
 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e nove, aconteceu às dezesseis horas e 1 
quinze minutos a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social com a 2 
presença de seus membros, na sala de reuniões do terceiro andar da Prefeitura Municipal 3 
de Cascavel, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1) Deliberação sobre a 4 
prestação de contas dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada – IGD; 2) 5 
Deliberação sobre o Plano de Aplicação dos recursos do IGD para 2009; 3) Apreciação 6 
e deliberação sobre o Regulamento da VIII Conferência Municipal de Assistência 7 
Social; 4) Assuntos gerais. O Presidente do CMAS, Vanderlei Augusto da Silva, dá as 8 
boas vindas a todos os presentes e fala sobre a pauta da reunião. 1) Deliberação sobre a 9 
prestação de contas dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada – IGD – 10 
Vanderlei fala sobre o oficio recebido encaminhando a prestação de contas, previamente 11 
aprovada pela ICS (Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família), necessitando 12 
também da aprovação do CMAS, haja vista que a Instância não é deliberativa. A conselheira 13 
Luzia de Aguiar Soares fala sobre a criação da ICS e também sobre a avaliação que a 14 
Comissão fez sobre a utilização dos recursos. Vanderlei fala que fica “preocupado” com a 15 
demora que vem acontecendo para a utilização desses recursos e que os recursos federais 16 
não devem ficar em aplicação, mas serem utilizados com urgência. O Secretário Municipal 17 
de Assistência Social e conselheiro, Rosaldo João Chemim corrobora a fala de Vanderlei, 18 
mas ressalta que é obrigatório que os recursos sejam aplicados e que há um 19 
comprometimento no processo, que o torna moroso, devido ao acúmulo de processos do 20 
Setor de Compras da Prefeitura. Vanderlei reitera que não se pode aceitar que “sobre 21 
recursos no caixa”. A conselheira Veralúcia Clivati Martins questiona se foi feito o 22 
encaminhamento para que os recursos do IGD sejam destinados apenas à Secretaria 23 
Municipal de Assistência Social. A Secretária Executiva do CMAS, Shirla Patrícia Weber 24 
Sterchile, esclarece que sim e que a SEASO foi oficiada. Luzia diz que as Secretarias 25 
Municipais de Saúde e Educação aprovaram que os recursos do IGD continuem sendo 26 
aplicados nestas políticas ainda em 2009. Diz ainda que a Instância concluiu que se está 27 
sobrando recursos na Assistência, não há porque requerer que o recurso destinado às 28 
outras políticas seja repassado exclusivamente à Assistência Social. Não havendo mais 29 
considerações, a prestação de contas do IGD é aprovada por 14 votos, havendo 01 30 
abstenção. Os conselheiros Ondino Marcos e Veralúcia ressaltam que é importante que o 31 
CMAS aprove o Plano de Aplicação e não apenas a prestação de contas após o recurso ter 32 
sido utilizado. 2) Deliberação sobre o Plano de Aplicação dos recursos do IGD para 33 
2009 – Discute-se que em outros momentos, o CMAS deverá analisar e deliberar sobre o 34 
Plano de Aplicação. Luzia faz uma explicação sobre o Plano de Aplicação (projetado). 35 
Senhor Chemim diz que mesmo sendo aprovado, poderá ser solicitado ao CMAS que 36 
reavalie a utilização dos recursos, se necessário. Maria de Lourdes Cavanos Fuga, 37 
conselheira do CMAS e Vice-presidente da ICS, fala que se sente “envergonhada” com a 38 
morosidade na aplicação desses recursos e pede ao CMAS um “voto de confiança”, dizendo 39 
que a Instância trabalhará para que isto não mais aconteça. Diante do exposto, Vanderlei 40 
coloca em votação e o Plano de Aplicação, o qual é aprovado por 14 votos, havendo 01 41 
abstenção. 3) Apreciação e deliberação sobre o Regulamento da VIII Conferência 42 
Municipal de Assistência Social – Vanderlei fala que já existe uma proposta do 43 
Regulamento e que as proposições poderão ser feitas no decorrer da explanação. Shirla faz 44 
a leitura do Regulamento (projetado). Discute-se se as nove vagas para Delegados Não 45 
Governamentais para a Conferência Regional serão paritárias entre os segmentos. Shirla 46 
destaca que os Eixos a serem discutidos foram definidos pelo CNAS (Conselho Nacional de 47 
Assistência Social). A conselheira Vanice Schaedler informa que o local da Pré-conferência 48 
do bairro XIV de Novembro mudou, agora será na Escola Municipal Ana Nery. Vanderlei 49 



questiona se já foi previsto veículo para o traslado dos conselheiros para as Pré-50 
conferências que acontecerão nos Distritos. Luzia e Shirla esclarecem que isto ficou sob a 51 
responsabilidade dos coordenadores das Pré-conferências. Maria Lúcia Simões questiona 52 
qual foi o critério utilizado pela Comissão na definição dos bairros onde acontecerão as Pré-53 
conferências. Vanderlei diz que foram escolhidos os bairros com maior vulnerabilidade 54 
social e sugere que os coordenadores mobilizem as lideranças da região de abrangência de 55 
suas Pré-conferências para este chamamento à participação da população. Christiani 56 
Cassoli Bortoloto Lopes fala que a apresentação da Rede Sócio Assistencial, feita na 57 
reunião de mobilização da região do Santo Onofre foi muito importante, haja vista que 58 
muitos líderes locais não tinham conhecimento do que é feito pela Assistência Social. 59 
Discute-se amplamente sobre o desconhecimento de grande parte da população sobre a 60 
política de Assistência Social. Shirla segue a explanação e explica que a Lei Municipal prevê 61 
que os Usuários deveriam estar vinculados a alguma entidade legalmente constituída, mas 62 
que numa reunião da SETP ficou definido que deve prevalecer a orientação do CNAS, que 63 
caracteriza que Usuários são sujeitos de direitos e público da PNAS e que, portanto, os 64 
representantes de usuários ou de organizações de usuários são sujeitos coletivos expressos 65 
nas diversas formas de participação, nas quais esteja caracterizado o seu protagonismo 66 
direto enquanto usuário.§ 1º Serão considerados representantes de usuários, pessoas 67 
vinculadas aos programas, projetos, serviços e benefícios da PNAS, organizadas sob 68 
diversas formas, em grupos que têm como objetivo a luta por direitos. Reconhecem-se como 69 
legítimos: associações, movimentos sociais, fóruns, redes ou outras denominações, sob 70 
diferentes formas de constituição jurídica, política ou social. § 2º Serão consideradas 71 
organizações de usuários aquelas juridicamente constituídas, que tenham, estatutariamente, 72 
entre seus objetivos a defesa dos direitos de indivíduos e grupos vinculados à PNAS, sendo 73 
caracterizado seu protagonismo na organização mediante participação efetiva nos órgãos 74 
diretivos que os representam, por meio da sua própria participação ou de seu representante 75 
legal, quando for o caso. Discute-se o papel das Associações de Moradores, enquanto 76 
representantes do Segmento Usuários. Vanderlei propõe que nesta Conferência seja 77 
mantida a participação das Associações de Moradores e que as mesmas sejam orientadas a 78 
fazerem as alterações estatutárias necessárias. A proposta é a retirada do parágrafo 2º, o 79 
que permitiria a participação das Associações de Moradores na composição do CMAS, 80 
enquanto órgão representativo do Segmento Usuários. Maria Lúcia diz que em 2007, o 81 
CMAS não tinha conhecimento da Resolução nº 24 do CNAS, que data de 16 de fevereiro 82 
de 2006, mas agora tem. Vanderlei reitera que o CMAS ficou sabendo desta Resolução há 83 
uma semana, sem tempo hábil para analisá-la. A proposta para retirar o parágrafo 2º é 84 
aprovada por 9 votos, havendo 01 voto contra e 02 abstenções. Fica estabelecido que as 85 
vagas para os Delegados Não Governamentais serão assim distribuídas: 56 vagas para 86 
as Entidades, 14 vagas para os Trabalhadores do Setor e 50 vagas para os Usuários. 87 
Para os Delegados Governamentais, as vagas ficam assim distribuídas: SEASO – 60 88 
vagas; SESAU – 21 vagas; SEMED – 21 vagas; SEMUC – 02 vagas; SEMEL – 02 vagas; 89 
SEADM – 01 vaga; SEPLAN (Habitação) – 02 vagas; SEINCTUR – 01 vaga; SEFIN – 01 90 
vaga; SEAGRI – 01 vaga; Assessoria de Assuntos Comunitários – 01 vaga; 91 
Procuradoria Jurídica – 01 vaga; SETP – 02 vagas; SECJ – 02 vagas; 10ª Regional de 92 
Saúde – 01 vaga; NRE – 01 vaga. Perfaz-se o total de 120 vagas para os representantes 93 
da Sociedade Civil e 120 vagas para os representantes governamentais. Quanto ao 94 
Artigo 25, que prevê o fornecimento de Declaração aos participantes das Pré-conferências, 95 
estabelece-se que isto ficará sob a responsabilidade dos CRAS. Não havendo mais 96 
considerações, o Regulamento da VIII Conferência Municipal de Assistência Social é 97 
aprovado é aprovado por 12 votos. 4) Assuntos gerais – Vanderlei fala sobre a reunião das 98 
Comissões de Projetos do CMAS e CMDCA, quando se discutiu a respeito da entidade Lar 99 
dos Bebês, e que as Comissões chegaram a um Parecer, que será apreciado na próxima 100 
reunião do Conselho. Justifica sua ausência, mas reitera a participação dos demais 101 
membros das Comissões. Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente encerra a 102 
reunião às dezoito horas. Eu, Cláudia Caldas Assunção Martin, lavro a presente ata que, após 103 
lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 104 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




