
 

 
 
 
 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
29/07/2009 

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e nove, aconteceu às 16h00 na 1 

sala de reuniões do terceiro andar da Prefeitura Municipal de Cascavel, a reunião 2 

Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social com a presença de 3 

seus membros, e também do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, Edgar Bueno; 4 

o Sr. Ronaldo Peixoto Drabik, Secretário Municipal de Planejamento e o nobre 5 

vereador Nelson Padovani, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1) 6 

Discussão com a Administração Municipal sobre Restaurante Popular; 2) 7 

Assuntos Gerais.: O Presidente do CMAS, Vanderlei Augusto da Silva, dá as 8 

boas vindas a todos os presentes, em seguida, passa a palavra ao excelentíssimo 9 

Senhor Prefeito Municipal, Edgar Bueno. Sr. Edgar,saúda a todos e inicia 10 

explicando o porquê da mudança de local da construção do Restaurante Popular. 11 

Diz que a atual área além de ser inadequada por não comportar a construção 12 

devido ao espaço, tem o agravante de por ser próximo ao Terminal Rodoviário 13 

estaria beneficiando pessoas que não pertencem ao Município; pede então que o 14 

Conselho Municipal de Assistência, sua preocupação também é devido ao grande 15 

fluxo de veículos, principalmente ônibus, poderia além de ocasionar 16 

congestionamento, colocar em risco a integridade física dos usuários. Fala que 17 

gostaria que o Conselho pudesse decidir o mais rápido possível, para evitar que 18 

Município venha perder prazos estabelecidos pelos órgãos Federais. Pergunta se 19 

alguém tem algum questionamento quanto ao local ou se existe algum 20 

questionamento político. A Conselheira Ellarita fala que seu questionamento não 21 

é político, mas sim sobre a acessibilidade do restaurante, tendo em vista que nas 22 

proximidades da localização do novo terreno oferecido, ocorrem fatos 23 

desagradáveis na questão de segurança; O Prefeito observou que o terreno 24 

oferecido tem saída de ônibus tanto para o Sul quanto para o Norte e que o 25 
Município está estudando algumas mudanças de itinerário da linha de transporte 26 
urbano que facilitaria o acesso aos usuários. Sra Ellarita acrescenta que não tem 27 
a intenção de que o projeto seja inviabilizado, por saber da importância do 28 

mesmo, mas frisou a necessidade das referidas informações técnicas antes da 29 

aprovação. O Conselheiro Luiz Antonio Pastorini Lançanova explica que quanto à 30 

observação do Sr. Prefeito Municipal se existem questionamentos políticos 31 
partidários envolvidos na discussão, esclarece que este Conselho em nenhum 32 
momento teve este interesse ou esta discussão. Fala que o CMAS deveria ter 33 

sido informado previamente da intenção da mudança de endereço. O Prefeito 34 

Municipal diz que não tinha conhecimento de que a mudança de endereço da 35 
construção do Restaurante Popular necessitava da aprovação do Conselho. O 36 
presidente do Conselho explica que esta reunião com a administração foi 37 
solicitada devido a diversas dúvidas surgidas; que o objetivo desta reunião é 38 

somente esclarecimentos técnicos, para que o Município não venha a ter 39 
problemas no futuro junto ao Ministério de Desenvolvimento Sócia, acrescenta  40 
que quando foi para a câmara aprovar o Projeto, o CMAS ficou chateado com a 41 
colocação de alguns vereadores onde colocaram que em Toledo fecharam 17 42 
Restaurantes após a implantação do Restaurante Popular, mas que ele mesmo 43 

foi verificar e que isso não existe. O nobre vereador, Sr Nelson Padovani diz que 44 

veio a nesta reunião para hipotecar seu apoio ao Projeto, pois vê que o Município 45 
está pensando realmente nas pessoas que precisam e que serão beneficiadas 46 



com a implantação do Restaurante. Diz que esta aprovação e decisão do local 47 

devem ser definidas o mais rápido possível, para não perdermos as verbas 48 

Federais e que ele acredita que o novo local oferecido é adequado.  O Secretário 49 

de Assistência Social e conselheiro do CMAS, Sr. Rosaldo João Chemim 50 

justificou, enquanto Secretário que o Conselho não foi comunicado antes da 51 

decisão do Município porque a equipe do Planejamento havia ido a Brasília em 52 

busca de informações e ainda estava elaborando justificativa, porém a imprensa 53 

ficou sabendo e noticiou antes, este foi o equivoco. Antes de se retirar, o Sr. 54 

Prefeito Municipal agradeceu  o Conselho Municipal de Assistência Social se 55 

colocando à disposição do mesmo. Em seguida Vanderlei passa a palavra ao 56 

Secretário Municipal de Planejamento Sr. Ronald Peixoto Drabik, o qual explicou 57 

o projeto de construção do Restaurante Popular no novo terreno oferecido 58 

(projetado) D. Ellarita pergunta se foi pensado em local para estacionamento de 59 

carrinhos de catadores de papel, o Secretário diz que sim;  a Conselheira então 60 

faz algumas colocações, diz que na reunião anterior ela se recusava a aprovar a 61 

mudança de terreno tendo em vista que o CMAS não tinha informações técnicas 62 

necessárias, mas diante do exposto, concorda em aprová-lo. A Conselheira Luzia 63 

de Aguiar Soares sugere que se faça um documento à SEPLAN recomendando 64 

que todo projeto envolvendo o Ministério de Desenvolvimento Social, seja antes, 65 

encaminhado ao CMAS para avaliação e aprovação. Colocado em votação,  66 

proposta aprovada por 13 votos; Vanderlei acredita ser importante que a 67 

Comissão de Projetos acompanhe o andamento das obras da Seaso; Sandra 68 

Burkouski, do Administrativo diz que a Secretaria de Assistência Social tem 69 
vistoriado as obras em andamento; Sr. Chemim acrescenta que a Caixa 70 

Econômica também irá fiscalizar no caso das obras do Restaurante Popular. 71 

Colocado em votação o novo local é aprovado por 13 votos. 2) Assuntos Gerais: 72 

O Conselheiro e diretor da APAE, Sr. Pedro Maria Martendal de Araújo, fala sobre 73 

a Resolução do Conselho Nacional de Educação 13/2009 a qual diz que os 74 

alunos de Escolas Especiais sejam inseridos em Estabelecimentos de Ensino 75 

Regular, e que se aprovada e implementada seria altamente prejudicial às 76 

Escolas da APAE. Decidiu-se que o CMAS enviará uma MOÇÃO DE APOIO ao 77 

Ministro e aos Deputados Estaduais e Federais de nossa região. com o intuito de 78 

sensibilizar autoridades. A diretora da Seaso, Janete Krack Magnagnagno 79 
apresenta a Assistente Social, Carin que passa a fazer parte da Secretaria 80 

Executiva dos Conselhos; também comunica aos Conselheiros que Cascavel foi 81 
escolhida, devido ao trabalho de referência dos CREAS, para a realização da  82 
reunião descentralizada do COGEMAS – Colegiado de Gestores Municipais de 83 
Assistência Social. Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente do CMAS 84 

encerra a reunião às 17h50m. Eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após 85 

lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 86 

 87 

Clarice Fruet – RG: 3.679.858-0      88 

Vanderlei Augusto da Silva – Presidente do CMAS RG: 6.390.991-2 89 
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