
 

 
 
 
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
23/07/2009 

Aos vinte e três dias do mês de julho de 2009, aconteceu às 08:50 1 

horas, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência 2 

Social - CMAS, com a presença de seus membros, no Centro de 3 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS I, para tratar 4 

dos seguintes assuntos de pauta: 01. Leitura e aprovação sobre das 5 

Atas das Reuniões anteriores (10/06/2009 e 25/06/2009); 02. 6 

Apreciação e deliberação parecer sobre alteração Regulamento 7 

da VIII Conferência Municipal; 03. Fala da Presidente da Instância 8 

de Controle Social – ICS – Rosangela Silva Ferreira (15 min); 04. 9 

Apreciação e deliberação do Plano de Aplicação recurso IGD – 10 

Saúde e Educação; 05. Renovação da inscrição da entidade Lar 11 

dos Bebês Pequeno Peregrino; 06. Apreciação e deliberação 12 

sobre Prestação de Contas SEASO; 07. Apreciação e deliberação 13 

sobre utilização saldo remanescente CREAS I; 08. Apreciação e 14 

deliberação sobre utilização saldo remanescente CREAS II; 09. 15 

Apreciação e deliberação Plano Plurianual – PPA (20 min); 10. 16 

Discussão sobre Projeto Restaurante Popular; 11. Informes 17 

Gerais. O Presidente Vanderlei Augusto da Silva inicia a reunião 18 

dando as boas vindas a todos e agradece a presença dos visitantes. 19 

Diz que há um pedido de inversão da pauta, onde o ponto de pauta 09 20 

passa a ser o ponto de pauta 02, alteração aprovada por todos. 21 

Prossegue para o ponto de pauta 01. Leitura e aprovação sobre das 22 

Atas das Reuniões anteriores (10/06/2009 e 25/06/2009); Vanderlei 23 

coloca em aprovação as atas das reuniões anteriores (10/06/2009 e 24 

25/06/20009), as quais são aprovadas por unanimidade de votos.  02. 25 

Apreciação e Deliberação Plano Plurianual – PPA (20 min); 26 

Marcos Antonio Rodrigues Pinheiro, Gerente Administrativo da 27 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, fala que o Plano 28 

Plurianual – PPA teve algumas mudanças este ano. Diz que a SEASO 29 

terá algumas dificuldades diante do orçamento reduzido. Veralúcia 30 

Clivati Martins fala que o CMAS pode deliberar pelo aumento do 31 

recurso destinado à SEASO. Marcos diz que no PPA não consta à 32 

contrapartida, diante da redução do orçamento. Diz que o PPA é 33 

separado por unidades e não por ações. Marcos apresenta o PPA 34 

(projetado). Diz que a Unidade 1 é a parte do suporte administrativo 35 

da Secretaria de Assistência Social. A Unidade 2 diz respeito ao 36 

Fundo Municipal da Assistência Social – FMAS. Diz que há previsão 37 

de recursos para reformas dos prédios públicos, para que os mesmos 38 

não voltem a ficar “sucateados”. Diz que o Programa Compra Direta 39 

continua alocado na SEASO, pois ainda não existe o entendimento de 40 



que o mesmo deve passar para a Secretaria de Agricultura - SEAGRI. 41 

A Unidade 3 diz respeito ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança 42 

e do Adolescente – FMDCA, onde estão alocados os recursos do 43 

Fundo da Infância e do Adolescente - FIA Estadual e Municipal. 44 

Vanderlei fala que o CMAS pode recomendar à Secretaria Municipal 45 

de Administração – SEADM e a SEASO que seja efetivado um 46 

acréscimo de 5% do Orçamento Geral do Município ao orçamento da 47 

SEASO. Diz que também deve ser recomendado à Secretaria de 48 

Governo Municipal que seja criado o Fundo Municipal de Segurança 49 

Alimentar e o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, e que o 50 

Programa Compra Direta seja alocado a SEAGRI – Secretaria de 51 

Agricultura - e mantido com recursos deste Fundo Municipal de 52 

Segurança Alimentar. Vanderlei sugere que o Conselho aprove o PPA 53 

com as condicionalidades acima referidas, sugestão aprovada por 54 

todos. 02. Apreciação e deliberação parecer sobre alteração 55 

Regulamento da VIII Conferência Municipal; Shirla fala que a 56 

Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social – 57 

SETP encaminhou o oficio circular n° 064/2009 ao CMAS, referente 58 

às informações para realização da Conferência Municipal, bem como 59 

sobre o entendimento acerca dos representantes usuários, 60 

trabalhadores do setor, entidades e organizações de assistência 61 

social. Diz que recebeu a informação de que se as orientações do 62 

CNAS não forem cumpridas, a Conferência poderá ser anulada. Shirla 63 

lê a Resolução n° 044/2009 do CMAS, que diz respeito à 64 

regulamentação da VIII Conferência Municipal de Assistência Social. 65 

Shirla lê o parecer do Grupo de Trabalho de Leis e Eleição da 66 

Comissão Organizadora da VIII Conferência Municipal de Assistência 67 

Social, o qual sugere algumas alterações e acréscimos no Capítulo IV 68 

da Resolução 044/2009-CMAS, que trata da candidatura e eleição do 69 

CMAS. Diz que este parecer foi construído considerando que as Pré-70 

Conferências já foram realizadas, e a Comissão já homologou quem 71 

são os conselheiros usuários. Vanderlei sugere que nas pastas de 72 

materiais dos delegados seja anexada à resolução do CMAS com 73 

estas novas orientações apresentadas hoje, para que todos tenham 74 

conhecimento das atuais normativas, para que não ocorra problemas 75 

no momento da eleição. Vanderlei coloca em votação o parecer, o 76 

qual é aprovado por unanimidade de votos. Shirla lê o parecer do 77 

Grupo de Trabalho de Leis e Eleição da Comissão Organizadora da 78 

VIII Conferência Municipal de Assistência Social, que sugere que seja 79 

suprido o § 2° do Art. 10 e do Parágrafo Único do Art. 16 da 80 

Resolução 044/2009, referente às limitações para ser delegado da 81 

Conferência. Vanderlei coloca em votação o parecer, o qual é 82 

aprovado por unanimidade de votos. Prossegue-se ao ponto de pauta 83 

03. Fala da Presidente da Instância de Controle Social – ICS – 84 



Rosangela Silva Ferreira (15 min); Rosangela Silva Ferreira, 85 

Presidente da Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família 86 

– ICS, fala que a ICS vêem realizando um trabalho de qualidade, 87 

seguindo um planejamento elaborado. Diz que a intenção da Instância 88 

é trabalhar em conjunto com o CMAS, no que diz respeito ao 89 

Programa Bolsa Família. Acrescenta que as reuniões ordinárias da 90 

Instância são realizadas nas segundas quartas-feiras do mês e 91 

convida a todos para participarem. Luzia de Aguiar Soares completa 92 

dizendo que a plenária da ICS tem 22 membros, sendo intersetorial. 93 

Shirla ressalta que os pareceres e ofícios da ICS são sempre bem 94 

formulados e analisados. Vanderlei fala que o CMAS sabe da 95 

importância da ICS e a parabeniza pelo trabalho. Janete Krack 96 

Magnagnagno fala da afinidade entre a ICS e o CMAS ressaltandp a 97 

importância desta troca de deliberações e orientações, e que esta 98 

convivência deve realizar-se de forma continua. Passa-se ao ponto de 99 

pauta 04. Apreciação e Deliberação do Plano de Aplicação de 100 

Recurso do IGD (Índice de Gestão Descentralizada) Saúde e 101 

Educação; Shirla lê o parecer das Comissões de Avaliação de 102 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e 103 

Finanças do CMAS, o qual sugere à Plenária aprovar o Projeto e 104 

Plano de Aplicação da Secretaria Municipal de Educação, no valor 105 

total de R$ 57.262,12, sendo deste R$8.896,55 para aquisição de 106 

material de expediente e R$48.365,57 para aquisição de 107 

equipamentos e contratação de um estagiário por período de seis 108 

messes, bem como, aprovar o Projeto e Plano de Aplicação da 109 

Secretaria Municipal de Saúde no valor total de R$47.479,00 para 110 

aquisição de equipamentos. Luzia fala que existe proposta para 111 

aquisição de um Software para os programas da Seaso. Vanderlei 112 

coloca em votação o parecer, o qual é aprovado por unanimidade de 113 

votos. 05. Renovação da inscrição da entidade Lar dos Bebês 114 

Pequeno Peregrino; Shirla lê o parecer das Comissões de Avaliação 115 

de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e 116 

Finanças do CMAS, o qual considerando que a entidade Lar dos 117 

Bebês Pequeno Peregrino apresentou a Licença Sanitária com 118 

validade até 07 de julho de 2010, aprova a renovação da inscrição da 119 

entidade, até 31 de outubro de 2009. Luzia fala que é necessário 120 

exigir das entidades, além do plano de trabalho da Entidade, o plano 121 

de trabalho da equipe técnica da mesma, para que assim o Conselho 122 

tenha conhecimento dos profissionais que compõe as entidades. 123 

Shirla fala que para facilitar a analise documental, este plano da 124 

equipe técnica pode ser incluso ao plano de trabalho. Vanderlei coloca 125 

em aprovação o parecer, o qual é aprovado por dez votos favoráveis e 126 

um contrário. Janete questiona como ficou a questão de que a 127 

entidade Lar dos Bebês encaminhou um ofício ao CMAS, onde a 128 



mesma admite não ter em seu quadro técnico uma Assistente Social, 129 

nem mesmo tem interesse em contratar esta profissional.  Vanderlei 130 

fala que esta questão foi encaminhada à Promotoria Pública e ao Juiz 131 

da Vara da Infância. Janete sugere que o CMAS delibere na próxima 132 

reunião a respeito da inserção de uma Assistente Social na entidade 133 

Lar dos Bebês, em cumprimento da Resolução 033/2008-CMAS, e 134 

que a entidade seja notificada sobre esta decisão. Diz que a mesma 135 

deve informar ao Conselho qual a sua decisão, consciente assim, de 136 

que a contratação de uma Assistente Social é um dos critérios para 137 

manter seu registro no CMAS, bem como, para continuar recebendo 138 

recursos públicos. Vanderlei coloca em votação a proposta acima 139 

referida, a qual é aprovada por unanimidade de votos. Deliberando 140 

sobre o ponto de pauta 06. Apreciação e deliberação sobre 141 

Prestação de Contas SEASO; Shirla lê o parecer das Comissões de 142 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de 143 

Orçamento e Finanças do CMAS, referente à aprovação da Prestação 144 

de Contas dos recursos federais do período de 01 de janeiro a 31 de 145 

dezembro de 2008. Vanderlei coloca em votação o parecer, o qual é 146 

aprovado por unanimidade de votos. Discutindo sobre o ponto de 147 

pauta 07. Apreciação e deliberação sobre utilização saldo 148 

remanescente CREAS I; Shirla lê o parecer favorável das Comissões 149 

de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de 150 

Orçamento e Finanças do CMAS, referente à reprogramação de saldo 151 

remanescente do Piso de Proteção Social Especial – Piso Fixo no 152 

valor de R$36.212,41, que será destinado à obra de ampliação do 153 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS I. 154 

Veralúcia fala que este recurso já foi licitado, porém não foi 155 

empenhado. Diz que então optaram por usar este recurso para fazer a 156 

ampliação da sede do CREAS I, sendo que o mesmo já está pequeno 157 

para os atendimentos realizados pela equipe técnica. Vanderlei coloca 158 

em votação o parecer, o qual é aprovado por unanimidade de votos. 159 

Deliberando sobre o ponto 08. Apreciação e deliberação sobre 160 

utilização saldo remanescente CREAS II; Shirla lê o parecer 161 

favorável das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, 162 

Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças do CMAS, referente 163 

à reprogramação de saldo remanescente do piso Fixo de Média 164 

Complexidade III no valor de R$24.270,63 e rendimentos. Veralúcia 165 

fala que alguns dos itens previstos na reforma do CREAS II foram 166 

incluídos no projeto do FIA Estadual e pelo fato da entidade 167 

responsável pela elaboração do projeto técnico não ter entregado o 168 

mesmo na data estipulada, não puderam utilizar o recurso do FIA, 169 

sendo assim, solicitam a reprogramação do saldo para concretizar o 170 

que já foi deliberado. Vanderlei coloca em votação o parecer, o qual é 171 

aprovado por unanimidade de votos. 10. Discussão sobre Projeto 172 



Restaurante Popular; Vanderlei lê o Ofício nº 182/2009 apresentado 173 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, o qual 174 

prevê a mudança do local para a construção do Restaurante Popular. 175 

Diz que a justificativa descrita é de que o atual terreno é inadequado a 176 

tal construção. Vanderlei fala que o CMAS já aprovou o local para 177 

construção do Restaurante Popular, e que o projeto do mesmo já foi 178 

encaminhado ao Ministério de Desenvolvimento Social – MDS, porém 179 

agora o Município quer realizar a transferência deste local, sem a 180 

aprovação prévia do CMAS. Diz que efetuou consultas técnicas, que 181 

lhe informaram que esta mudança de endereço sem aprovação do 182 

CMAS pode ocasionar problemas ao Município na prestação de 183 

contas. Luzia fala que o terreno aprovado pelo CMAS não comporta a 184 

construção do prédio, por isso optaram pela mudança do local. Janete 185 

fala que o Termo de Cumprimento de Objetivos do Restaurante 186 

Popular só apresentará problemas se o CMAS não aprovar a 187 

mudança de local para a construção. Maria de Lourdes Cavanos Fuga 188 

fala que o CMAS deveria ter sido consultado a respeito da mudança 189 

de local, antes do Município tomar esta decisão. Vanderlei sugere que 190 

o Conselho não delibere a respeito desta mudança de localidade para 191 

a construção do Restaurante Popular, sem antes conversar com os 192 

representantes da Secretaria de Planejamento - SEPLAN, para então 193 

tomar uma decisão clara, com maiores detalhes. Janete fala que 194 

também pode solicitar orientações ao MDS sobre a mudança do local 195 

para a construção do Restaurante Popular, para não restar dúvidas. 196 

Vanderlei complementa a necessidade de esclarecimentos técnicos 197 

para deliberar sobre os assuntos. O presidente coloca em votação o 198 

encaminhamento para realização de uma reunião de orientação, com 199 

os representantes da SEPLAN, e o Prefeito Municipal, sobre a 200 

mudança de local do Restaurante Popular, proposta aprovado por 201 

nove votos favoráveis e uma abstenção. 11. Informes Gerais; 202 

Vanderlei parabeniza o Município pelo seu novo Portal on-line. Janete 203 

fala que a responsável pela atualização do site da SEASO é a 204 

servidora Cláudia Caldas Assunção Martins, que agora não faz mais 205 

parte da Secretaria Executiva dos Conselhos, pois está 206 

desenvolvendo suas funções junto ao setor Administrativo da SEASO. 207 

Diz que o site contou com a contribuição de várias técnicas da 208 

SEASO, mas principalmente da Cláudia e da servidora Salete Zem. 209 

Shirla apresenta a nova agente administrativa, Clarice Fruet. 210 

Vanderlei parabeniza  e agradece a Secretaria de Assistência Social 211 

pelo apoio nas Pré-Conferências de Assistência Social realizadas nos 212 

bairros e interior, agradece todos coordenadores de grupos e 213 

conselheiros que participaram. Diz que dia trinta e um de julho e 214 

primeiro de agosto será a VIII Conferência Municipal de Assistência 215 

Social e fala que todos devem participar. Vanderlei agradece CREAS 216 



I, em nome do CMAS, pelo espaço cedido para realização da reunião 217 

do Conselho. Janete informa que nosso Município de Cascavel foi 218 

escolhido para a realização da reunião descentralizada do Colegiado 219 

Nacional de Gestores Municipais da Assistência Social - COGEMAS. 220 

Vanderlei gostaria de fazer um encaminhamento, sugere que  o nome 221 

do ginásio do CREAS II, seja Prof. Jéferson Paroli, para homenagear 222 

o profissional que faleceu no exercício de seu trabalho. O Presidente 223 

do CMAS encerra a reunião às 11:22 horas, e eu, Ana Paula Zorik, 224 

lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim 225 

e pelo Presidente.  226 




