
 

 

 

Aos quatorze dias do mês de maio de 2009, aconteceu às 08:49 horas a reunião ordinária do 1 
Conselho Municipal de Assistência Social com a presença de seus membros, na entidade ACAS 2 
(Associação Cascavelense de Amigos de Surdos), para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 3 
1) Leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores (14/04/2009 e 17/04/2009); 2) 4 
Apreciação e deliberação do Parecer sobre utilização de saldo remanescente (Guarda 5 
Mirim); 3) Apreciação e deliberação do Parecer quanto à alteração do Plano de Aplicação 6 
(CAOM Portal do Sol); 4) Apreciação e deliberação do Parecer quanto à alteração do Plano 7 
de Aplicação (ACADEVI); 5) Deliberação sobre renovação das inscrições das entidades 8 
FAG, CEI Coração de Maria, CEMIC, CAOM Portal do Sol e CEI AFRANGEL; 6) Apreciação 9 
e deliberação sobre inscrição do CEI São José; 7) Apreciação e deliberação quanto à 10 
partilha de recursos Ações Sócio-educativas de Apoio à Família (ASEF); 8) 11 
Reprogramação de saldo da Proteção Social Especial (PSE); 9) Apreciação e deliberação 12 
sobre a Resolução nº 36/2009 CNAS; 10) Deliberação sobre proposta de implantação do 13 
Restaurante Popular (SEASO); 11) Orientação Técnica da SEASO sobre financiamento de 14 
obras; 12) Prestação de contas dos convênios da SEASO; 13) Ofício da comunidade do 15 
Bairro Santa Cruz; 14) Informes gerais.   O Presidente do CMAS, Vanderlei Augusto da Silva, 16 
inicia a reunião dando as boas vindas a todos e agradece a presença de todos. Passa a palavra 17 
a coordenadora da ACAS, Silvana Ferri. Vanderlei parabeniza todas as Assistentes Sociais pelo 18 
seu dia (15/05). 1) Leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores (14/04/2009 e 19 
17/04/2009) – O Presidente coloca as atas em apreciação. Não havendo alterações, as atas são 20 
aprovadas por 16 votos. 2) Apreciação e deliberação do Parecer sobre utilização de saldo 21 
remanescente (Guarda Mirim) – Vanderlei explica o motivo da solicitação da entidade. Solicita 22 
que Shirla Patrícia Weber Sterchile, Secretária Executiva do CMAS, leia o Parecer. As 23 
Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e 24 
Finanças tem como Parecer favorável que a entidade Guarda Mirim “utilize o saldo 25 
remanescente do FMAS no valor de R$ 530,54 (quinhentos e trinta reais e cinqüenta e quatro 26 
centavos) do mês de janeiro para o ressarcimento de despesas ocorridas no mesmo mês, sendo 27 
elas: Energia elétrica (Copel) no valor de R$ 320,07 (trezentos e vinte reais e sete centavos); 28 
Água (Sanepar) no valor de R$ 175,06 (cento e setenta e cinco reais e seis centavos) e 29 
Panificadora (pães) no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais)”. Como o valor das despesas 30 
excede o valor do saldo remanescente em R$ 74,59 (setenta e quatro reais e cinqüenta e nove 31 
centavos), a entidade arcará com este valor como contrapartida. Vanderlei coloca o Parecer em 32 
votação, o qual é aprovado por 16 votos. 3) Apreciação e deliberação do Parecer quanto à 33 
alteração do Plano de Aplicação (CAOM Portal do Sol) – Vanderlei relembra que o CMAS 34 
aprovou que as entidades pudessem apresentar solicitação para pagar as despesas de telefone, 35 
combustível e serviços contábeis com recursos da subvenção mensal. Shirla lê o Parecer. As 36 
Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e 37 
Finanças tem como Parecer favorável que a entidade CAOM Portal do Sol inclua no “Plano de 38 
Aplicação o pagamento mensal de: Telefone no valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais); 39 
Combustível no valor de R$ 150,00 (cinqüenta reais) e Serviços Contábeis no valor de R$ 40 
250,00 (duzentos e cinqüenta reais). Ressalta-se que esta autorização é retroativa a 1º de maio 41 
de 2009 e que o CMAS fará consulta ao Tribunal de Contas quanto à regularidade desta 42 
autorização”. O Parecer ainda ressalta que esta autorização não implicará em aditivo de valor no 43 
repasse mensal à entidade. Vanderlei coloca o Parecer em votação, o qual é aprovado por 16 44 
votos. 4) Apreciação e deliberação do Parecer quanto à alteração do Plano de Aplicação 45 
(ACADEVI) – Vanderlei diz que a solicitação da ACADEVI é semelhante a do CAOM. Shirla lê o 46 
Parecer. As Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de 47 
Orçamento e Finanças tem como Parecer favorável que a entidade ACADEVI inclua no “Plano 48 
de Aplicação o pagamento mensal de: Telefone no valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) 49 
e Serviços Contábeis no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais). Ressalta-se que esta 50 
autorização é retroativa a 1º de maio de 2009 e que o CMAS fará consulta ao Tribunal de Contas 51 



quanto à regularidade desta autorização”. O Parecer ainda ressalta que esta autorização não 52 
implicará em aditivo de valor no repasse mensal à entidade. Vanderlei esclarece que a entidade 53 
está solicitando um valor abaixo do teto estabelecido pelo Conselho quanto aos Serviços 54 
Contábeis. O Parecer é aprovado por unanimidade. 5) Deliberação sobre renovação das 55 
inscrições das entidades FAG, CEI Coração de Maria, CEMIC, CAOM Portal do Sol e CEI 56 
AFRANGEL – Vanderlei esclarece que as entidades tinham suas inscrições até 30/04/2009 57 
Shirla lê o Parecer. As Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições 58 
e de Orçamento e Finanças tem como Parecer favorável que se renove as inscrições das 59 
entidades que estavam em situação irregular desde 30/04/2009, haja vista que estavam 60 
pendentes os documentos de Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros e/ou Licença 61 
Sanitária. São elas: FAG – inscrição renovada até 31/10/2009 porque apresentou o Certificado 62 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros com validade até 17/04/2010; CEI Coração de Maria – 63 
inscrição renovada até 31/10/2009 porque apresentou a Licença Sanitária com vencimento em 64 
31/03/2010; CEMIC – inscrição renovada até 31/10/2009 considerando que a entidade 65 
apresentou justificativa para as adequações exigidas pelo Corpo de Bombeiros; CEI AFRANGEL 66 
– inscrição renovada até 31/07/2009 considerando que a entidade apresentou justificativa para 67 
as adequações exigidas pela Vigilância Sanitária; CAOM Portal do Sol – inscrição renovada até 68 
31/07/2009 considerando que a entidade apresentou justificativa para as adequações exigidas 69 
pelo Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. Vanderlei solicita que na próxima reunião a 70 
SEASO apresente um cronograma atualizado das adequações que vem sendo feitas nos 71 
programas municipais. Vanderlei coloca o Parecer em votação, o qual é aprovado por 14 votos. 72 
6) Apreciação e deliberação sobre inscrição do CEI São José – Vanderlei explica toda a 73 
problemática que envolve a entidade. Diz que a Vigilância Sanitária condenou o prédio onde a 74 
entidade funciona e que, apesar de ter ganho terrenos da Prefeitura, a entidade não conseguiu 75 
construir uma sede nova. Vanderlei diz que hoje vence o prazo estabelecido pelo NRE (Núcleo 76 
Regional de Educação) para as adequações exigidas da entidade. Fala que a SEMED já tem um 77 
levantamento para atender as 67 crianças que estavam na entidade. Fala da responsabilidade 78 
dos conselheiros, como agentes públicos, em não pactuar com situações irregulares. A 79 
conselheira Maria de Lourdes Cavanos Fuga solicita que seja passado o endereço da entidade. 80 
Vanderlei informa. Shirla lê o Parecer. A Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 81 
Serviços e Inscrições tem como Parecer “não renovar a inscrição do CEI São José e encaminhar 82 
o caso para o conhecimento da Promotoria Pública da Infância e Juventude da Comarca de 83 
Cascavel, solicitando orientações quanto aos procedimentos cabíveis e necessários”. Vanderlei 84 
reitera que a Comissão de Projetos solicitou a presença da entidade numa reunião de 85 
orientação, mas a entidade não compareceu. Diz que se a entidade se adequar, poderá requerer 86 
novamente a inscrição junto ao CMAS. Veralúcia Clivati Martins diz que participou de uma 87 
reunião num local que a entidade pretendia alugar e que colocou à disposição do NRE para 88 
aprovação. Representantes da Vigilância Sanitária, SEMED, CMAS e NRE estavam presentes 89 
nesta visita. Veralúcia diz que a Vigilância fez algumas exigências, e o NRE se posicionou de 90 
que a entidade deveria fazer uma proposta por escrito do seu Plano de Trabalho. Fala que nesta 91 
visita, não havia ninguém capacitado para responder os questionamentos feitos. Esclarece que 92 
apesar de ser Educação Infantil, é o NRE concede o registro para funcionamento, haja vista que 93 
o Município não dispõe de um sistema que normatize o funcionamento dos CEIs. Vanderlei lê os 94 
relatórios do NRE e Vigilância Sanitária. Veralúcia diz que o relatório do NRE chegou ontem, ou 95 
seja, não há novidades no caso. Vanderlei diz que a entidade já está sem registro no Conselho 96 
desde 30/04. Diz que é condição para receber recursos da Educação que os CEIs mantenham 97 
registro no CMAS, até que se tenha o Conselho de Educação. A conselheira Janete Krack 98 
Magnagnagno diz que desconhece o Decreto Municipal citado por Vanderlei, e que isso é um 99 
retrocesso, cabendo ao Conselho se posicionar contrário a este Decreto, uma vez que não cabe 100 
à política de Assistência regulamentar uma entidade da política de Educação para que possa 101 
receber recursos públicos. Vanderlei diz que é prerrogativa para que a Educação subvencione 102 
os CEIs que estes apresentem o Atestado de Funcionamento emitido pelo CMAS. A conselheira 103 
Ellarita Sagmeister solicita que Vanderlei apresente o Decreto para que a Comissão de Projetos 104 
analise. Após ampla discussão, o Presidente coloca o Parecer em votação, o qual é aprovado 105 
por 15 votos. 7) Apreciação e deliberação quanto à partilha de recursos Ações Sócio-106 
educativas de Apoio à Família (ASEF) – Vanderlei solicita que Shirla leia o Parecer. As 107 
Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e 108 



Finanças tem como Parecer favorável à celebração de convênio com as seguintes entidades 109 
para execução de ASEF: CAOM Portal do Sol – R$ 1.000,00/mês (100 metas); CEMIC – R$ 110 
800,00/mês (80 metas); ACAS – R$ 400,00/mês (40 metas); Pastoral da Criança – R$ 111 
3.800,00/mês (380 metas); APMI – R$ 1.000,00/mês (100 metas); APAE – R$ 500,00/mês (50 112 
metas). Shirla esclarece que algumas entidades terão que apresentar documentação, haja vista 113 
que são Beneficentes, e ao executar ASEF, mudarão de modalidade de atendimento. Luzia de 114 
Aguiar Soares esclarece que o valor por família atendida é de R$ 10,00 e que houve a 115 
necessidade de readequar alguns Planos de Trabalho apresentados pelas entidades. Diz ainda 116 
que o convênio terá validade em 2009, baseado no que diz as Normativas Federais. Janete diz 117 
que os valores já vêm estipulados pelas Normativas Federais. Veralúcia reitera que deve ficar 118 
claro para as entidades que este convênio é para 2009, para que não haja questionamentos 119 
futuramente. Luzia questiona o Parecer, dizendo que a área de Proteção Social Básica foi muito 120 
responsabilizada pela execução dos convênios. Sugere que o texto do Parecer seja alterado e 121 
que seja colocado que as entidades deverão se responsabilizar pela execução do serviço e 122 
estejam acessíveis às sugestões de adequações. Vanderlei coloca o Parecer em votação, o qual 123 
é aprovado, com alteração, por unanimidade. 8) Reprogramação de saldo da Proteção Social 124 
Especial (PSE) – Vanderlei lê o Parecer. As Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, 125 
Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças tem como Parecer “favorável que se revogue a 126 
Resolução 027/2009, deste Conselho” haja vista que, segundo a informação repassada à 127 
Divisão Administrativa da SEASO pela Gestão Orçamentária, o valor do saldo a ser utilizado pela 128 
área de PSE é de R$ 25.956,63 (vinte e cinco mil, novecentos e cinqüenta e seis reais e 129 
sessenta e três centavos) e não de R$ 31.062,00 (trinta e um mil e sessenta e dois reais), como 130 
havia sido aprovado pelo CMAS. Reitera-se que este valor será utilizado para complementar a 131 
aquisição de um veículo utilitário (Doblô) para os Abrigos do Município. O Parecer é aprovado 132 
por unanimidade. 9) Apreciação e deliberação sobre a Resolução nº 36/2009 CNAS – 133 
Vanderlei relembra a decisão tomada pelo Conselho na última reunião quanto à inscrição das 134 
Entidades Beneficentes de Saúde e Educação. Shirla lê o Parecer. As Comissões de Avaliação 135 
de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças tem como Parecer 136 
“favorável à revogação da Resolução 015/2009 deste Conselho” haja vista que o Conselho 137 
Nacional de Assistência Social baixou a Resolução nº 36, que revoga as Resoluções nº 96 e 22 138 
do CNAS. Ressalta-se que fica mantida a orientação de que as políticas de Saúde e Educação 139 
viabilizem a regulamentação das Entidades Beneficentes afins em seus respectivos Conselhos. 140 
Vanderlei diz que é importante que, principalmente as entidade de Educação, sejam 141 
regulamentadas no Conselho próprio. O Parecer é aprovado por 14 votos. 10) Deliberação 142 
sobre proposta de implantação do Restaurante Popular (SEASO) – Vanderlei fala que este é 143 
um encaminhamento da SEASO. Shirla lê o Ofício enviado pela SEASO. Luzia faz uma 144 
explanação (projeção) sobre a proposta da implantação do Restaurante Popular no Município. 145 
Fala que o prazo para o encaminhamento do projeto é 25/05/2009 e que a divulgação do 146 
resultado da seleção será no dia 15/06/2009. A data limite para a aprovação dos projetos 147 
básicos e termos de referência pelo Agente Operador (CEF) é 14/12/2009. Luzia diz que se o 148 
projeto for aprovado, o Restaurante será construído em 2010. Janete reitera que isto é uma 149 
proposta de implantação, que poderá ou não ser aprovada pelo MDS. Cabe ao Município a 150 
manutenção do Restaurante, sendo que mensalmente, será repassado um relatório ao MDS. 151 
Luzia faz alguns esclarecimentos à plenária. A conselheira Ellarita questiona qual a concepção 152 
que se tem sobre “baixa renda”. Luiza esclarece que essa concepção é ambígua e cita como 153 
exemplos o Bolsa Família e o Projovem Trabalhador. Diz que para o Programa Bolsa Família, 154 
“baixa renda” é aquela família que tem uma renda de R$ 137,00/per cápita; para o Projovem 155 
Trabalhador é aquela família que recebe um salário mínimo per cápita. No caso do Restaurante 156 
Popular, o público alvo é a população de baixa renda, mas o restaurante é aberto a todas as 157 
pessoas. O conselheiro Pedro Maria Martendal de Araújo questiona se o valor a ser cobrado 158 
pelas refeições cobrirá as despesas do Restaurante. O conselheiro e Secretário de Assistência 159 
Social, Rosaldo João Chemim, diz que não e que geralmente o Município tem subsidiar as 160 
despesas do Restaurante. Vanderlei diz que deve ser reativado o Conselho de Segurança 161 
Alimentar para auxiliar o CMAS no acompanhamento desse projeto. Veralúcia destaca que não 162 
se deve incutir no erro de se financiar a política de segurança alimentar com recursos da 163 
Assistência em detrimento do financiamento das ações pertinentes à política de Assistência 164 
Social. Senhor Chemim corrobora a preocupação de Veralúcia e diz estar atento para que isto 165 



não ocorra, mas que o Conselho hoje tem que votar a proposta da implantação. Vanderlei 166 
solicita ao Vereador João da Tropical, que quando da aprovação do Plano Plurianual, PMAS e 167 
LDO, a Câmara reavalie o percentual do orçamento destinado à SEASO, haja vista que foram 168 
absorvidos muitos serviços pela Assistência Social, mas o percentual continua o mesmo. O 169 
Vereador se coloca à disposição do Conselho. Vanderlei propõe que o Conselho participe na 170 
formulação da proposta e avaliação. Propõe ainda que seja instituído o Conselho de Segurança 171 
Alimentar para fazer esse acompanhamento, e que este Conselho, ao ser constituído, tenha sua 172 
própria equipe, haja vista a sobrecarga de serviço da Secretaria Executiva dos Conselhos, que já 173 
assessora o CMAS, CMDCA, CMDI e ICS. Considerando a “Proposta de Trabalho” apresentada 174 
de forma detalhada, e amplamente discutida pela plenária, onde consta que a localização 175 
pretendida para o Restaurante Popular atende as orientações do Edital, bem como a 176 
necessidade do Município e o perfil do público beneficiário, a plenária vota favoravelmente à 177 
implantação do Restaurante Popular, comprometendo-se com a participação e 178 
acompanhamento das atividades, exercendo assim sua função de controle social. 11) 179 
Orientação Técnica da SEASO sobre financiamento de obras – Shirla faz a leitura do 180 
Parecer. As Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de 181 
Orçamento e Finanças tem como Parecer “favorável a que sempre que houver a necessidade da 182 
aprovação de financiamento de obras, reformas e reparos, as entidades apresentem a 183 
documentação descrita nos itens de 1 a 6 do ‘check list’ apresentado pela Gerência 184 
Administrativa, bem como cópia do Plano de Trabalho”. Shirla lê também os itens de “1 a 6” 185 
acima citados.Vanderlei diz que mesmo sendo questões técnicas, o Conselho terá que fazer 186 
esse acompanhamento, solicitando, quando necessário, o apoio técnico dos profissionais 187 
competentes. Sandra Burkouski sugere que o CMAS encaminhe cópia desta documentação a 188 
todas as entidades. Janete sugere que o CMAS disponibilize um check list da documentação 189 
que as entidades têm que apresentar para solicitar recursos. Sandra diz que ao ser aprovada a 190 
solicitação, há a necessidade da apresentação de outros documentos. O Parecer é aprovado por 191 
unanimidade. 12) Prestação de contas dos convênios da SEASO – Shirla lê a CI enviada pela 192 
SEASO que trata dos valores informados ao Tribunal de Contas quanto às prestações de contas 193 
de todos os convênios FIA vigentes, bem como as transferências voluntárias às entidades que 194 
em 2008 receberam valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Sandra esclarece à 195 
plenária o porquê deste informe. 13) Ofício da comunidade do Bairro Santa Cruz – Vanderlei 196 
lê o Ofício que solicita a permanência do CRAS Oeste no mesmo local. O Oficio é assinado por 197 
várias lideranças da região. Vanderlei diz que a comunidade está preocupada que o CRAS seja 198 
retirado daquele local devido à construção que está sendo feita no bairro XIV de Novembro. 199 
Senhor Chemim diz que a SEASO sabe que a comunidade sofreria com a desativação do CRAS 200 
naquela região. O ideal seria manter os quatro CRAS existentes e implantar um novo CRAS (XIV 201 
de Novembro), mas que há a dificuldade com a composição da equipe. O Secretário se 202 
posiciona favorável à solicitação, mas diz que possivelmente as equipes dos CRAS não serão 203 
completas. O conselheiro Pedro endossa o que está descrito no Ofício e fala da realidade da 204 
população que vive naquele local e que os problemas tendem a se agravar. Ellarita destaca a 205 
inviabilidade do acesso da população da região do Santa Cruz ao CRAS do XIV de Novembro. 206 
Veralúcia sugere que o CMAS recomende que a SEASO mantenha o CRAS naquela região e 207 
que a SEADM viabilize a ampliação das equipes. Senhor Chemim destaca que os CRAS são 208 
importantes para suprir a gestão pública de informações pertinentes à população. A plenária vota 209 
favorável à que se faça esta recomendação. 14) Informes gerais – Vanderlei parabeniza mais 210 
uma vez as Assistentes Sociais. Maria Tereza Chaves faz o convite para o lançamento do 211 
Programa Atitude no dia 21/05/2009, às 09:00 horas, em frente à Prefeitura. Veralúcia faz o 212 
convite para o evento que acontecerá no dia 18/05/2009, das 13:30 às 17:00 horas, no Auditório 213 
da UNIPAR, que trata do “Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 214 
Adolescentes”. Senhor Chemim convida os servidores presentes a participarem do Ato Público 215 
que será realizado no mesmo dia, pela manhã, em frente à Prefeitura. Veralúcia também informa 216 
que neste ano, o FIA Estadual financiará a contratação de pessoal para as entidades. Maria de 217 
Lourdes sugere que o CMAS se faça representar no grupo de estudos sobre Segurança 218 
Alimentar, que acontecerá no dia 27/05/2009, na SETP, às 14:00 horas. Vanderlei fala que 219 
possivelmente haverá uma Reunião Extraordinária para aprovar o Edital da Conferência 220 
Municipal de Assistência Social. Elza Dolejal sugere que, para melhorar a comunicação entre os 221 
conselheiros, todos os documentos a serem analisado nas reuniões, sejam projetados. Maria 222 



Tereza diz que não cabe a reinvidicação de Elza porque os assuntos são amplamente discutidos 223 
nas Comissões. Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente do CMAS encerra a reunião 224 
às 11:50 horas. Eu, Cláudia Caldas Assunção Martin, lavro a presente ata que, após lida e 225 
aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 226 

Cláudia Caldas Assunção Martin – RG: 5.376.616-1  227 

Vanderlei Augusto da Silva – RG: 6.390.991-2 228 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




