
 

 
 
 
 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
28/09/2009 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2009, aconteceu às 16:23 horas, no 1 

auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel a Reunião Extraordinária do Conselho 2 

Municipal de Assistência Social - CMAS, com a presença de seus membros, para 3 

tratar dos seguintes assuntos de pauta: 01. Posse da nova composição do CMAS 4 

gestão 2009-2011; 02. Formação da mesa diretora; 03. Constituição das 5 

Comissões; 4. Informes Gerais. O Presidente do Conselho, Vanderlei Augusto da 6 

Silva, inicia a reunião agradecendo a presença de todos que aceitaram o convite, 7 

ressaltando a Senhora Rosangela Ferreira dos Santos Nietto, diretora da Secretaria 8 

Municipal de Educação que neste ato está representando a Secretária da Pasta, 9 

Maristela Becker Miranda. Em seguida convida os Conselheiros que compõem o 10 

atual Conselho Municipal de Assistência Social para tomarem seus assentos junto à 11 

mesa de honra; solicita inclusão de pauta sendo a Aprovação da ata da reunião 12 

anterior (extraordinária 25.09.2009) aceita a inclusão pela plenária, esta passa a 13 

ser o primeiro ponto de pauta. 01)- Aprovação da ata da reunião anterior 14 

(extraordinária 25.09.2009): o Presidente pede que a conselheira Janete Krack 15 

Magnagnagno leia a referida ata, alguns Conselheiros solicitam as seguintes 16 

correções: na linha 14, o conselheiro Marcos pede para corrigir seu nome, pois o 17 

correto é Marcos Antônio Rodrigues Pinheiro; na  linha 49 a conselheira Sandra 18 

Burkouski diz que onde consta “foram pagas em maio e junho,” o correto é “ foram 19 

pagas em maio, junho e julho”;  Janete solicita correção nas linhas 93 e 94, onde lê-20 

se “ Provopar e Caom-Portal do Sol, leia-se “Provopar e anteriormente Caom-Portal 21 

do Sol”; Sandra também corrige a linha 105, pede que seja acrescentado que “ a 22 

entidade solicita que seja liberado...” e na linha 106 onde está escrito “o valor de 23 

setembro, o correto é o valor de agosto”. Após as correções, a plenária aprova a ata. 24 

02)- Posse da nova composição do CMAS gestão 2009-2011: Em seguida, 25 
Vanderlei agradece nominalmente cada conselheiro que compôs o CMAS gestão 26 
2007-2009; deixa a palavra livre. A Conselheira Ellarita Sagmeister faz uso da 27 
palavra, agradece toda a diretoria, os membros das Comissões, o seu Suplente, 28 

senhor Ivo Pereira; fala com emoção que de toda a sua caminhada na área da 29 

Assistência Social, este seu mandato no CMAS foi o que mais lhe marcou; fala da 30 

responsabilidade de quem está entrando nesta gestão e da importância da 31 
capacitação.  O presidente completa dizendo que a senhora Ellarita é parte deste 32 
conselho; que ela foi um marco, que sempre estará presente nas mentes e corações 33 

dos conselheiros por sua luta; que é um exemple a ser seguido por todos nós. 34 

Vanderlei passa a palavra ao conselheiro e secretário da Secretaria de Assistência 35 
Social, senhor Rosaldo João Chemim o qual discorre que  esteve há 06 anos a 36 
frente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e que quem 37 
tem essa “inquietude social”, não pára; que ele está muito satisfeito em hoje ser 38 

Secretário de Assistência Social e continuar sendo Conselheiro. Em seguida, presta 39 
uma homenagem a senhora Ellarita, mas antes faz uma fala agradecendo o 40 
desempenho da mesma, sua postura e altivez nas decisões do Conselho, que esta 41 
postura deve ser seguida pelos demais conselheiros. Diz que esta é uma simples 42 
homenagem, lê um cartão e em seguida lhe entrega uma Orquídea. O presidente 43 

deixa novamente a palavra livre. O Conselheiro Pedro Maria Martendal de Araújo faz 44 

uso da palavra, diz que embora não tenha feito parte desta gestão desde o início, 45 
esse pouco tempo que participou do CMAS ficou surpreso com a seriedade com que 46 
o mesmo desempenha suas funções; agradeceu sua suplente, a Irmã Lúcia 47 



Teresinha Boneti que sempre o substituiu nas reuniões quando de sua ausência; 48 

agradeceu também o senhor Chemim e em especial a conselheira Ellarita pela sua 49 

dedicação e desempenho. Neste instante chega o senhor Edgar Bueno, Prefeito 50 

Municipal de Cascavel. A palavra continua livre. O Conselheiro Luiz Antonio 51 

Pastorini Lançanova faz uso da palavra. Diz da importância da participação da 52 

suplência nas reuniões do CMAS e que este Conselho realmente “funciona”; que o 53 

senhor prefeito fez uma ótima escolha ao colocar o senhor chemim enquanto 54 

secretário da Seaso, pois o mesmo possui vasta experiência no que se refere às 55 

políticas de atendimento da Assistência Social e sempre esteve engajado nesta 56 

causa, e que esta experiência tem sido muito útil nas discussões e deliberações do 57 

CMAS; estende o agradecimento a todos os colegas que fizeram parte desta gestão. 58 

Em seguida, Vanderlei passa a palavra ao senhor prefeito. Edgar Bueno 59 

cumprimenta a todos; justifica seu atraso, pois estava vistoriando alguns bairros que 60 

foram prejudicados pelas últimas chuvas e também as obra do Conjunto 61 

Habitacional Sanga Funda no bairro Floresta que será entregue no próximo dia 62 

02.10.09, bem como, a Escola Municipal do bairro Tarumã, Maria Fumico Tominaga 63 

que, segundo o prefeito, necessita de alguns reparos na parte externa para maior 64 

comodidade às crianças e adultos que fazem uso diário daquele Estabelecimento de 65 

Ensino; agradece a conselheira Ellarita pelo relevante trabalho que ela tem 66 

desenvolvido na área social ao longo de sua caminhada enquanto cidadã 67 

Cascavelense; pede que os conselheiros do CMAS que estão encerrando o 68 

mandato e os que estão assumindo se manifestem, agradecendo e dando as boas 69 

vindas a todos respectivamente; diz que compromissos pré agendados o 70 
impossibilita de permanecer até o final da cerimônia; destaca o excelente trabalho 71 

que o presidente Vanderlei vem realizando à frente do CMAS,  agradece e se retira. 72 

Vanderlei passa a palavra ao Sr. Dimmer Webber, vice presidente da UOPECCAN o 73 

qual faz menção à senhora Ellarita relatando que em 1996 a mesma esteve com a 74 

primeira dama do País, senhora Ruth Cardoso, esposa do então Presidente da 75 

República senhor Fernando Henrique Cardoso, entregando a ela um Manual 76 

Técnico Administrativo da Coordenadoria Nacional das Entidades de Senhoras 77 

Rorarianas, acrescentando que a Assistência deve muito a mesma. Na sequência 78 

Rosângela faz uso da palavra ressaltando que está representando a Secretária 79 

Municipal da Semed; fala que há uma preocupação por parte da Semed quanto a 80 
indicação dos conselheiros para comporem o CMAS no sentido de que os indicados 81 

tenham realmente uma participação efetiva nas reuniões e deliberações do 82 
Conselho e não somente no “papel”;  se coloca à disposição do Conselho enquanto 83 
Secretaria. O presidente retoma a fala para encerrar a reunião, agradece a todos da 84 
Secretaria Executiva pelo suporte que esta tem dado ao CMAS; menciona o 85 

Secretário da Seaso o qual tem sido parceiro, democrático, deixando o Conselho 86 

trabalhar com liberdade, que ele presidente, gostaria que no futuro essa democracia 87 

continuasse; agradece a Secretaria Municipal de Saúde através de sua 88 

representante a Conselheira Vanice Maria Schaedler por sua relevante participação 89 
no CMAS; agradece sua esposa e conselheira, que está presente a senhora Renata 90 
Aparecida de F. T. Silva, simbolizando neste ato a família; menciona a conselheira e 91 

atual diretora da Seaso, senhora Janete, pelo período que a mesma foi Secretária 92 
Executiva da Secretaria dos Conselhos, pois segundo Vanderlei, Janete foi 93 
companheira de muitas lutas e choros, mas, agora está participando deste momento 94 
de vitórias  e conquistas; agradece as entidades e usuários da política da 95 
Assistência Social que se fazem presente nesta solenidade; fala que esta gestão foi 96 
sucesso, não  por causa do presidente, mas os méritos são da equipe, do colegiado, 97 
que sempre tomou as decisões em conjunto. Cita a proposição da mudança de 98 
nomenclatura da Secretaria de Ação Social para Assistência Social que foi uma 99 



solicitação do CMAS atendida pelo prefeito, senhor Edgar Bueno. Logo após, passa 100 

para posse dos conselheiros governamentais seguida da posse dos conselheiros 101 

não governamentais, sendo que cada conselheiro eleito e/ou indicado para compor o 102 

CMAS gestão 2009-2011 recebeu seu Termo de Posse. Ao término, a senhora Lúcia 103 

Terezinha ZanataTureck Chefe do Escritório Regional da SETP – Secretaria do  104 

Emprego, Trabalho e Promoção Social faz uso da palavra e fala sobre os avanços 105 

do Conselho Municipal de Assistência Social; que muitas consultas que ela 106 

necessitou e necessita enquanto Escritório Regional, solicita orientações junto a 107 

equipe técnica da Seaso, que o CMAS tem o seu reconhecimento enquanto 108 

conselheira que é no CEAS – Conselho Estadual de Assistência Social  e  que 109 

enquanto representante da SETP, coloca o Escritório Regional à disposição do 110 

Conselho; deixa um convite especial aos conselheiros para as reuniões de âmbito 111 

Regional que acontecem mensalmente na Sede do Escritório. Em seguida passa-se 112 

para o ponto 03. Formação da mesa diretora: o atual vice-presidente do Conselho, 113 

senhor Chemim pede se algum conselheiro empossado deseja colocar seu nome 114 

para apreciação para concorrer à Presidência do CMAS gestão 2009/2011;                                                               115 
o Conselheiro Pedro Martendal indica o nome do senhor Vanderlei Augusto da 116 

Silva pelo desempenho e seriedade com que conduziu o Conselho até este 117 

momento; a conselheira Salete G. de Lima Chrum  diz que “assina embaixo” a 118 
proposição do nome do Vanderlei para a Presidência; o conselheiro Luis 119 

Lançanova diz que é a favor da candidatura do Vanderlei dizendo que “em time que 120 
está ganhando não se mexe“ e propõe também que o senhor Rosaldo João 121 

Chemim continue na vice presidência.  Vanderlei diz que se coloca a disposição 122 

diante da indicação dos conselheiros uma vez que não teve outros candidatos. Não 123 

havendo mais nenhuma proposição, os conselheiros presentes elegem o presidente 124 
e o vice por unanimidade. Ambos agradecem a todos. Em votação o 1º Secretário: 125 

o nome do senhor  Luiz Antônio Pastorini Lançanova é indicado pela plenária e 126 

para 2º Secretário  a indicação é o nome da senhora Janete Krack Magnagnagon, 127 

colocado em votação, ambos são eleitos por unanimidade. 04. Constituição das 128 
Comissões: Devido ao avançado da hora, a plenária deliberou que as Comissões 129 
do CMAS serão constituídas na 1ª reunião do Conselho que deverá ocorrer no 130 

mês de outubro de 2009 no Abrigo São Vicente de Paula. 05. Informes Gerais: I- 131 

Sr chemim fala da reunião do Cogemas – Conselho de Gestores Municipais de 132 
Assistência Social que ocorrera dia 08 outubro em Cascavel, pois os CREAS 133 

(Centro de Referência Especializado de Assistência Social) I, II, e III foram 134 
escolhidos como referência nacional pelo trabalho que vem desempenhando. O 135 
secretário diz que a reunião é aberta e convida a todos; II- O Conselheiro eleito para 136 
a gestão 2009/2011, senhor Silvio José Gonçalves,  convida a todos para 137 

participarem neste dia 02.10.2009, no Bairro Floresta, loteamento Sanga Funda, da 138 

entrega de 288 casas a moradores que hoje ocupam uma área invadida no Jardim 139 

Gramado; diz que além da presença de autoridades locais, terá também a presença 140 

do governador do Estado senhor Roberto Requião. Em seguida, o presidente 141 
convida a todos para participarem de um Coffee Break. Nada mais havendo para ser 142 
tratado Presidente do CMAS encerra a reunião às 18:20 horas, e eu, Clarice Fruet, 143 

lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo 144 
Presidente.  145 
 146 




