
 

 
 
 
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
22/10/2009 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e nove, aconteceu as 08h50m no Centro 1 

Social Marista, sito à Rua Corbélia, 1967 – Bairro Periollo, a reunião Ordinária do Conselho 2 

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

seguintes assuntos de pauta: 01. Apreciação e aprovação da ata da reunião extraordinária 4 

do dia 28.09.09; 02. Posse de Conselheiros; 03. Constituição das Comissões; 04. Parecer 5 

do Questionário da ICS Bolsa Família; 05. Parecer dos Benefícios Eventuais – MDS; 06. 6 

Parecer do Piso Básico de Transição; 07. Parecer do Censo SUAS/09 – CRAS e CREAS; 7 

08. Readequação do Plano de Trabalho e Aplicação da Entidade PROVOPAR; 09. 8 
Informes Gerais. O presidente Vanderlei Augusto da Silva inicia a reunião agradecendo o 9 

Centro Marista pelo acolhimento; passa a palavra à senhora Alessandra Sguario que 10 

juntamente com mais duas pessoas, representando a entidade, faz um breve momento de 11 

reflexão e desta maneira dá as boas vindas a todos os presentes. O presidente prossegue 12 

passando para o ponto de pauta: 01. Apreciação e aprovação da ata da reunião 13 

extraordinária do dia 28.09.09: colocado em apreciação, a Conselheira Janete Krack 14 

Magnagnagno pede para efetuar a correção de seu nome na linha nº 127; Vanderlei solicita a 15 

correção na  linha nº 63 onde está escrito “Fumico”, a escrita correta é “Fumiko”. Efetuada as 16 

correções a ata é colocada em votação e aprovada por unanimidade.02. Posse de 17 

Conselheiros: Na ocasião da posse dos Conselheiros no dia 28.09.2009, faltaram alguns 18 

Conselheiros para tomarem posse. Dentre eles, os representantes da Secretaria Municipal de 19 

Cultura. Os mesmos seriam empossados hoje, porém, novamente não compareceram. A 20 

Conselheira Janete faz uma proposição de que uma vez que a SEMUC não tem muita 21 

afinidade com o CMAS, que seja pedido por Lei que a vaga seja dada a APPIS – Assessoria 22 

de Políticas Públicas e da Inclusão Social da Pessoa com Deficiência. O Conselheiro João 23 

Rosaldo Chemim diz que antes o Conselho tem que comunicar a Semuc das faltas de seus 24 

Conselheiros e aguardar a resposta. O presidente aproveita a ocasião e anuncia que a 25 

Secretaria Municipal de Saúde estará indicando a senhora Vanice Maria Schaedler para 26 
compor o CMAS no lugar da senhora Noemia M A. Jardim P. Moya. Vanderlei empossa a 27 

Conselheira representante do CRP – Conselho Regional de Psicologia, senhora Eneida 28 

Florisbela Andrade Dacampo a qual havia justificado sua ausência na reunião de posse de 29 

28.09.2009. 03. Constituição das Comissões: Vanderlei explica aos presentes quais as 30 

Comissões existentes e as funções de cada uma. A Conselheira Janete fala que as Comissões 31 

realmente trabalham; que as deliberações do CMAS são baseadas nos pareceres das 32 

Comissões. O presidente faz uma consulta ao Regimento Interno do Conselho onde diz que a 33 
Comissão de Finanças é composta de no mínimo quatro pessoas e no máximo oito. A Plenária 34 
inicia a discussão e apreciação dos nomes que manifestam interesse em compor as Comissões, 35 

ficando assim constituídas: COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS, 36 

PROJETOS, SERVIÇOS E INSCRIÇÕES: NÃO GOVERNAMENTAL: 1- Franciele 37 
Cristiane F. Maricato, 2- Luiz Antonio Pastorini Lançanova, 3- Vanderlei Augusto da 38 

Silva, 4- Salete Gerardi de Lima Chrum, 5- Pedro Maria Martendal de Araújo, 6- 39 
Simone Claudete Buettner, 7- Marcia Miyuki Noda Livi, 8- José Antonio dos Santos M. 40 
de Araújo; GOVERNAMENTAL: 1- Veralucia Clivati Martins, 2- Christiani Cassoli 41 
Bortoloto Lopes, 3- Rosaldo joão Chemin, 4- Janete Krack Magnagnagno, 5- Maria 42 
Tereza Chaves, 6- Vanice Maria Schaedler, -7 Luzia de Aguiar Soares, 8- Cheila Tatiana 43 

L. Guimarães. COMISSÃO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS: NÃO 44 

GOVERNAMENTAL: 1- Alceu Lima Praxedes, 2- Pedro Maria Martendal de Araújo, 45 
3- Eneida Florisbela Andrade Dacampo, 4- José Antonio dos S. M. de Araújo, 5- Suzani 46 
Gabriel Sartori Fillus, 6- Alessandra Jerônimo Paganini, 7- Maria Laudelina dos S. 47 



Mendes. GOVERNAMENTAL: 1- Maria Tereza Chaves, 2- Sandra Burkouski, 3- 48 

Veralucia Clivati Martins, 4- Marcos Antonio R. Pinheiro, 5- Janete Krack 49 

Magnagnagno, 6- Luzia de Aguiar Soares, 7- Rosaldo João Chemim. COMISSÃO DA 50 

ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: NÃO GOVERNAMENTAL: 1- Marcia 51 

Miyuki Noda Livi, 2- Eneida Florisbela Andrade Dacampo, 3- Simone Claudete 52 

Buettner, 4- Maria Lourdes Menon Schram, 5- Delides dos Santos Lucas. 53 

GOVERNAMENTAL: 1- Luzia de Aguiar Soares, 2- Christiani Cassoli Bortoloto Lopes, 54 

3- Maria Tereza Chaves, 4- Vera Lucia Bier, 5- Salete A. de Almeida Zem. COMISSÃO 55 

DA ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA 56 

COMPLEXIDADE: NÃO GOVERNAMENTAL: 1- Renata Aparecida de F. T. da Silva, 57 

2- Luiz Antonio Pastorini Lançanova, 3- Eneida Florisbela Andrade Dacampo, 4 Maria 58 

Lourdes Menon Schram. GOVERNAMENTAL: 1- Veralucia Clivai Martins, 2- Neusa 59 

Eli Figueredo Cerutti, 3- Cheila Tatiana L. Guimarães, 4- Vanice Maria Schaedler. 60 

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL: NÃO GOVERNAMENTAL: 1- 61 

Vanderlei Augusto da Silva, 2- Salete Gerardi de Lima Chrum, 3-Pedro Maria 62 

Martendal de Araújo, 4- Luiz Antonio Pastorini Lançanova. GOVERNAMENTAL: 1- 63 

Rosaldo João Chemim, 2- Janete Krack Magnagnagno, 3- Vera Lucia Bier, 4- Salete A. 64 
de Almeida Zem. .04. Parecer do Questionário da ICS Bolsa Família: a Secretária 65 

Executiva, Justa, lê o parecer da Comissão Transitória. O Presidente solicita que alguém da 66 

Secretaria de Assistência Social explique aos demais Conselheiros sobre o que se trata. A 67 

Conselheira Veralúcia Clivati Martins diz que estes questionários sempre existiram,  porém, 68 

eram mais técnicos e não havia necessidade de ser repassado ao CMAS; que o mesmo tem 69 

como objetivo identificar as atividades realizadas pela Instância de Controle Social – ICS, 70 

possibilitando assim o acompanhamento e o aperfeiçoamento das ações da Instância, a qual 71 

preencheu o referido questionário. Vanderlei salienta ainda que a Comissão discutiu 72 

amplamente este conteúdo no sentido de que não sobre recursos do IGD, que estes recursos 73 

sejam aplicados durante o ano para que não retornem ao Governo Federal, pois, nos anos 74 

anteriores houve sobra de recursos. Colocado em votação, o parecer é aprovado  por 75 

unanimidade.. 05. Parecer dos Benefícios Eventuais – Janete lê o parecer da Comissão sobre 76 

este questionário onde a principal dificuldade levantada é a falta de cofinanciamento por parte 77 

do Estado. Vanderlei explica que a Comissão discutiu sobre o Auxilio Funeral que não se tem 78 

informações precisas, mas que serão buscadas informações junto a ACESC para que os CRAS 79 

– Centro de Referência de Assistência Social esteja divulgando em suas áreas de abrangências 80 

assim como o Auxílio Natalidade. Vanderlei fala de sua indignação e protesto pelo fato do 81 

atual governador do Estado não repassar os recursos para os municípios executarem os 82 

Serviços Eventuais. Janete lembra do compromisso da nova Comissão de Projetos estar 83 
acompanhando a regulamentação do Benefícios Eventuais. Em votação, o parecer é aprovado 84 
por unanimidade. 06. Parecer do Piso Básico de Transição: Janete lê o parecer da Comissão 85 
Transitória. Trata-se da solicitação da Seaso que o CMAS aprove a adesão do Município para 86 
oferta de serviço de Proteção Social Básica com recursos originários do Piso Básico de 87 

Transição conforme Portaria nº 288 de 02 de setembro de 2009. Este documento cita que o 88 

piso Básico de Transição será extinto em 31 de dezembro de 2009 e que a partir de janeiro de 89 

2010, os recursos provenientes desse piso passam a integrar os pisos permanentes de proteção 90 
básica e serão empregados no cofinanciamento. O Conselheiro Alceu Lima Praxedes pergunta 91 
de onde vem os recursos e se é suficiente para atender a demanda. Janete diz que os recursos 92 
vem do MDS – Ministério de Desenvolvimento Social, já veio a tabela mensal do que os 93 
municípios podem gastar; o Conselheiro João Rosaldo Chemim complementa dizendo que 94 
estes valores são fixados pelo MDS e não tem como alterar. A Conselheira Maria de Lourdes 95 
Menon Schram, sugere que enquanto a mãe é atendida no CRAS, se disponibilize pessoas 96 
para estarem realizando brincadeiras com as crianças das mesmas. Senhor Chemim diz que há 97 
interesse sim por parte da Seaso em promover parceria com ONGS objetivando também o 98 
atendimento dos filhos das usuárias dos CRAS. A Conselheira Vanice pergunta se tem 99 



alguma estratégia referente aos Idosos. Veralúcia fala que será feito um reordenamento quanto 100 

as ações que envolvem a questão do idoso; Vanderlei acrescenta que fez uma colocação as 101 

Comissão de que os distritos de Cascavel também possam ser contemplados com as ações dos 102 

CRAS e posteriormente que o projovem também seja estendido para o interior do Município. 103 

senhor Chemim diz que esta solicitação será colocada no planejamento da Seaso para que seja 104 

contemplada. A Conselheira Delise, representante do Grupo de Idosos que existem alguns 105 

grupos de idosos que vão para os bailes e outros se reúnem para fazer atividades de bordado, 106 

artesanato, e que ela ouviu comentários de que esses grupinhos de artesanato irão acabar. O 107 

Conselheiro Chemim diz que são boatos, que a secretaria está realizando um planejamento 108 

para melhorar e não extinguir pois muitos idosos estão inseridos dentro de algum grupo, 109 

ficando ociosos, sem desenvolver nenhum tipo de atividade, mas que a Secretaria quer a ajuda 110 

dos grupos já constituídos para esta inserção; que a Seaso estará encaminhando no próximo 111 

ano projeto para a construção de um CCI com toda a infraestrutura para o desenvolvimento 112 

das atividades. Em votação, o parecer é aprovado por unanimidade. 07. Parecer do Censo 113 

SUAS/09 – CRAS e CREAS: Vanderlei explica o que significam as siglas: CRAS – Centro 114 

de Referência de Assistência Social e CREAS – Centro de Referência Especializado de 115 
Assistência Social, acrescentando que foram as profissionais dos mesmos que analisaram e 116 

responderam o questionário sobre o Censo SUAS/09 e que a Seaso solicita o referendo do 117 

CMAS sobre o Censo SUAS/09 dos CRAS e dos CREAS conforme Resoluções nº 01 de 118 

18.04.07 e a nº 06 de 01.07.08 da Comissão Intergestor Tripartite (CIT), que pactuaram a 119 

avaliação do estágio de funcionamento e organização de forma periódica (anualmente), 120 

independentemente da fonte de financiamento. Veralúcia coloca a seguinte situação: no 121 

campo nº 09 do questionário que foi preenchido on line, o sistema não aceita colocar 0 (zero), 122 

na pergunta onde pede se o CRAS tem acesso à internet, a resposta correta seria o nº zero, 123 

porém, teve que se colocar o numeral 1 (um) , mas a Comissão tem ciência que é zero, pois 124 

até a presente data os Cras não tem acesso a Internet; também, segundo Veralúcia, o campo nº 125 

10 onde pede se os Cras tem placa de identificação, a resposta é “sim, conforme modelo 126 

preconizado pelo MDS”, porém, o sistema não aceita o preenchimento. Senhor Chemim 127 

comenta que Cascavel está além do que preconiza a lei, pois o Município possui 06 (seis) 128 

CRAS e o preconizado são 04 (quatro), que a intenção é atender o usuário lá na base, por isso, 129 

o Programa Bolsa Família será descentralizado. Colocado em votação o parecer é aprovado 130 

por unanimidade. 8. Readequação do Plano de Trabalho e Aplicação da Entidade 131 

PROVOPAR: o Presidente faz um resgate da atual situação da entidade; cita que a Comissão 132 

de Transição se reuniu dia 19.10.2009 e analisou o Plano de Aplicação apresentado pelo 133 

Provopar para os meses de outubro, novembro e dezembro e que pelo fato deste não estar de 134 

acordo com a Resolução nº081/2009 do CMAS, a comissão decidiu elaborar um 135 
INSTRUMENTAL explicando passo a passo à entidade como proceder na elaboração do 136 
Plano de Aplicação; o instrumental foi enviado ao Provopar, porém, devido ao curto espaço 137 
de tempo entre a reunião de Comissão dia 19.10.2009 período da tarde) e a reunião da 138 
Plenária (dia 22.10.2009 período da manhã), o CMAS recebeu o novo Plano somente alguns 139 

minutos antes do início desta plenária. A senhora Regina Maria Sperança, titular do Conselho 140 

Fiscal do Provopar complementa que devido ao mau tempo ocorrido nos últimos dias, a 141 

entidade esteve ocupada assistindo as vítimas do temporal ocorrido nos últimos dias, por isso, 142 
o documento apresentado foi elaborado de maneira rápida, mas se necessário, pode ser refeito. 143 
Vanderlei diz que o CMAS analisará, pois a lei é igual para todos, pois enquanto Conselho, os 144 
membros deste responde junto ao Tribunal de Contas, por suas deliberações, por 05 anos, bem 145 
como o senhor Prefeito Municipal e o senhor Secretário de Finanças do Município; 146 
complementa que o Provopar é uma entidade não governamental e tem que seguir as mesmas 147 
normas das demais, pois a Lei é igual para todas as entidades cadastradas no Conselho; fala 148 
que se for necessário para esclarecimento quanto a documentação apresentada, o CMAS 149 
solicitará orientações junto ao Sistema de Controle Interno do Município. Justa lê o 150 
instrumental que a Comissão enviou à entidade e a resposta da mesma; Vanderlei expõe a 151 



plenária a seguinte situação: esta resposta não teve tempo hábil para ser analisada pela 152 

Comissão; assim sendo faz duas propostas aos Conselheiros: lê-se a documentação e a 153 

plenária vota, ou a Comissão  se reúne e analisa e apresenta a plenária em reunião 154 

extraordinária devido aos prazos a serem cumpridos. O Conselheiro Praxedes vota que se 155 

passe pela Comissão haja vista que a função da mesma é analisar as documentações 156 

apresentadas; A Conselheira Sandra Burkouski, que também atua no setor Administrativo da 157 

Seaso explica da urgência desta analise, pois existe prazo para liberação dos recursos. Senhor 158 

Chemim reforça a necessidade desta analise o mais breve possível; a senhora Maria Vanice 159 

Schaedler e a Conselheira Simone Claudete Buettner dizem que tem que chamar pessoas 160 

entendidas para esclarecer ao Provopar o que pode ou não, pois já foram realizadas diversas 161 

reuniões de Comissões e extraordinárias sobre o Provopar.  Após discussão, a plenária 162 

delibera que se marque reunião com as Comissões de Projetos e de Orçamento e Finanças 163 

para análise da documentação apresentada e posterior, reunião extraordinária do CMAS. A 164 

Conselheira Salete Gerardi de Lima Chrum fala que haja vista a documentação não ter 165 

chegado a tempo de ser analisada pela a Comissão, nem deveria ter entrado em pauta, deveria 166 

ser retirado o ponto de pauta n 8. Veralúcia diz que retirar de pauta não tem como, pois a 167 

pauta já existe, deveria ver o encaminhamento da plenária. Decide-se então agendar reunião 168 

de Comissão de Projetos e de Orçamentos e Finanças com a brevidade que o caso requer, 169 

convidando, para auxiliar com orientações técnicas, representantes do Sistema de Controle 170 

Interno, do Setor Contábil e da Projur – Procuradoria Jurídica e posteriormente marcar 171 

reunião extraordinária do CMAS para deliberação. A plenária aprova o encaminhamento por 172 

unanimidade.09. Informes Gerais: 01) Vanderlei coloca para a plenária que a Secretaria 173 

Municipal de Assistência Social estará oferecendo um Curso de Capacitação para os 174 

Conselheiros do CMAS. Os conselheiros discutem sobre dia e horário e se decide que será dia 175 

14.11.2009, sábado das 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 17h30m. 02)  senhor Chemim diz 176 

que para a inauguração do Cras do 14 de Novembro, a Seaso convidou o Ministro de 177 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome, senhor Patrus Ananias e que a Secretaria está 178 

estudando a possibilidade de nesta ocasião, o Ministro estar palestrando para os técnicos da 179 

Seaso. 03) CI nº  1326/2009 da Projur: Vanderlei explica do que trata a CI recebida da 180 

Procuradoria Jurídica; fala sobre uma entidade denominada NACEC – Núcleo de Apoio à 181 

Criança Excepcional de Cascavel, a qual teve suas atividades suspensas por ordem JudiciaL; 182 

A Projur recebeu este documento do Juiz de Direito e encaminhou ao CMAS, Vanderlei 183 

explica que informaremos à Projur que a NACEC não possui registro junto ao Conselho.4) 184 

Oficio CEMIC n 323/2009- Justa lê o ofício recebido da entidade CEMIC o qual parabeniza 185 

o senhor Vanderlei Augusto da Silva o qual foi eleito para presidir o CMAS gestão 2009-186 

2011. 05) Ofício CAOM 183/2009: Justa lê o ofício o qual informa que a entidade 187 
Caom/Portal contratou um profissional Assistente Social que iniciou suas atividades no dia 188 
01.10.2009. 06) Ofício nº 090/2009 do CEAS: Vanderlei lê e explica o ofício recebido do 189 
Conselho Estadual de Assistência Social o qual trata das orientações solicitadas pelo CMAS 190 
sobre o pedido de Inscrição do Conselho da Comunidade junto ao CMAS. O Conselho 191 

solicitou orientações ao CEAS e o ofício recebido informa que a Comissão do Conselho 192 

Estadual estará verificando a solicitação do Conselho da Comunidade frente à legislação, com 193 

uma análise minuciosa das questões, para posterior deliberação. Acrescenta que o CMAS 194 
enviou cópia do referido ofício ao Conselho da Comunidade. 07) O Conselheiro Praxedes 195 
informa que a ADEFICA – Associação de Deficientes Físicos de Cascavel elegeu nova 196 
diretoria e que esta semana estará encaminhando a documentação para renovação de inscrição 197 
junto ao Conselho. 08) Vanderlei informa o falecimento do senhor Claudomiro Ferreira da 198 
Silva ocorrido em 17.10.2009, o qual era acadêmico de Serviço Social da Faculdade Itecne e 199 
estagiário do Programa Família Acolhedora, fala de seu pesar por este passamento. O 200 
presidente encerra assim a reunião passando a palavra para a senhora Marilu Chaves Catusso,  201 
que em nome da entidade Marista agradece a todos dispondo o espaço para as reuniões não só 202 
do CMAS, mas de todas as entidades que porventura se fizer necessário.Nada mais havendo 203 



para ser tratado Presidente do CMAS encerra a reunião às 11:20 horas, e eu, Clarice Fruet, 204 

lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Presidente.  205 

 206 

 207 

 208 
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