
 

REUNIAO ORDINÁRIA 18/09/09 

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e nove, aconteceu às 08:50 horas a reunião 1 

ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social com a presença de seus membros, na 2 

CEI São Francisco na Rua Samambaia, 1701 – Bairro Guarujá, para tratar dos seguintes 3 

assuntos de pauta: 1) Apreciação e deliberação da Ata da reunião anterior; 2) Apreciação 4 

e deliberação referente a Assistente Social do CAOM – Portal do Sol em cumprimento a 5 

Resolução 033/2008; 3) Apreciação e deliberação referente a renovação de inscrição da 6 

entidade PROVOPAR; 4) Apreciação e deliberação sobre o Plano de Trabalho da 7 

Entidade PROVOPAR; 5) Apreciação e deliberação sobre reformulação da Resolução 8 

003/2007; 6) Apreciação e deliberação de Prestação de contas das entidades de julho a 9 

dezembro de 2008 e de janeiro a julho de 2009; 7) Apreciação e deliberação sobre 10 

transporte para Delegados da Conferencia Estadual e Nacional de Assistência Social; 8) 11 

Apreciação e deliberação referente a pendências do convenio do Centro Social Marista; 12 

9) Apreciação e deliberação sobre mudança de endereço da construção do CRAS com 13 

recursos do MDS, e informação sobre emenda Parlamentar Casa de Passagem; 10) 14 

Deliberação sobre o prazo de renovação do registro das entidades referente ao período 15 

2009/2010; 11) Apresentação e deliberação referente ao encaminhamento ao CEAS; 12) 16 

Informes gerais; O Presidente inicia a reunião dando as boas vindas a todos e solicitando que 17 

a Irmã que representa o CEI faça uma oração de agradecimento. Em seguida justificou a 18 

ausência da Conselheira Maria Laudelina dos S. Mendes que alegou motivo de saúde e do 19 

Conselheiro Rosaldo João Chemim que tinha outra reunião neste horário. Saúda os novos 20 

conselheiros eleitos para a gestão 2009-2011 e que se fazem presente na reunião.1) 21 

Apreciação e deliberação da Ata da reunião anterior ( 24.08.09):  O Presidente Vanderlei 22 

coloca a ata em votação; é aprovada por unanimidade. 2) Apreciação e deliberação referente 23 

a Assistente Social do CAOM – Portal do Sol em cumprimento a Resolução 033/2008: 24 

Carin lê o parecer da Comissão onde consta que entidade recebe recursos do Fundo Municipal 25 

de Assistência Social e que de acordo com a Resolução 033/2008 a mesma  tem que ter em 26 

seu quadro de funcionários um Profissional Assistente Social, o parecer é favorável que o 27 

Caom- Portal do Sol contrate Assistente Social no prazo de 15 dias a contar da data de 28 

publicação do Edital. Colocado em votação, o parecer é aprovado por unanimidade. 3) 29 

Apreciação e deliberação referente à renovação de inscrição da entidade PROVOPAR: 30 

Carin lê o parecer onde a Comissão, perante a documentação apresentada é favorável que a 31 



entidade faça as adequações recomendada pela vigilância sanitária para que possa obter a 32 

Licença do Corpo de Bombeiro; e que o Provopar tenha a renovação de registro até 33 

31.10.2009. Colocado em votação o parecer é aprovado por unanimidade, na seqüência, ainda 34 

sobre esta entidade, a Conselheira Maria Lúcia Simões questiona se a atual sede do Provopar 35 

pertence ao município, Vanderlei esclarece que o Provopar está funcionando anexo ao SOS 36 

Família, Maria Lúcia pergunta para Janete se o SOS é um programa do Provopar, Janete 37 

explica que não, que o SOS é um programa da Secretaria de Assistência Social que serve 38 

refeições aos catadores de papel e/ou andarilhos que diariamente procuram aquele Programa 39 

além de distribuir roupas de doações à população carente. Vanderlei pergunta se o recurso de 40 

R$ 6.000,00 que o Município recebe mensalmente para atender a população de rua está sendo 41 

aplicado no SOS Família; Janete explica que esta verba é para ser usado em programa de alta 42 

complexidade (abrigos); que já vem sendo discutido a proposta de abrigo para a população de 43 

rua; a conselheira Veralúcia acrescenta que em 2008 veio uma parcela, e este ano as parcelas 44 

tem vindo mensalmente e que o valor correto é R$ 6.500,00 oriundo de transferência de Fundo 45 

a Fundo. O Presidente Vanderlei solicita que na próxima reunião do CMAS a Seaso apresente 46 

a proposta de encaminhamento para abrigo de população de rua. Vanderlei diz ainda que o 47 

Município possui em torno de 144 contas em Bancos Oficiais e que deste montante, 48 

aproximadamente 18 contas pertencem a Secretaria de Assistência Social e que enquanto 49 

cidadão e conselheiro, ele não aceita que o município receba recursos e estes fiquem parados. 50 

4) Apreciação e deliberação sobre o Plano de Trabalho da Entidade PROVOPAR: Justa lê 51 

o parecer o qual é favorável que a entidade refaça seu Plano de trabalho de acordo com a 52 

Resolução 03/2006 do Tribunal de Contas e que retire do referido Plano as ações pertinentes à 53 

saúde, o parecer também aprova o pagamento via repasse do Fundo Municipal de Assistência 54 

Social – FMAS das vantagens e vencimentos dos 07 funcionários da Ceasa Amiga e 01 55 

funcionário da Cozinha Comunitária. Vanderlei pede que se registre que o município deve criar 56 

o Fundo de Segurança Alimentar, que o CMAS já emitiu Resolução cuja mesma foi enviada 57 

para o Chefe de Gabinete, Sr. Atair; que a cozinha comunitária tem que exercer suas 58 

atividades e também a horta comunitária dentro de normas do ref erido Conselho, com 59 

recursos oriundos desse fundo; Maria Lúcia pergunta quais as ações de saúde que o Provopar 60 

vem desenvolvendo, Janete explica que são tratamento para drogadiçao, Maria Lúcia fala que 61 

lhe causa estranheza este fato, pois hoje Cascavel é referência em rede no atendimento à 62 

saúde mental, que existem sim dificuldades, mas isso não justifica a entidade estar 63 

desenvolvendo tais ações; com mais estas informações, o Parecer é colocado em votação e 64 

aprovado por unanimidade. 5) Apreciação e deliberação sobre reformulação da Resolução 65 

003/2007: Justa lê o parecer o qual tem por indicativo à Plenária que seja revogada a 66 

resolução 003/2007 e Resolução 068/2009 uma vez que as referidas resoluções não atendem 67 



mais as necessidades do CMAS, e que após as revogações, seja publicada nova Resolução 68 

devidamente adequada às necessidades do CMAS quanto às inscrições e registros. Vanderlei 69 

explica sobre as resoluções citadas; a conselheira Luzia fala de seu desconforto sobre os 70 

programas e serviços da Seaso que mesmo sem terem apresentado a documentação exigida 71 

pelo CMAS (Licença de Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiro), continuam prestando 72 

serviços; Janete lembra que somente a partir de 2007 que o Conselho começou a exigir e 73 

analisar a documentação dos Programas governamentais. Veralúcia sugere que se resgate os 74 

prazos dados aos programas para apresentarem as referidas documentações e que as 75 

Comissões analisem se apresentaram ou não. Vanderlei diz que na renovação dos registros 76 

que ocorrerá no próximo mês de Outubro, deverá ser verificado tais fatos, em votação o 77 

parecer é aprovado por unanimidade. 6) Apreciação e deliberação de Prestação de contas 78 

das entidades de julho a dezembro de 2008 e de janeiro a julho de 2009: Justa lê o parecer 79 

da Comissão referente à Prestação de Contas das entidades de julho a dezembro de 2008, 80 

onde a Comissão aprova sem ressalvas, as Prestações das entidades a seguir com seus 81 

respectivos nº de convênios e/ou aditivo: Abrigo São Vicente convênio nº 001/08; Adefica 82 

convênio nº 03A/08;: Aparc convênio nº 005 A/08 e 1º aditivo 014/07; Guarda Mirim convênio 83 

nº 010A/08; ; Lar dos Bebês Pequeno Peregrino  convênio nº 011A/08;  APMI  1º Aditivo 84 

015/07; Cemic   009A/08  e Aditivos 022/07 e 024/07;  ABEC aditivo 028/07; e aprova com 85 

ressalvas as seguintes entidades com as respectivas ressalvas:  CAOM – Portal do Sol   nº 86 

do convênio 007A/08, 008A/08,  e seu 1º aditivo ao convênio 023/07;  PROVOPAR nº do 87 

convênio 012A/08,  ambas por estarem sem registro junto a CMAS no mês de dezembro de 88 

2008. Carin lê referente da Prestação de Contas das Entidades de janeiro a julho de 2009, 89 

onde a Comissão aprova sem ressalvas as Prestações das seguintes entidades com os 90 

respectivos convênios: Abrigo São Vicente nº do convênio 002/09;  Adefica  nº do convênio 91 

004/09;  APAE nº do convênio 005/09; APARC nº do convênio 006/09;  Guarda Mirim  nº do 92 

convênio 008/09 CAOM- Portal do Sol  nº do convênio 091/09; CEMIC nº do convênio 007/09; 93 

também foi aprovado  sem ressalvas a prestação de contas  da entidade Provopar referente 94 

ao período de janeiro à março; e aprova com ressalvas as Prestações das seguintes 95 

entidades com as respectivas ressalvas:  Acadevi nº do convênio 003/09, por não nominar os 96 

cheques repassados com os recursos do convênio em nome dos credores;  Lar dos Bebês 97 

Pequeno Peregrino: nº do convênio 009/09, pelo fato da entidade não ter cumprido o 98 

protocolo de entrega de prestações de contas junto a SEASO, comprometendo desta forma o 99 

repasse mensal dos recursos; Colocado em votação, a plenária aprova o parecer deliberando 100 

que as entidades cuja aprovação das Prestações de Contas obteve ressalvas sejam 101 

informadas via ofício que não deverão incidirem na mesma falha sob pena de terem suas 102 

prestações de contas reprovadas. O parecer é aprovado por unanimidad. 7) Apreciação e 103 



deliberação sobre transporte para Delegados da Conferencia Estadual e Nacional de 104 

Assistência Social: Carin lê o parecer o qual considerando a Plenária da 8ª Conferência 105 

Regional de Assistência Social, onde foram eleitos nove delegados que representarão o 106 

Município de Cascavel na Conferência Estadual e um delegado para a Conferência Nacional 107 

de Assistência Social; a Comissão tem como indicativo a Plenária que o transporte para os 108 

referidos delegados seja gratuito. Antes de colocá-lo em votação, o presidente Vanderlei 109 

explica o porquê do parecer, que em 2007 os conselheiros eleitos que representaram o nosso 110 

Município na Conferência Estadual, tiveram que viajar com recursos próprios; colocado em 111 

votação, o parecer é aprovado por unanimidade e o Secretário da Seaso será oficiado desta 112 

deliberação da Plenária. Vanderlei aproveita a oportunidade para tecer elogios a todos os 113 

Conselheiros que participaram da VIII Conferência Municipal de Assistência Social, pela 114 

organização da mesma, pois segundo Vanderlei, ele esteve presente na Conferência Municipal 115 

de Saúde e nesta, o Regimento da Conferencia não foi democraticamente aprovado pela 116 

Plenária como ocorreu na Conferencia da Assistência; que durante a eleição, havia 117 

conselheiros governamentais votando em conselheiros não governamentais, que ficou claro a 118 

falta de democracia. A conselheira Maria Lúcia diz que este episódio deve servir de alerta ao 119 

CMAS, pois neste momento este Conselho tem agido democraticamente e “está tudo bem”, 120 

porém, se o usuário não tiver conhecimento de seus direitos, pode sim, todo um trabalho 121 

conquistado, retroceder, pois segundo ela a conquista dos 20 últimos anos da Saúde, em 02 122 

anos retrocedeu, mas que este exemplo sirva para que todos fiquem atentos, que embora na 123 

assistência hoje esteja tudo bem, se deve continuar fiscalizando. Após discussão, em votação, 124 

o parecer é aprovado por unanimidade. 8) Apreciação e deliberação referente a pendências 125 

do convênio do Centro Social Marista: Carin lê o parecer onde diz que a SEASO oficiou a 126 

entidade solicitando a apresentação da documentação complementar para o andamento do 127 

processo de transferência de recursos, a Comissão é de Parecer indicativo a Plenária que 128 

reitere o ofício já enviado pela SEASO a entidade ABEC, dando prazo de 15 dias para que a 129 

mesma regularize a situação. A conselheira Sandra que atua como Agente Administrativa na 130 

Seaso, explica sobre a pendência de documentação da Abec; que ela tem efetuado contato 131 

com a entidade, que já solicitou formalmente há aproximadamente 02 meses, mas haja vista 132 

que a entidade depende burocraticamente de Curitiba e até mesmo de São Paulo onde o 133 

Centro Social Marista tem sua matriz, é que ainda não obtivemos retorno. Veralúcia 134 

complementa que desde o início do ano o Marista está desenvolvendo a atividade do Peti, com 135 

recursos da partilha. Janete acrescenta que quanto a execução não há nenhum 136 

questionamento, que todos conhecem o bom trabalho que a entidade desenvolve. Em votação, 137 

aprovado por unanimidade. 9) Apreciação e deliberação sobre mudança de endereço da 138 

construção do CRAS com recursos do MDS, e informação sobre emenda Parlamentar 139 



Casa de Passagem: Carin lê o parecer onde diz que em 2007 o município cadastrou-se junto 140 

ao SISCON – Sistema de Gestão de Convênio, apresentando projeto para a construção do 141 

Cras no Bairro Cascavel Velho, devido a demanda existente, o Município construiu o referido 142 

Cras com recursos federais remanescentes. Todavia, a secretaria de planejamento ficou de 143 

averiguar junto ao MDS se o recurso solicitado em 2007 ainda está em vigor, podendo em caso 144 

afirmativo, ser utilizado para a construção do CRAS, alterando o endereço para o Bairro Santa 145 

Cruz, sendo a comissão de parecer favorável a construção de sede própria do Cras da região 146 

Oeste, bairro Santa Cruz, Jardim Esmeralda, loteamento Angra dos Reis. Vanderlei pede que 147 

se registre que não havendo verba do MDS para a construção, que o MDS nos informe por 148 

escrito, pois se realmente houver esta perca, foi por incompetência do Planejamento que 149 

deixou de mandar os projetos, pois a Seaso fez toda a sua parte. Colocado em votação, o 150 

parecer é aprovado por unanimidade. 10) Deliberação sobre o prazo de renovação do 151 

registro das entidades ref. A 2009/2010: Justa lê o parecer da Comissão que é favorável à 152 

concessão de prazo até 09 de outubro de 2009 para que as entidades/organizações 153 

assistenciais e serviços, programas e projetos governamentais, façam suas adequações 154 

exigidas conforme Resolução a ser publicada, referente às inscrições/registros junto ao CMAS. 155 

O parecer entra em discussão e é aprovado pela plenária por unanimidade.11) Apresentação 156 

e deliberação referente ao encaminhamento ao CEAS: Justa lê o parecer que diz que 157 

considerando a Resolução 24/2009 do CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social que 158 

regulamenta o entendimento acerca de representantes de usuários e de organizações de 159 

usuários de Assistência Social e tendo em vista as orientações recebidas da equipe técnica do 160 

Escritório Regional da Setp via ofício circular nº 064/2009; o processo eleitoral da 8ª 161 

Conferencia Regional de Assistência Social ocorrido em 15 de setembro do corrente ano, onde 162 

foi eleito um Delegado representante de Associação de Moradores, levando em consideração 163 

as explicações acima, tal fato é contrário à regulamentação dos usuários ou organizações de 164 

usuários expressos na Resolução 24/2006 do CNAS, a Comissão tem como indicativo a 165 

Plenária que o CMAS oficie o CEAS- Conselho Estadual de Assistência Social, com cópia para 166 

o Escritório Regional da Setp de Cascavel manifestando seu posicionamento a representação 167 

de usuários eleita na 8ª Conferencia Regional para compor o CEAS mandato 2010/2012, haja 168 

vista estar esta composição irregular. A plenária aprovou o Parecer por unanimidade. 12) 169 

Informes Gerais: I)- Lar dos Bebês:  Vanderlei informa a plenária que a entidade mudou a 170 

diretoria, já lhe procuraram para conversar; que o CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos 171 

da Criança e do Adolescente já aprovou verba do Fia Municipal para a contratação de 172 

Assistente Social; II)- Posse dos Conselheiros do CMAS gestão 2009/2010:  Vanderlei 173 

informa que a referida posse acontecerá dia 28 de setembro de 2009, às 16h00 na sala de 174 

reuniões do 3º piso da Prefeitura Municipal, convida a todos para participarem e que a SECON 175 



– Secretaria Executiva dos Conselhos providencie o convite à todas as entidades, programas 176 

governamentais e Secretários Municipais.III)_  Programas da Seaso que serão implantados 177 

e/ou receberão Sede própria: CRAS:  Janete fala que o CRAS do bairro 14 de novembro vai 178 

iniciar suas atividades na próxima segunda-feira, que a Assistente Social Tatiana Martins será 179 

a Coordenadora, e que um novo CRAS já está em fase de implantação, será o CRAS itinerante 180 

que atenderá o interior do Município. Vanderlei solicita que o lançamento deste CRAS seja feito 181 

em Rio do Salto em agradecimento ao expressivo nº de pessoas que participaram da Pré 182 

Conferência realizada naquele Distrito. Janete diz que levará a proposta para o Secretário da 183 

Seaso e as Coordenadoras dos serviços de proteção Especial; que a Assistente Social 184 

Christiani Cassoli Bortoloto Lopes será a coordenadora; fala ainda que a Sede própria do 185 

CRAS do Periollo já esta pronta e logo poderão fazer a entrega. Sandra complementa 186 

informando que o abrigo Casa de Passagem está em fase de construção final. A Conselheira 187 

Maria Lúcia pergunta quanto à região da Vila Tolentino, a qual Cras vai pertencer, pois 188 

atualmente esta população é atendida pelo CRAS do Cascavel Velho e que a distância tem 189 

dificultado o usuário; A conselheira Cristiane diz que provavelmente será o CRAS do 14 de 190 

Novembro; IV)- a conselheira Luzia convida a todos para participarem das atividades referentes 191 

ao Dia nacional do idoso que a Seaso estará desenvolvendo  dia 01 de Outubro na Praça 192 

Wilson Joffre em parceria com demais Secretarias Municipais e Organizações não 193 

governamentais; V)- O conselheiro Luis Lançanova diz que o senhor Valdomiro da Silva é 194 

acadêmico de Serviço Social e funcionário do CREAS II, que o mesmo passou por uma cirurgia 195 

e que quem puder doar sangue,o deverá comparecer no banco de sangue. VI)- Vanderlei 196 

justifica a ausência dos conselheiros eleitos para a próxima gestão, José Antônio dos S. M. de 197 

Araújo, o mesmo é deficiente visual e ligou dizendo que se perdeu, então teve que retornar; e 198 

de Alessandra Jerônimo Paganini, a qual teve que viajar por motivo de falecimento de parente. 199 

Deixa a palavra livre. A Conselheira Sandra fala sobre o pedido de Aditivo do PROVOPAR, a 200 

plenária, após discussão, diz que este assunto não estava em pauta que a comissão tem que 201 

analisar e depois trazer o parecer para a plenária que irá analisá-lo antes da votação; deverá 202 

ser marcado reunião de Comissão e após, reunião extraordinária. Vanderlei passa a palavra 203 

para a conselheira Maria de Lourdes Cavano Fuga que agradece a todos o apoio recebido pela 204 

questão de seu problema de saúde. Em seguida, Vanderlei passa a palavra a Irmã Lúcia que 205 

faz uma oração de encerramento. O Presidente encerra a reunião às 11h20m, e eu Clarice 206 

Fruet lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Presidente.207 
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