
  

 

 

Aos dez dias do mês de junho 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 2 
UOPECCAN (União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer) para tratar dos 3 
seguintes assuntos de pauta: 1) Leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores 4 
(14/05/2009 e 27/05/2009); 2) Substituição de conselheiros da SEASO; 3) Deliberação sobre 5 
a renovação de inscrição da entidade Lar dos Bebês; 4) CEI São José (Ofícios da entidade 6 
e da SEMED); 5) Ofício do Ministério Público (convênio com a entidade ANA); 6) Prestação 7 
de contas da SEASO (recursos federais); 7) Demonstrativo Sintético Anual; 8) 8 
Encaminhamentos do PPA 2010-2013 (Plano Plurianual); 9) Informes: Ofício do Recanto da 9 
Criança, Câmara Municipal (Homenagem às Assistentes Sociais), Capacitação (Simone 10 
Ferrari), VIII Conferência Municipal de Assistência Social. O Presidente do CMAS, Vanderlei 11 
Augusto da Silva, inicia a reunião dando as boas vindas a todos e fala da importância da 12 
entidade UOPECCAN para o Município. Passa a palavra ao Senhor Dimer Webber que dá as 13 
boas vindas aos conselheiros e fala do trabalho que a UOPECCAN desenvolve. Vanderlei 14 
solicita se há inclusão de pauta. A conselheira Janete Krack Magnagnagno diz ter um convite a 15 
repassar. Vanderlei solicita a retirada do ponto 6 da pauta. 1) Leitura e aprovação das atas das 16 
reuniões anteriores (14/05/2009 e 27/05/2009) – Não havendo alterações a serem feitas, as 17 
atas são aprovadas por unanimidade. 2) Substituição de conselheiros da SEASO – A 18 
Secretaria Municipal de Assistência Social solicitou a substituição da conselheira Angela Zin por 19 
Janete Krack Magnagnagno na Comissão de Projetos e também indicou a conselheira Sandra 20 
Burkouski como titular em lugar de Marcos Antônio Rodrigues Pinheiro, que assume a suplência 21 
na vaga deixada por Sandra. 3) Deliberação sobre a renovação de inscrição da entidade Lar 22 
dos Bebês – A técnica da Secretaria Executiva dos Conselhos, Cláudia Caldas Assunção 23 
Martin, faz a leitura do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 24 
Inscrições que tem como proposição “renovar a inscrição da entidade pelo prazo de 30 dias. 25 
Neste prazo a entidade deverá se adequar às exigências deste Conselho, conforme Resolução 26 
003/2007. Neste prazo encaminhar o caso (com documentos em anexo) para conhecimento da 27 
Promotoria Pública da Infância e Juventude e ao Juizado da Vara da Infância e Juventude da 28 
Comarca de Cascavel, solicitando orientações quanto aos procedimentos cabíveis e 29 
necessários. Além disso, oficiar a entidade informando o procedimento realizado e reiterando a 30 
Resolução 440/2005 do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS (em 31 
anexo) e as diretrizes da Norma Operacional Básica – NOB, sugerindo que a entidade reordene 32 
o Plano de Aplicação para os recursos advindos do Piso de Alta Complexidade I”. Após a leitura, 33 
Vanderlei explica que o CMDCA também votou Parecer semelhante e que na reunião daquele 34 
Conselho, a representante da entidade se mostrou irredutível no seu posicionamento de não 35 
acatar as orientações da Vigilância Sanitária. A conselheira Veralúcia Clivati Martins fala que a 36 
entidade há tempos já tem se mostrado inflexível. Fala da importância do profissional de Serviço 37 
Social na entidade para fazer os encaminhamentos que abreviariam a permanência de crianças 38 
no abrigo. Reitera que o Conselho não pode pactuar com um “capricho” da entidade em não 39 
contratar Assistente Social. Quanto à Vigilância Sanitária, diz que o Ministério Público tem que 40 
ser informado do fato de a entidade não querer cumprir as exigências. Sugere que neste prazo, 41 
o Ministério Público, o Juizado e a entidade sejam chamados para uma reunião. A conselheira 42 
Maria Tereza Chaves diz que a entidade tem dificuldade de entender que em sendo entidade, 43 
tem que seguir as mesmas diretrizes que as demais. O Secretário Municipal de Assistência 44 
Social e conselheiro Rosaldo João Chemim diz que a entidade não pode alegar falta de recursos 45 
para não contratar Assistente Social, porque o FIA Municipal pode disponibilizar esse recurso. O 46 
conselheiro Luiz Antônio Pastorini Lançanova diz que a Comissão pensou em dar mais prazo à 47 
entidade por causa do atendimento às crianças, que são prioridade. Senhor Chemim diz que 48 
para que a entidade pare de atender, o Município tem que ter condições de atender essa 49 
demanda. Maria Lucia Simões questiona se a SEASO já tem pensado em médio e a longo prazo 50 
atender essa demanda. Senhor Chemim diz que a Secretaria já está planejando esse 51 



atendimento, criando uma Casa de Passagem para crianças na faixa etária de 03 a 11 anos. 52 
Fala que a questão do abrigamento tem que ser discutida amplamente, e que os Conselhos 53 
Tutelares já foram orientados a abrigarem crianças somente quando houver necessidade real. 54 
Fala que um (a) Assistente Social no Lar dos Bebês seria fundamental para promover o 55 
desabrigamento das crianças. Janete diz que o serviço que o Município pretende desenvolver 56 
será a “porta de entrada” para os abrigamentos, sendo que as crianças que requererem 57 
abrigamento de curta permanência ficarão na Casa de Passagem e as demais serão 58 
encaminhadas às entidades. Janete reitera que o prazo de 30 dias estabelecido no Parecer é 59 
para que a entidade reveja seu posicionamento quanto às adequações da Vigilância Sanitária. 60 
Vanderlei diz que talvez seja necessário que se faça um Termo de Ajustamento de Conduta com 61 
a entidade. Fala da importância do reordenamento dos Abrigos, conforme a Portaria 460/2007 62 
do MDS. Veralúcia fala que o FIA Estadual 2009 está disponibilizando recursos para custeio na 63 
área de acolhimento e que a entidade tem que compreender que é um Abrigo Institucional e não 64 
uma Casa Lar. Discutindo a respeito do repasse de recursos, Marcos Antônio Rodrigues Pinheiro 65 
diz que existe um Decreto Municipal que vincula a transferência de recursos à inscrição no 66 
CMAS, porém tem que se considerar que existe um convênio assinado com a entidade por 12 67 
meses. Vanderlei diz que pode ser solicita ao Judiciário um Parecer sobre essa questão. O 68 
Parecer é colocado em votação e aprovado por 15 votos. 4) CEI São José (Ofícios da entidade 69 
e da SEMED) – Vanderlei diz que a entidade enviou ofício informando que protocolou junto à 70 
Vigilância Sanitária o projeto do novo local onde será instalado o Centro de Educação Infantil 71 
São José. Informam ainda que no novo projeto foram previstas as adequações necessárias ao 72 
funcionamento da entidade. A Secretaria Municipal de Educação também enviou ofício 73 
informando sobre a visita realizada no local em que a entidade pretendia instalar-se. Os ofícios 74 
são lidos. Vanderlei diz que tem informações de que a entidade não alugou o local proposto no 75 
projeto. Veralúcia fala que o NRE (Núcleo Regional de Educação) é o responsável pela 76 
concessão de autorização para funcionamento dos estabelecimentos de educação infantil 77 
porque o Município não tem Sistema (Conselho) para autorizar o funcionamento de sua rede.  5) 78 
Ofício do Ministério Público (convênio com a entidade ANA) – Vanderlei lê o oficio que o 79 
Ministério Público enviou solicitando que o Conselho fornecesse no prazo de 30 dias cópia das 80 
avaliações do CMAS sobre a prestação de contas do convênio celebrado entre o Município e a 81 
entidade Associação Nova Aliança – ANA. O ofício foi respondido dentro do prazo, informando 82 
que o CMAS não realizou nenhuma avaliação sobre a prestação de contas do referido convênio. 83 
Foram anexados ao oficio enviado à Promotoria, as Resoluções 036/07, 042/07 e 054/07, e 84 
também cópia do convênio firmado entre a Prefeitura e a entidade. Vanderlei solicita que as 85 
prestações de contas sejam preparadas para análise do Conselho. Marcos informa que a 86 
prestação de contas da entidade ANA está em aberto, sem a validação do Conselho, e que a 87 
Comissão de Finanças, na época, foi chamada várias vezes, mas não compareceu. Janete 88 
sugere que se faça esta análise. A conselheira Ellarita Sagmeister questiona como fica a 89 
situação da gestão passada que não compareceu (Comissão de Finanças) quando convocados. 90 
Vanderlei diz que a SEASO tem que repassar as prestações de contas para que a Comissão 91 
seja convocada. Marcos diz que cabe ao Conselho fiscalizar e à Unidade Gestora aprovar as 92 
prestações de contas. Dona Ellarita diz que talvez tenha sido este o entendimento da Comissão 93 
da gestão passada. Vanderlei diz que também é importante que o Conselho analise 94 
criteriosamente as contas das entidades CAOM Portal do Sol e PROVOPAR. Diz ainda que a 95 
Comissão de Finanças será convocada para analisar as contas de 2008 e 2009.  6) 96 
Demonstrativo Sintético Anual – Marcos começa a explanação (projetado) sobre o 97 
Demonstrativo Sintético Anual, que é a prestação de contas dos recursos federais recebidos em 98 
2008. Destaca-se que não estão incluídos os valores referentes a saldos remanescentes de 99 
2007 que foram aplicados em 2008 e também a previsão para 2009. Janete diz que toda a base 100 
de dados do Conselho no sistema é a mesma que consta no Plano de Ação do SUAS Web. 101 
Vanderlei reitera a importância de que não sobre recursos sem aplicação. Marcos relembra que 102 
houve a solicitação da participação dos Conselhos juntamente com a SEASO em determinado 103 
momento para que agilizasse o processo para o gasto dos recursos. Vanderlei diz que a 104 
cobrança para agilizar esse processo nunca foi feita por causa dos técnicos da Secretaria, mas 105 
por causa da falta de interesse dos gestores anteriores em que os usuários da Política fossem 106 
atendidos. Reitera que o Conselho não “cobra” dos técnicos, mas dos gestores. Diz que espera 107 
que no futuro não sobre recursos que não sejam aplicados. Veralúcia destaca no Demonstrativo 108 



que foram aprovados pelo Conselho projetos do RBC que utilizariam todo o recurso, mas como o 109 
processo no departamento de compras é moroso, muitos projetos da SEASO foram licitados e 110 
não empenhados e, por isso os recursos não foram gastos no ano. Vanderlei diz que na gestão 111 
passada, as licitações de grande montante da Educação e Saúde foram priorizadas em 112 
detrimento das de menor valor, como acontece com os projetos da SEASO. Senhor Chemim diz 113 
que tem sido feito um acompanhamento minucioso quanto aos processos da Secretaria que 114 
estão “parados” no setor de compras. Dona Ellarita sugere que se façam capacitações aos 115 
conselheiros para que todos tenham o entendimento do processo burocrático que envolve as 116 
aquisições dentro do Poder Público. Marcos fala que já existe uma discussão na CIB (Comissão 117 
Intergestora Bipartite) de que não haja mais a possibilidade da utilização de recursos 118 
remanescentes. Marcos diz que a prestação de contas ao Governo Federal não é feita através 119 
de notas e, caso haja uma fiscalização do MDS, avalia-se o atendimento realizado. Marcos 120 
encerra sua explanação, passando ao preenchimento das questões que têm que ser 121 
respondidas pelo Conselho. Marcos procede à leitura das perguntas, que são 122 
respondidas/preenchidas pelo Conselho no instrumental. O Demonstrativo Sintético Anual é 123 
aprovado por 15 votos. 7) Encaminhamentos do PPA 2010-2013 (Plano Plurianual) – 124 
Vanderlei lê o Parecer em que as Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 125 
Inscrições e de Orçamento e Finanças têm como “indicativo à plenária de que se oriente a que 126 
as metas e diretrizes do PPA sejam pautadas no que prevê o Plano Municipal de Assistência 127 
Social, aprovado por este Conselho, e que também sejam observadas as propostas a serem 128 
elencadas na VIII Conferência Municipal de Assistência Social, a realizar-se nos dias 31 de julho 129 
e 1º de agosto de 2009”. Veralúcia diz que o PPA deverá ser entregue antes da Conferência e 130 
que talvez seja necessário um adendo/emenda ao Plano Plurianual, observando as que já 131 
tenham sido contempladas. O Parecer é aprovado por 16 votos. 8) Informes: Vanderlei 132 
parabeniza a área de Proteção Social Especial pela realização do Fórum de Enfrentamento à 133 
Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; fala também sobre o lançamento do 134 
Programa Atitude. O conselheiro Pedro Maria Martendal de Araújo convoca o Conselho a se 135 
envolver na discussão que foi levantada na reunião do CMDCA, que trata da falta de vagas nos 136 
CEMEIS e, futuramente nas Escolas Municipais, para as crianças da região Oeste do Município, 137 
região do bairro Santo Onofre. Convida os conselheiros a participarem da festa junina da APAE, 138 
no dia 27/06. Luiz fala sobre a reunião do FOREAS e destaca que o CMAS de Cascavel está 139 
muito bem estruturado em relação aos demais municípios. Senhor Chemim convida para a 140 
tradicional “Sopa de agnoline do Recanto da Criança”, dia 26/06, no salão da Catedral. Ofício do 141 
Recanto da Criança – Vanderlei lê o ofício que a entidade ofício ao Conselho informando que 142 
está se adequando a Portaria 460/2007 e que até o mês de novembro espera alcançar o 143 
atendimento máximo de 30 acolhidos (20 na entidade e 10 na Casa Lar). No ofício, a entidade 144 
também informa que à medida que realizar desabrigamentos, não mais disponibilizará estas 145 
vagas. Câmara Municipal (Homenagem às Assistentes Sociais) – Lê-se o Requerimento 146 
096/2009 de autoria do Vereador João Aguilar Neto, que congratula todos (as) Assistentes 147 
Sociais pela passagem do Dia do Assistente Social, comemorado no dia 15 de maio de 2009. 148 
Capacitação (Simone Ferrari) – Vanderlei da capacitação sobre Conselhos, organizada pelo 149 
Conselho do FUNDEB, que acontecerá no dia 29 ou 30/06. Os conselheiros serão oficialmente 150 
informados. Convida os conselheiros a participarem da IV Conferencia Municipal dos Direitos da 151 
Criança e do Adolescente, que acontecerá no dia 19/06, na UNIPAR. Fala também sobre a Lei 152 
Estadual do Deputado Tadeu Veneri que trata do transporte interestadual para pessoas com 153 
deficiência e/ou patologias graves. VIII Conferência Municipal de Assistência Social – 154 
Vanderlei fala das Pré-conferências, que acontecerão nos dias 18 e 27/06 e do sucesso que foi a 155 
primeira, realizada no distrito de São João. Janete pede o empenho dos conselheiros que estão 156 
envolvidos nas Pré-conferências, haja vista o momento que a Secretaria Executiva está 157 
passando, desfalcada de sua equipe. Vanderlei diz que haverá a necessidade do chamamento 158 
de uma reunião extraordinária do Conselho. Ao término, Senhor Dimer fala que será exibido um 159 
vídeo sobre a entidade UOPECCAN. Após a exibição, o Presidente do CMAS encerra a reunião 160 
às 11:50 horas. Eu, Cláudia Caldas Assunção Martin, lavro a presente ata que, após lida e 161 
aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 162 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




