
 

 
 
 
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
24/08/2009 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois e nove, aconteceu às 15h30, na 1 

Sala de reuniões do 3º andar da Prefeitura Municipal de Cascavel a Reunião 2 

Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, com a presença 3 

de seus membros,  para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 01. Leitura e 4 

aprovação das Atas das Reuniões anteriores (23/07/2009 e 29/07/2009); 02. 5 

Prorrogação do mandato do Conselheiros; 03. Alteração da Resolução 6 

003/2007 do CMAS; 04. Aprovação do Termo de cumprimento parcial do 7 

Projeto Geração de Renda para as Populações Carentes; 05. Deliberações e 8 

aprovação sobre a prestação de contas da Entidade Nova Aliança referente 9 

ao ano de 2007; 06. Informações sobre a Conferencia Municipal de 10 

Assistência Social; 07. Renovação e Prorrogação do Prazo de Inscrição da 11 

Entidade Caom/Portal do Sol. 08. Denominação do nome do ginásio do 12 

Creas II. 09. Informes Gerais. 01. Leitura e aprovação sobre das Atas das 13 

Reuniões anteriores (23/07/2009 e 29/07/2009): O Presidente Vanderlei Augusto 14 

da Silva inicia a reunião dando boas vindas a todos e justificando a ausência da 15 

Conselheira Márcia dos Santos Nogueira que se encontra com gripe. Deixa livre 16 

para inclusão de pauta. A conselheira Janete Krack Magnagnagno pede para 17 

incluir a denominação do nome do ginásio do CREAS II, e Vanderlei a solicitação 18 

de prorrogação de prazo do Caom. 01. Leitura e aprovação sobre das Atas das 19 

Reuniões anteriores (23/07/2009 e 29/07/2009): Aprovadas as atas por 20 

unanimidade. 02. Prorrogação do mandato do Conselho do CMAS. O 21 

Presidente diz que devido ao vazio Sanitário existente no Município houve a 22 

necessidade de alteração da data da VIII Conferência Municipal de Assistência 23 

Social que seria realizada em 31.07 e 01.08.2009 sendo adiada para  o dia 24 

29.08.2009 e que o mandato deste  Conselho expira dia 28.08.09, faz-se 25 
necessário a solicitação ao senhor Prefeito Municipal que realize decreto 26 
prorrogando por 30 dias o mandato do atual Conselho, ou seja, até a data de 27 
28.09.2009. Janete justifica a necessidade desta prorrogação devido à indicação 28 

que deve ser feita dos Delegados eleitos nesta Conferencia Municipal para a 29 

Conferência Regional, e necessário esta prorrogação. O Conselho aprova a 30 

decisão por unanimidade de votos. 3. Alteração da Resolução nº 003/2007  do 31 
CMAS: A Assistente Social da Secretaria Executiva dos Conselhos, Carin Savaris 32 
lê o parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 33 

Inscrições e de Orçamento e Finanças, o qual é de parecer favorável a alteração 34 

do Artigo 8º da Resolução 003/2007, que seja acrescido o § 3º - Para as 35 
entidades beneficentes de educação, as mesmas devem apresentar a 36 
autorização de funcionamento emitido pelo Núcleo Regional de Educação 37 
e/ou Sistema Municipal de Educação. O Conselho aprova o Parecer. Janete a 38 

diz que a Resolução atual não apresenta normas específicas quanto as inscrições 39 
do programas governamentais e que a Comissão citada deve reavaliar e refazer a 40 
Resolução..4. Aprovação do Termo de cumprimento parcial do Projeto 41 
Geração de Renda para as Populações Carentes.  Vanderlei explica que na 42 
data de seis de agosto foi necessário chamar a Comissão para reunião tendo em 43 

vista que o município estava no SIAFI – Sistema Integrado de Administração 44 

Financeira devido a falta de documentação apresentada ao Ministério de 45 
Desenvolvimento Social - MDS. Que no final da reunião de Comissão foi 46 



necessário emitir uma resolução devido ao prazo estabelecido pelo MDS. A 47 

Conselheira Luzia de Aguiar Dias explica da necessidade de se fazer esse termo 48 

de cumprimento parcial, tendo em vista que a SEPAL – Sociedade Espírita Paz, 49 

Amor e Luz irá assumir este projeto. Sandra Burkouski, administrativa da 50 

Secretaria de Assistência Social, explica que a exigência foi do Governo Federal e 51 

que esta justificativa é uma tentativa de que o MDS possa aceitar e retirar o 52 

município do SIAFI. A Conselheira Maria Lúcia Simões questiona como está à 53 

situação das máquinas de costura, pois é de conhecimento de todos que parte 54 

delas desapareceu. Janete explica que existe um processo Administrativo em 55 

andamento e que ainda não foi concluído, mas que desapareceram apenas parte 56 

das máquinas e o restante se encontra no Almoxarifado da Seaso. Vanderlei fala 57 

que este termo se refere à aquisição das máquinas e cumprimento de objetivo, 58 

mas que em ocasião oportuna, este assunto será retomado. Sandra explica ainda 59 

que a documentação complementar para a prestação de conta final, deverá ser 60 

assinada pelo ex prefeito Dr. Lísias de Araújo Tomé; que esta documentação já 61 

foi encaminhada a ele, porém, Dr. Lísias ainda não devolveu. Vanderlei esclarece 62 

o CMAS já emitiu seu  parecer parcial e que se o município vir a sofrer prejuízo 63 

por conta da demora do envio da documentação complementar que ainda não foi 64 

assinada, deverá ser responsabilizado a quem de direito, ou seja, o ex prefeito 65 

que já está de posse da documentação a ser assinada e ainda não devolveu, pois 66 

mesmo que o atual prefeito, Sr. Edgar Bueno queira assinar , a Lei não permite. 67 

Lucia questiona sobre a aprovação parcial do que realmente se trata, Luzia 68 

explica que está sendo aprovado a compra das máquinas, pois a Entidade SEPAL 69 
tem prazo de 36 meses a partir do momento que for assinado o convênio, para a 70 

execução da proposta. Que no inicio se propuseram a assumir o projeto, por 71 

vários motivos, não levaram a diante. Colocado em votação, o parecer aprovado 72 

por unanimidade de votos. 5. Deliberações e aprovação sobre a prestação de 73 

contas da Entidade Nova Aliança referente ao ano de 2007. Vanderlei lê o 74 

oficio recebido do Ministério Público solicitando informações sobre a Entidade; 75 

acrescenta que em novembro de 2007 o CMAS desabilitou a referida Entidade 76 

conforme Resolução 054/2007. Fala que a comissão de Avaliação de 77 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e Comissão de Orçamentos e 78 

Finanças deu o parecer á ser aprovado com ressalvas, pois na prestação de 79 
contas constatou-se algumas irregularidades, como a contratação de uma 80 

Assistente Social que era funcionária Pública, paga com recursos do Fundo 81 
Municipal de Assistência Social – FMAS, e também que foi utilizado a verba para  82 
aquisição de combustível o que na ocasião não era permitido. O Conselheiro 83 
Chemim, explica que não houve desvio de verbas, todavia, alguns recursos foram 84 

utilizados de forma equivocada. Assim sendo, o Conselho poderá aprovar a 85 

prestação parcial. Vanderlei informa ainda que o prazo para resposta ao oficio do 86 

Ministério Público expira nesta data e que o CMAS solicitou dilação de prazo de 87 

quinze dias. Após discussão, o Conselho aprova com ressalvas, a Prestação de 88 
Contas da Associação Nova Aliança referente ao ano de 2007, e emitirá 89 
Resolução concedendo prazo de trinta dias, após a publicação da mesma, para 90 

que a Entidade faça a restituição dos recursos utilizados de forma inadequada. 91 
Proposta aprovada por 13 votos e 1 abstenção. 6. Informações sobre a 92 
Conferencia Municipal de Assistência Social. Janete fala que estão sendo 93 
tomadas algumas medidas de prevenção quanto ao vírus Influenza A (H1N1) 94 
como álcool em gel, canetas individuais e sabonetes líquidos nos Sanitários e que 95 
não será permitido a presença de participantes com sintomas gripais; coloca 96 
ainda que a Secretaria está entrando em contato via telefone com os delegados 97 



comunicando a nova data. Vanderlei fala que estará divulgando a Conferência e 98 

que a Seaso, através da Secretaria Municipal de Comunicação reforce a 99 

divulgação. 7. Renovação e Prorrogação do Prazo de Inscrição da Entidade 100 

Caom/Portal do Sol. Carin lê o parecer da Comissão o qual é favorável à 101 

prorrogação até 31.10.2009. Em votação, aprovado por unanimidade. 8. 102 

Denominação do nome do Ginásio do CREAS II. Veralúcia explica que foi 103 

sugerido na última reunião do CMAS que o referido ginásio tivesse o nome do 104 

Professor e Educador Social, Jéferson Paroli que faleceu em exercício da função 105 

no ano de 2006; que conforme orientação da Procuradoria Jurídica, a Seaso 106 

deverá encaminhar a solicitação com cópia da ata de reunião do Conselho. 107 

Aprovado a proposta por unanimidade. 9. Informes Gerais: Carin fala sobre a 108 

visita que será feita no dia 25.08.09 na Entidade Cocasma Feminino – 109 

Comunidade Terapêutica Servos de Maria com membros do CMAS e CMDI – 110 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso para averiguar denúncias recebidas do 111 

CREAS III.  Vanderlei fala sobre a capacitação que terá no Ceavel onde o 112 

Conselho de Habitação estará apresentando seu plano de trabalho, convida os 113 

Conselheiros a participarem e fica decidido que a Conselheira Maria de Lurdes 114 

Vicente irá representar o CMAS. Não havendo mais nada a ser tratado, eu, 115 

Clarice Fruet, lavro a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por 116 

mim e pelo Presidente, 117 




