso 148 
do IGD (100%) seja aplicado para o público da Assistência Social, dentro da SEASO e não mais 149 
partilhar 50% com as políticas de Saúde e Educação. O Presidente coloca o Parecer em 150 
votação, o qual é aprovado por unanimidade. Coloca-se em votação a proposta/recomendação 151 
de Veralúcia, a qual também é aprovada. 11) Apreciação e deliberação sobre a Resolução nº 152 
22/CNAS de março de 2009 – Vanderlei faz a leitura da Resolução 22/2009/CNAS. Em seguida 153 
lê o Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, que 154 
frente ao estabelecido na Resolução 22/2009/CNAS, tem como “Parecer que este Conselho 155 
normatize a transição do processo de inscrição das Entidades Beneficentes de Saúde e 156 
Educação até 31 de outubro de 2009. A partir desta data, as Entidades Beneficentes de 157 
Educação e Saúde não terão sua inscrição renovada neste Conselho e na próxima Conferência 158 
Municipal de Assistência Social, que acontecerá em julho de 2009, as entidades citadas não 159 
terão mais vaga na representação do CMAS”. Vanderlei explica que as entidades beneficentes 160 
terão que se regularizar/inscrever nos seus respectivos Conselhos. O Parecer é aprovado por 14 161 
votos. 12) Capacitação dos conselheiros municipais – Vanderlei diz que foi feita uma consulta 162 
à SEASO sobre a reserva de recursos para capacitação dos conselheiros. A Secretaria 163 
respondeu positivamente. A seguir, Vanderlei lê o Parecer da Comissão de Avaliação de 164 
Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições que tem como “indicação a aprovação da plenária 165 
para realização de capacitação aos conselheiros municipais a serem eleitos na próxima 166 



Conferência Municipal de Assistência Social”. A proposta é que a capacitação tenha carga 167 
horária de 50 horas e aconteça na segunda quinzena de agosto de 2009, envolvendo além dos 168 
conselheiros do CMAS, as Entidades de Assistência Social e Correlatas, técnicos dos serviços e 169 
programas da SEASO, e os conselheiros do CMDCA e CMDI. O Parecer é aprovado por 14 170 
votos. 13) Solicitação do PROVOPAR – Vanderlei lê o ofício enviado pela entidade 171 
PROVOPAR. Vanderlei esclarece que a entidade está solicitando utilização de recursos dos 172 
meses de janeiro e fevereiro, no valor de R$ 9.303,59 (nove mil, trezentos e três reais e 173 
cinqüenta e nove centavos) para pagar os salários do mês de março. Senhor Chemim esclarece 174 
que não está “defendendo” a entidade, mas que tem que se preocupar com a situação dos 175 
profissionais. Sandra explica que o convênio com a entidade foi prorrogado até o final de abril e 176 
neste período a mesma terá que gastar as sobras de recursos dos meses anteriores. Vanderlei 177 
parabeniza esta gestão pela transição que vem sendo feita na entidade. A solicitação da 178 
entidade é aprovada por unanimidade. 14) Cargos comissionados na SEASO – O conselheiro 179 
Luiz Lançanova fala que sempre ouviu queixas dos profissionais dos serviços, programas e 180 
projetos quanto ao quadro de profissionais defasado. Questiona o porquê da nomeação de um 181 
Assessor na folha de pagamento da Assistência Social e qual o cargo técnico que ele exercerá. 182 
Senhor Chemim questiona quantos cargos nomeados havia na gestão passada. Ressalta que 183 
foram muitos e que esta não é uma postura da atual gestão da Secretaria. Fala que com relação 184 
á nomeação deste Assessor, ele vem trabalhando junto à população local, mediando o serviço 185 
local (EURECA I) com a população. Fala que o trabalho deste Assessor está sendo avaliado e 186 
se não for a contento, o mesmo será colocado à disposição da SEADM para que seja lotado em 187 
outra Secretaria. Luiz questiona porque a vinculação dele à SEASO e não à Assessoria de 188 
Assuntos Comunitários. Veralúcia sugere que o Conselho recomende à SEADM que ele seja 189 
lotado nesta Assessoria. Diz ainda que com este recurso poderiam ser contratados profissionais 190 
técnicos para a SEASO, conforme prevê o SUAS. Senhor Chemim esclarece que ele não está 191 
desenvolvendo nenhuma função técnica específica. A proposta de Veralúcia é colocada em 192 
votação e aprovada por todos. 15) Paraná Alfabetizado – Alexandra Tonial, representante do 193 
Núcleo Regional de Educação, começa a falar sobre o Programa Paraná Alfabetizado. Fala do 194 
índice alarmante de analfabetismo no Município de Cascavel, principalmente de idosos. Diz que 195 
este é um Programa federal e que a meta para Cascavel é de 60 turmas com 900 196 
alfabetizandos. Explana como o Programa vem sendo desenvolvido em outros municípios do 197 
estado. Passa a informação de que na região Sul, o Paraná é o estado com o maior índice de 198 
analfabetismo. O programa te duração de oito meses e são feitos cinco chamamentos durante o 199 
ano. Todos os educadores são voluntários, ou seja, não há vínculo empregatício com o estado, 200 
apesar de receberem uma bolsa auxílio. Fala que a sociedade parece inerte à questão do 201 
analfabetismo. A conselheira Maria de Lourdes Cavanos Fuga diz que há a necessidade do 202 
envolvimento da Saúde também, porque muitos não conseguem ser alfabetizados porque não 203 
enxergam direito. 16) Informes gerais – Shirla fala da realização da Conferência Municipal de 204 
Assistência Social e das Pré-conferências. Informa que nas Pré-conferencias haverá a 205 
necessidade de, além dos coordenadores já estabelecidos, a colaboração de conselheiros. A 206 
palestrante será Estér Luiza Lemos Hein. Vanderlei relembra que haverá reunião extraordinária 207 
na próxima sexta-feira, dia 17/04/2009, às 15:30 horas, na FAG. Senhor Chemim fala do bom 208 
andamento dos trabalhos do Conselho e agradece a colaboração do CMAS para viabilizar a 209 
gestão da Secretaria. Faz uma explanação sobre os problemas enfrentados para executar os 210 
serviços e o que tem sido feito para otimizar a utilização dos recursos. Destaca o papel fiscalizar 211 
do Conselho. Não havendo mais nada a ser tratado, Vanderlei encerra a reunião às 11:27 horas. 212 
Eu, Cláudia Caldas Assunção Martin, lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será 213 
assinada por mim e pelo Presidente. 214 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




