
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                                                                

REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 15 – 13/11/2014 

 

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e catorze, aconteceu às 08h15, na Associação 1 

Cascavelense de Amigos de Surdos - ACAS, sito à Rua Rio de Janeiro, 1206 – Centro, a reunião 2 

ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a presença de sua 3 

presidente Maria Tereza Chaves, e a maioria de seus membros conforme consta na lista de 4 

presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e Aprovação da 5 

Pauta do Dia; 2.  Apreciação e Aprovação das atas das reuniões anteriores (06.10.2014 6 

(Ordinária) e 17.10.2014 (Extraordinária) 3. Posse de Conselheiros não governamentais 7 

(substituição e regime de revezamento); 4. Recomposição das Comissões; 5. Apreciação e 8 

deliberação do Oficio Circular nº 004/2014 do Conselho Estadual de Assistência Social – 9 

CEAS, referente à Resolução nº 015/2014/CNAS, sobre as Instâncias de controle Social do 10 

Programa Bolsa Família; 6. Apreciação do Oficio nº 1078 de 29 de outubro de 2014 recebido 11 

da SEASO referente ao Plano Intersetorial do Programa Bolsa Família para o ano de 2015; 12 

7. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção social Básica 13 

referente ao Relatório de atividades e oficinas de Mobilização Social do Centro de Artes e 14 

Esportes Unificados (CEUs); 8. Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão de 15 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, referente à aprovação da 16 

documentação do CRAS CEU; 9. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área 17 

de Proteção Social Básica referente ao planejamento 2015 ACESSUAS/Trabalho período de 18 

janeiro a junho de 2015; 10. Apreciação e deliberação referente aos Certificados do Corpo 19 

de Bombeiros e da Vigilância Sanitária das Unidades Governamentais e Não 20 

Governamentais; 11. Apreciação e deliberação do ofício nº 1155/2014 recebido da SEASO 21 

referente ao Cronograma de elaboração do Plano de Ação 2015 e Relatório de Atividades 22 

2014; 12. Apreciação e deliberação do ofício nº 1158/2014 recebido da SEASO referente 23 

Plano Decenal de Socioeducação de Cascavel; 13. Apreciação do ofício nº 33/2014 recebido 24 

da Associação Espírita Irmandade de Jesus – Albergue Noturno André Luiz; 14. Informes 25 

Gerais: 14.1. Nova Diretoria da Associação Espírita Irmandade de Jesus – Albergue Noturno 26 

André Luiz; 14.12. Censo SUAS/2014/ Conselhos, prazos para preenchimento dos 27 

questionários de 06 de outubro a 28 de novembro de 2014 – Reunião Extraordinária em 28 

19/11/2014 às 16h. A presidente Maria Tereza agradece a presença de todos e passa a palavra à 29 

Irmã Silvana Ferri, que afirma ser uma honra receber este Conselho nesta Entidade; que a 30 

diretoria e equipe prezam pelo bom atendimento aos usuários, bem como, por zelar pelo espaço 31 

mantendo-o bem cuidado, proporcionado um ambiente agradável, pois, o objetivo é tornar a vida 32 

dos surdos mais digna; Maria Tereza agradece a hospitalidade da Entidade e passa ao ponto de 33 



pauta nº 1. Apreciação e Aprovação da Pauta do Dia: colocando-o em apreciação; a assistente 34 

social do CMAS, Justa Alves dos Anjos Chesca solicita a inclusão do oficio nº 939/2014/SESAU 35 

referente à substituição de aquisição de item para a SESAU com recursos do IGDM-PBF; a 36 

presidente coloca a pauta em votação e a plenária aprova por catorze votos favoráveis, a pauta 37 

com a referida inclusão, a qual será o ponto nº 7. Desta forma, a pauta passa a ter a seguinte 38 

ordem: 1. Apreciação e Aprovação da Pauta do Dia; 2.  Apreciação e Aprovação das atas 39 

das reuniões anteriores (06.10.2014 (Ordinária) e 17.10.2014 (Extraordinária) 3. Posse de 40 

Conselheiros não governamentais (substituição e regime de revezamento); 4. 41 

Recomposição das Comissões; 5. Apreciação e deliberação do Oficio Circular nº 004/2014 42 

do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, referente à Resolução nº 43 

015/2014/CNAS, sobre as Instâncias de controle Social do Programa Bolsa Família; 6. 44 

Apreciação do Oficio nº 1078 de 29 de outubro de 2014 recebido da SEASO referente ao 45 

Plano Intersetorial do Programa Bolsa Família para o ano de 2015; 7. Apreciação e 46 

deliberação do ofício nº 939/2014 advindo da SESAU referente à solicitação de alteração de 47 

objeto adquiridos com recursos do Programa Bolsa Família; 8. Apreciação e deliberação do 48 

Parecer da Comissão da Área de Proteção social Básica referente ao Relatório de 49 

atividades e oficinas de Mobilização Social do Centro de Artes e Esportes Unificados 50 

(CEUs); 9. Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, 51 

Projetos, Serviços e Inscrições, referente à aprovação da documentação do CRAS CEU; 10. 52 

Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Básica 53 

referente ao planejamento 2015 ACESSUAS/Trabalho período de janeiro a junho de 2015; 54 

11. Apreciação e deliberação referente aos Certificados do Corpo de Bombeiros e da 55 

Vigilância Sanitária das Unidades Governamentais e Não Governamentais; 12. Apreciação e 56 

deliberação do ofício nº 1155/2014 recebido da SEASO referente ao Cronograma de 57 

elaboração do Plano de Ação 2015 e Relatório de Atividades 2014; 13. Apreciação e 58 

deliberação do ofício nº 1158/2014 recebido da SEASO referente Plano Decenal de 59 

Socioeducação de Cascavel; 14. Apreciação do ofício nº 33/2014 recebido da Associação 60 

Espírita Irmandade de Jesus – Albergue Noturno André Luiz; 15. Informes Gerais: 15.1. 61 

Nova Diretoria da Associação Espírita Irmandade de Jesus – Albergue Noturno André Luiz; 62 

15.2. Censo SUAS/2014/ Conselhos, prazos para preenchimento dos questionários de 06 de 63 

outubro a 28 de novembro de 2014 – Reunião Extraordinária em 19/11/2014 às 16h.  Assim, 64 

passa-se ao ponto nº 2. Apreciação e Aprovação das atas das reuniões anteriores 65 

(06.10.2014(Ordinária) e 17.10.2014): Maria Tereza coloca a ata de 06.10.2014 em apreciação e 66 

não havendo manifestação a coloca em votação e a mesma é aprovada por treze votos favoráveis 67 

e duas abstenções dos Conselheiros que não participaram da referida reunião: Eliedy Batista Eler 68 

e Fábio Tomasetto; prossegue colocando a ata 17.10.2014 em apreciação; a Conselheira 69 

representante do Núcleo Regional de Serviço Social 11ª Região – NUCRESS, Mônica Gomes, 70 

informa que esteve impossibilitada de comparecer na reunião em tela, contudo, encaminhou 71 

justificativa a qual não consta na ata; Justa informa que a Conselheira Sandra Burkouski, 72 

encarregada do Setor de Gestão de Convênios da Secretaria de Assistência Social, não se faz 73 

presente, entretanto, solicitou a alteração do texto entre as linhas 54 a 57; Maria Tereza faz a 74 



leitura do texto sugerido por Sandra e desta forma põe a ata de 17.10.2014 o qual é aprovado, 75 

pela  plenária com as devidas alterações, por onze votos favoráveis e quatro abstenções dos 76 

seguintes Conselheiros que não participaram da mencionada reunião: Maria Tereza Chaves, 77 

Mônica Gomes, Maria de Lourdes Menon Schram e Luiz Antônio Mariotto Neto. E assim passa-se 78 

ao ponto nº 3. Posse de Conselheiros não governamentais (substituição e regime de 79 

revezamento): Justa explica que a Conselheira Zelmira Salete Taglieber solicitou seu 80 

afastamento por motivos pessoais e desta forma, a SEASO, por meio do ofício nº 1157/2014, 81 

indicou em substituição a mesma a senhora Sandra Gauze Sato, que é empossada pela 82 

presidente e a partir desta data passa a compor este Conselho no Segmento Usuários e 83 

Organizações de Usuários/Programa de Capacitação e Inclusão Produtiva e Enfrentamento à 84 

Pobreza; Justa lembra que conforme ofício SC/397-14 advindo do Conselho Regional de 85 

Psicologia – CRP, na data de 06.10.2014 foi empossado o senhor Luiz Antônio Mariotto Neto, 86 

suplente, sendo que, no mesmo ofício foi indicado o senhor Luiz Henrique Birck enquanto titular, 87 

no entanto, o mesmo ainda não foi empossado por estar impossibilitado de comparecer nas 88 

reuniões até esta data; e por fim, a assistente social do CMAS explica que o sistema revezamento 89 

foi pauta na reunião supra, porém, não se fez presente na ocasião, a Conselheira Vitória Suzana 90 

Skiziski, representante do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos que 91 

passa a titular, enquanto a sra Joana D’Arc Maciel de Oliveira passa à suplência. Em seguida, 92 

passa-se ao ponto nº 4 Recomposição das Comissões: Justa apresenta as Comissões a serem 93 

recompostas; após discussão a plenária aprova pela unanimidade de dezesseis votos a 94 

participação do conselheiro Luiz Antônio Mariotto Neto na qual se ofereceu para compor a 95 

Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e na 96 

Comissão Especial do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Trabalhadores do SUAS. Na 97 

sequência, discute-se o ponto nº 5. Apreciação e deliberação do Ofício Circular nº 004/2014 do 98 

Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, referente à Resolução nº 015/2014/CNAS, 99 

sobre as Instâncias de controle Social do Programa Bolsa Família: Maria Tereza realiza a 100 

leitura do referido ofício no qual consta que “... em atenção à Resolução nº 015/2014 do Conselho 101 

Nacional de Assistência Social que orienta sobre a instituição das Instâncias de Controle Social do 102 

Programa Bolsa Família – PBF vem orientar sobre a importância da fiscalização e do 103 

acompanhamento no que tange à Gestão do referido Programa. Assim, para facilitar as ações dos 104 

Conselhos Municipais frente às atribuições inerentes da referida Instância junto ao Programa 105 

Bolsa Família, recomenda-se a criação de uma Comissão Permanente para o acompanhamento 106 

do PBF, ou que tais atividades seja acrescentadas a alguma Comissão já existente 107 

regimentalmente no CMAS...”; a plenária discute e ao final, aprova pela unanimidade de dezesseis 108 

votos a Comissão Especial Bolsa Família composta pelos seguintes representantes Não 109 

Governamentais: Amália Pereira da Silva Duarte, Cleodomira Soares, Maria de Lourdes Menon 110 

Schram, Francieli Aparecida da Silva, Joana D’Arc Maciel de Oliveira e Governamentais: Hudson 111 

Márcio Moreschi Júnior, Poliana Lauther, Luzia de Aguiar Soares, Carin Andréia Savaris e Ana 112 

Paula Zorik Rodrigues, enquanto convidado o Conselheiro governamental Fábio Tomasetto. 113 

Dando continuidade á reunião, passa-se ao ponto nº 6. Apreciação do Ofício nº 1078 de 29 de 114 

outubro de 2014 recebido da SEASO referente ao Plano Intersetorial do Programa Bolsa 115 



Família para o ano de 2015: Maria Tereza faz a leitura do ofício em tela por meio do qual a 116 

SEASO informa que se trata de um Plano solicitado pelas Secretarias de Estado da Educação – 117 

SEED, Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS e Secretaria de Estado 118 

da Saúde – SESA, de acordo com a nota técnica conjunta nº 01/2014 a qual apresenta um 119 

modelo a ser seguido pelos Municípios e que Cascavel procurou seguir criteriosamente, após a 120 

leitura a presidente coloca o ofício em apreciação, bem como o Plano, o qual é apresentado em 121 

slides por Poliana que também vai respondendo aos questionamentos; Justa explica que este 122 

Plano já passou pela Plenária da Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa 123 

Família – IMCS-PBF, cujos Conselheiros já conhecem o Plano; Poliana contribui e diz que após a 124 

deliberação do CMAS, o Plano será apresentado também aos Conselhos Municipais de Educação 125 

e de Saúde; o conselheiro Luiz Antônio Mariotto Neto questiona que, se nesse caso, não seria 126 

interessante, os referidos Conselhos Municipais apreciarem para depois o CMAS aprovar, 127 

considerando que poderão indicar alguma alteração; Poliana explica que esse fluxograma faz 128 

parte da Orientação Técnica recebida; a gerente da divisão de Proteção Social Básica, Carin 129 

Andréia Savaris acrescenta que o objetivo é de levar o Plano ao conhecimento dos demais 130 

Conselhos para que tenham o conhecimento, possam se apropriar uma vez que o Programa 131 

Bolsa Família não é somente da Assistência, que este é o início de um diálogo intersetorial que 132 

até então não existia; Poliana finaliza dizendo que existe um bom diálogo entre as três Secretarias 133 

(SESAU, SEMED e SEASO) e que a idéia é que os gestores das mesmas se encontrem a cada 134 

dois meses para discutirem e analisarem o que está sendo cumprido no Plano e trazendo essas 135 

informações para a IMCS/PBF; a conselheira Mônica questiona sobre o índice que diz que foi 136 

acompanhado apenas 78% (setenta e oito por cento), se este acompanhamento não teria que ser 137 

100% (cem por cento); Poliana diz que o ideal seria sim cem por cento, contudo, não é possível, 138 

considerando que algumas famílias mudam de endereço ou de Cidade/Estado, a conselheira 139 

indaga se existe o índice mínimo, Carin diz que não; Mônica reitera que seria interessante ter o 140 

índice mínimo para saber como Cascavel está avançando; Justa sugere uma nota de rodapé com 141 

os índices; Poliana e Carin dizem que não cabe essa observação no Plano, pois, os índices são 142 

mais complexos de se calcularem, mas que já foi deliberado e a SEASO estará ofertando uma 143 

Capacitação aos Conselheiros do CMAS para entenderem melhor os referidos cálculos; 144 

encerrando a apreciação, a plenária discute e aprova pela unanimidade de dezesseis votos, o 145 

Plano Intersetorial do Programa Bolsa Família para o ano de 2015 e que sejam anexados os 146 

Relatórios de Informações Sociais que contempla todos os índices ao invés de Nota de Rodapé. 147 

Prosseguindo passa-se ao ponto de inclusão nº 7. Apreciação e deliberação do ofício nº 148 

939/2014 advindo da SESAU referente à solicitação de alteração de objeto adquiridos com 149 

recursos do Programa Bolsa Família: Maria Tereza lê o citado ofício por meio do qual, a 150 

Secretaria Municipal de Saúde diz que “... Devido ao atraso no contrato da locação de 151 

impressoras solicitadas no ano de 2014 pela Secretaria Municipal de Saúde, oriundas dos 152 

recursos do Programa Bolsa Família, informamos que a necessidade foi suprida, desta forma 153 

solicitamos a substituição do item (Locação de Impressoras) através da conversão no valor de R$ 154 

9.000,00 (nove mil reais), para aquisição de notebooks estando aprovadas em Plenária na 155 

Reunião Ordinária da Instância – Programa Bolsa Família realizada no dia 06.11.2014...”; 156 



encerrada a leitura, a presidente coloca o ofício e apreciação e explica que veio para deliberação 157 

do CMAS haja vista que, este Conselho já havia aprovado anteriormente a locação das referidas 158 

impressoras conforme lido; Justa explica que a solicitação já foi discutida na Instância Municipal 159 

de Controle Social do Programa Bolsa Família – IMCS-PBF, porém, faz-se necessário a 160 

deliberação do CMAS; a conselheira Mônica Gomes lembra que, anteriormente, foi aprovado a 161 

aquisição de impressoras para a SESAU, então em que espaço seria utilizado os notebooks; a 162 

gerente de Atenção Farmacêutica, Valéria Bueno Biazza Oldoni explica que os notebooks seriam 163 

utilizados para registros de conteúdos de reuniões externas, nas pesagens e pelas gerências e 164 

que os computadores adquiridos anteriormente são utilizados no protocolo de medicamentos que 165 

é o espaço que o usuário do Programa Bolsa Família mais freqüenta; após apreciação, a plenária 166 

aprova pela unanimidade de dezesseis votos que os nove mil reais liberados anteriormente para 167 

locação de impressoras sejam convertidos para a aquisição de notebooks. Na sequência, discute-168 

se o ponto nº 8. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área de proteção 169 

social Básica referente ao Relatório de Atividades e Oficinas de Mobilização Social do 170 

Centro de Artes e Esportes Unificados (CEUs): Maria Tereza faz a leitura do parecer da 171 

mencionada Comissão onde consta que “... considerando que o Centro de Artes e Esportes 172 

Unificados (CEUs) é um equipamento público estruturado para integrar atividades e serviços 173 

culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, 174 

serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e inclusão digital em municípios e 175 

áreas com escassez desses recursos que o ACESSUAS – Trabalho busca a autonomia das 176 

famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio do incentivo e da mobilização à 177 

integração ao mundo do trabalho; considerando o ofício nº 444 de 21 de outubro de 2014, 178 

recebido do Gabinete do Prefeito Edgar Bueno, que solicita apreciação e deliberação do CMAS 179 

acerca da Mobilização Social do CEU; considerando o repasse pelo Ministério da Cultura no valor 180 

de R$ 21.950,00, (vinte e um mil, novecentos e cinquenta reais), sendo que destes, foram 181 

executados o total de R$ 20.387,74 (vinte mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro 182 

centavos), e o saldo deverá ser devolvido; considerando que a Comissão da PSB fez o 183 

preenchimento do PARECER no modelo disponível pela Portaria nº 095 17 de setembro de 2014, 184 

assim, mediante o exposto a Comissão do PSB tem como indicativo a Plenária parecer Favorável 185 

a aprovação do Relatório de atividades e Oficinas de Mobilizações da Unidade CEU...”, finalizada 186 

a leitura a presidente coloca o parecer em apreciação; a coordenadora do Serviço Marta Isabel 187 

Leites explica que o Comitê é formado por três pessoas: um coordenador geral, um auxiliar e um 188 

Interventor; explica ainda que a primeira Portaria não exigia que se apresentasse o Relatório ao 189 

Conselho, mas que saiu uma nova Portaria do Ministério da Cultura nº 15 que exige que o CMAS 190 

ou o Conselho de Cultura aprove esse processo de mobilização social, no entanto, esclarece 191 

Marta, o Comitê tem em seus arquivos toda a documentação desde o início, como Ata, lista de 192 

presença, fotos das reuniões, que estão à disposição; a conselheira Poliana Lauther contribui 193 

informando que Cascavel está sendo referência na questão da Mobilização Social, pois, 194 

conseguiu fazê-la inclusive com a participação da comunidade; Marta ressalta a importância 195 

dessa mobilização ser realizada antes da instalação do Equipamento no bairro para que a 196 

comunidade possa se apropriar do equipamento e foi o que ocorreu em Cascavel, sendo que em 197 



muitos municípios primeiro se instalou o CEU para depois ocorrer a mobilização. Encerrada a 198 

apreciação, Maria Tereza coloca o parecer em votação e a Plenária o aprova pela unanimidade de 199 

dezesseis votos. Prosseguindo, passa-se ao ponto nº 9. Apreciação e Deliberação do Parecer 200 

da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, referente à 201 

aprovação da documentação do CRAS CEU: Maria Tereza faz a leitura do parecer onde diz 202 

que: “... considerando que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistencias 203 

prestados por entidades e organizações de assistência social deverão estar em consonância com 204 

o conjunto normativo da Política Nacional de Assistência Social em vigor e suas Normas 205 

Operacionais Básicas, visando garantir padrões de qualidade na prestação de serviços e nas 206 

condições de trabalho; considerando a Resolução nº 074/2014 do CMAS que define os 207 

parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e 208 

organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 209 

socioassistenciais não governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e 210 

Relatórios de Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, 211 

Programas, Projetos e benefícios socioassistenciais; considerando ofício nº 1086 recebido da 212 

Secretaria Municipal de Assistência Social, que solicita a apreciação e aprovação do Plano de 213 

Ação do CRAS CEU e as justificativas referentes a Liberação do Bombeiro e da Vigilância 214 

Sanitária, haja vista que, esta Unidade ainda não tem as Certidões destas Licenças, contudo, as 215 

mesmas tiveram seu prazo de entrega, prorrogado por deliberação do CMAS para mais de 180 216 

dias a contar da Data 08/10/2014, assim, mediante o exposto as Comissões da Área de Proteção 217 

Social Básica e de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições tem como indicativo 218 

à Plenária que no que se refere ao Plano de Ação, foram feitos os seguintes apontamentos: retirar 219 

do item 5.1.1.: 01 monitor esportivo e um monitor de biblioteca; quantificar a meta 5.1.3; viabilizar 220 

coordenação exclusiva para o CRAS CEU; verificar o educador/estagiário de educação física (se 221 

está locado na CRAS); e retirar dos demais pontos; participar dos encontros referentes à 222 

construção do PAIF (e sua elaboração); (item 8.6) participar do processo de revisão/construção da 223 

avaliação de vulnerabilidade social (item 8.6); no item 9.6.1 e 9.6.1 colocar conforme tipificação a 224 

nomenclatura: a pessoa idosa (não para o idoso) verificar em todo texto do Plano; no item 11.3 225 

Público alvo retirar 15 a 17 anos; Constar: de 12 a 15 anos de idade; e retirar a palavra jovem; no 226 

item 11.3 substituir a palavra jovem por adolescente; no item 12.3 – Público alvo BPC, retirar: 227 

“pertencentes ao Município de Cascavel”; no item 12.7 – Objetivos, substituir “existentes no 228 

Municípios de Cascavel” para existentes no território; no item 14.4 – Retirar 1000 famílias ano e 229 

acrescentar 150 famílias mês; no item 14.6.2 Metas: Acrescentar CRAS CEU (não apenas CEU); 230 

no item 16.4 – Capacidade de atendimento e 16.6 Metas (16.6.1) e 17.4 (Bolsa Família) 231 

acrescentar até 1000 famílias (e não a 1000 famílias). Quanto aos itens Alvará de 232 

Funcionamento, Certidão da Vigilância Sanitária e Certidão do Corpo de Bombeiros, será 233 

encaminhado ofício a SEASO solicitando informação de como está a execução do Projeto de 234 

prevenção de incêndio do CRAS CEU, pois, somente após a liberação do Corpo de Bombeiros é 235 

que os demais itens serão pleiteados, este ofício deve ser respondido até 10/11/2014, haja vista 236 

que a reunião do CMAS que irá deliberar sobre a documentação do CEU, acontecerá em 237 

13/11/2014; parecer favorável ao Plano de Ação do CRAS CEU e no aguardo do ofício a ser 238 



respondido pela SEASO...”; finalizada a leitura Maria Tereza coloca o parecer em apreciação; 239 

Susana traz ao conhecimento do Conselho que quanto aos itens Alvará de Funcionamento, 240 

Certidão da Vigilância Sanitária e Certidão do Corpo de Bombeiros a SEASO está empenhada em 241 

resolver a situação não apenas do CEU, mas dos demais Serviços, entretanto, um documento 242 

depende do outro, tornando, às vezes, o processo moroso, porém, Susana diz que a SEASO tem 243 

um funcionário exclusivo que está tratando dessas situações, o senhor Ivo Margotti e que deixa 244 

registrado em público o mérito a ele, bem como, os parabéns, pois, o mesmo tem conseguido 245 

sanar diversas situações; após a apreciação, a presidente coloca o parecer em votação e o 246 

mesmo é aprovado pela unanimidade de dezesseis votos. Após, passa-se ao ponto nº 10. 247 

Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Básica 248 

referente ao planejamento 2015 ACESSUAS/Trabalho período de janeiro a junho de 2015: 249 

Susana faz a leitura do parecer onde diz que: “...considerando a Resolução n.º 33 de 2011 do 250 

CNAS que define a Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho no campo da assistência 251 

social e estabelece seus requisitos; considerando a Resolução n°18/2012/CNAS que institui o 252 

Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS Trabalho; a 253 

Resolução n.º 18 de 24 de maio de 2012 que institui o Programa Nacional, de Promoção do 254 

Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS-TRABALHO, o qual tem por vigência o período de 255 

2012 a 2014; considerando a Resolução n° 005/2013/CNAS que aprova as metas e os critérios de 256 

partilha para o cofinanciamento federal do Programa Nacional de Promoção do acesso ao mundo 257 

do trabalho – ACESSUAS Trabalho para o exercício de 2013; considerando a Resolução CMAS 258 

nº 035, de 13 de setembro de 2010, a qual aprova o Sistema Municipal de Monitoramento e 259 

Avaliação da Política de Assistência Social de Cascavel e a Resolução/CMAS nº 056/2013 que 260 

altera a Resolução/CMAS nº 035/2010; considerando que o acesso ao mundo do trabalho não é 261 

responsabilidade exclusiva da assistência social, e sim o resultado de uma intervenção 262 

intersetorial e da articulação de políticas comprometidas com a qualificação técnico-profissional, a 263 

intermediação pública de mão-de-obra, a economia solidária, o microcrédito produtivo e orientado, 264 

o acesso a direitos sociais, entre outras; considerando que o ACESSUAS - Trabalho busca a 265 

autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio do incentivo e da 266 

mobilização à integração ao mundo do trabalho, tem como indicativo à Plenária Parecer 267 

Favorável a aprovação da Continuidade do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao 268 

Mundo do Trabalho – ACESSUAS TRABALHO em Cascavel por meio da SEASO no período de 269 

janeiro a junho de 2015; aprovar o Plano de Atividades a serem desenvolvidas no período de 270 

janeiro de 2015 a junho de 2015, proposto pela Coordenação do Programa de Inclusão Produtiva; 271 

aprovar o Plano de Aplicação do ACESSUAS TRABALHO para seis meses, no total de R$ 272 

66.448,53 (sessenta e seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos), a 273 

saber: dois Técnicos de nível Superior e carga horária de 40 horas semanais. Com CNH categoria 274 

B. Pelo período de 6 meses, com salário bruto de 2.185,00 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais), 275 

valor com tributos: R$ 4.177.54 ((quatro mil, cento e setenta e sete reais e cinqüenta centavos), 276 

valor total: R$ 50.130,48 (cinqüenta mil, cento e trinta reais e quarenta e oito centavos). Locação 277 

de um veiculo de passeio, 1.0 por 6 meses; valor R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), valor 278 

total R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Aluguel de um multifuncional pelo período de 07 279 



meses, valor R$ 0,06 / folha x 2.500 cópias mês R$ 150,00 x 06= R$ 900,00 (novecentos reais) e 280 

que na Reunião Ordinária de fevereiro de 2015, a SEASO por meio da Divisão da Área de 281 

Proteção Social Básica apresente para deliberação do CMAS, o Relatório de Atividades do 282 

Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS desenvolvido 283 

no período de junho a dezembro de 2014...”; encerrada a leitura, a presidente coloca o parecer 284 

em apreciação; a gerente da divisão de Proteção Social Básica, Carin Andréia Savaris diz que as 285 

técnicas do Programa estão presentes para esclarecer eventuais dúvidas; a assistente Social do 286 

CMAS, Justa Alves dos Anjos Chesca lembra que anteriormente este Conselho deliberou para 287 

este semestre que se encerra no final de 2014, por esta razão, faz-se necessário nova 288 

deliberação; nada mais havendo a presidente coloca o parecer em votação e a plenária o aprova 289 

pela unanimidade de dezesseis votos. Prosseguindo, passa-se ao ponto nº 11. Apreciação e 290 

deliberação referente aos Certificados do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária das 291 

Unidades Governamentais e Não Governamentais:Justa lembra que conforme Resolução nº 292 

019/2014 de 08.04.2014, o prazo para as Unidades Governamentais e Não Governamentais 293 

apresentarem os Certificados do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária expirou em 294 

08.10.2014; desta forma, a Mesa Diretiva deu o indicativo de relembrar as Entidades, sendo que 295 

algumas, após serem oficiadas, apresentaram os Certificados atualizados, enquanto a maioria 296 

apresentou apenas justificativa; que no caso da SEASO, esta solicitou o prazo de mais 180 (cento 297 

e oitenta) dias para a regularização; Susana apresenta o senhor Ivo Margotti, servidor da 298 

Secretaria, e diz que o mesmo está trabalhando para resolver as situações irregulares dos 299 

Serviços Governamentais e solicita o registro de seu reconhecimento ao trabalho de Ivo, que não 300 

tem medido esforços para a regularização da referida documentação; Ivo agradece e informa que 301 

a Secretaria Municipal de Planejamento disponibilizou um engenheiro para lhe repassar 302 

informações acerca de Projetos para desta forma possa entender melhor o processo de 303 

tramitação de regularização da documentação, e acrescenta que quanto mais antigo o imóvel, 304 

mais difícil é promover a adequação; encerrada a apreciação, Maria Tereza coloca em votação a 305 

solicitação de novo prazo solicitado pela SEASO e a plenária aprova por quinze votos favoráveis e 306 

uma abstenção da conselheira Mônica Gomes, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 307 

08.10.2014, para as Unidades Governamentais e Não Governamentais apresentarem os 308 

Certificados do Corpo de Bombeiro e Vigilância Sanitária. Na sequência, passa-se ao ponto nº 12.  309 

Apreciação e deliberação do ofício nº 1155/2014 recebido da SEASO referente ao 310 

Cronograma de elaboração do Plano de Ação 2015 e Relatório de Atividades 2014: Maria 311 

Tereza realiza a leitura do ofício supra através do qual a SEASO apresenta proposta de 312 

Cronograma de elaboração do Plano de Ação 2015 e Relatório de Atividades 2014, das Unidades 313 

Governamentais e Não Governamentais que inicia com a Capacitação dia 26.11.2014; a 314 

coordenadora do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação, Ana Paula Zorik Rodrigues, 315 

explica que está se prevendo iniciar, com a capacitação dia 26 para que as Entidades possam ter 316 

tempo hábil de cumprir com o cronograma até a data de 30.04.2015; Maria Tereza diz que é 317 

importante que as Entidades encaminhem no mínimo duas pessoas, haja vista que há muita 318 

rotatividade de funcionários e que, se porventura um se desligar o outro está capacitado; 319 

encerrada a apreciação a presidente coloca o ofício em votação e a Plenária aprova pela 320 



unanimidade de dezesseis votos a proposta de Cronograma de elaboração do Plano de Ação 321 

2015 e Relatório de Atividades 2014, apresentada pela SEASO. Dando continuidade à reunião, 322 

discute-se o ponto nº 13.  Apreciação e deliberação do ofício nº 1158/2014 recebido da 323 

SEASO referente Plano Decenal de Socioeducação de Cascavel: Susana realiza a leitura do 324 

citado ofício por meio do qual a SEASO informa que na data de 11.11.2014 realizou-se uma 325 

reunião nas dependências do Ministério Público com a Promotora de Justiça da 12ª Promotoria de 326 

Justiça da Comarca de Cascavel, Dra Larissa Haick Vitorassi Batistin; Karen R. P. S. Romero e 327 

Andressa Bremm, respectivamente, psicóloga e assistente social do Ministério Público; o 328 

presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, senhor 329 

Valdair Mauro Debus, a Secretária e o Diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social, 330 

respectivamente,Susana Medeiros Dal Molin e Hudson Márcio Moreschi Júnior; e representantes 331 

da divisão de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, sendo que o objetivo da 332 

reunião foi apresentar primeiramente o que foi construído até o momento, considerando que a 333 

Apresentação, as Diretrizes, as Metas, o Marco Conceitual e parcialmente o Diagnóstico já estão 334 

concluídos, como também apresentar uma proposta de Planejamento para o término do Plano; e 335 

que desta forma, a Secretaria solicita a possibilidade de realizar Reunião Extraordinária Conjunta 336 

entre o CMAS e CMDCA para a apreciação e deliberação do Plano Decenal de Socioeducação 337 

que deverá acontecer até o dia 10 de dezembro de 2014; Susana propõe entregar o Plano até a 338 

data de 05.12.2014; encerrada a apreciação, a presidente coloca a solicitação em votação e a 339 

Plenária aprova por quinze votos favoráveis e uma abstenção do conselheiro Luiz Antônio 340 

Mariotto Neto, que o Plano Decenal de Socioeducação seja entregue até a data de 05.12.2014, 341 

sendo que a reunião será agendada posteriormente. Em seguida, passa-se ao ponto nº 14. 342 

Apreciação do ofício nº 33/2014 recebido da Associação Espírita Irmandade de Jesus – 343 

Albergue Noturno André Luiz: Susana realiza a leitura do citado ofício por meio do qual, a 344 

Entidade expõe as dificuldades em realizar as adequações necessárias referentes ao Plano de 345 

Reordenamento e que, para que a Entidade consiga cumprir o referido Plano, solicita a análise de 346 

reajuste no valor do repasse da Entidade; encerrada a leitura, Maria Tereza coloca o ofício em 347 

apreciação; Susana explica o último parágrafo do ofício onde consta que “...Gostaríamos de 348 

esclarecer que o mesmo ofício foi entregue no dia 04.11.2014 aos cuidados da Secretária 349 

Municipal Susana Medeiros, e recebido por Cristina. Entretanto devido ao extravio estamos 350 

reenviando o mesmo...”, explica que a entidade encaminhou este ofício em resposta ao ofício nº 351 

115/2014/ do CMAS, porém, a resposta teria que ter sido encaminhada ao CMAS e não à SEASO 352 

como ocorreu, desta forma, não houve extravio e sim foi feito o encaminhamento equivocado por 353 

parte da Entidade; Susana explica também que houve dilação de prazos e não de valores, 354 

portanto, o valor dos repasses permanecerá inalterado; que posterior à dilação de prazo 355 

(30.06.2014), haverá um estudo técnico de cada Entidade para estipular novos valores, que 356 

poderá ser para mais ou para menos; a representante da Entidade, Tereza Cristina Neppel, 357 

questiona se nessa dilação de prazo do Convênio, a Entidade poderá permanecer com o mesmo 358 

número de funcionários ou se vai haver uma “cobrança”, considerando que o prazo para o 359 

reordenamento expira em 31.12.2014; Susana fala que esta é uma questão técnica que tem que 360 

ser discutida com a SEASO e a Entidade e que, após, a Secretaria oficializa o CMAS; Maria 361 



Tereza ressalta que para o Conselho o importante é que ocorra o reordenamento, porém, de que 362 

maneira irá ocorrer, compete à SEASO definir, e que o CMAS solicitará, através de ofício, que a 363 

Secretaria Municipal de Assistência Social se posicione em relação a esses recursos e a tudo que 364 

deve ocorrer para que o reordenamento aconteça até 31.12.2014 encerrada a apreciação, a 365 

presidente coloca em votação e a Plenária aprova pela unanimidade de dezesseis votos que o 366 

CMAS encaminhe ofício à SEASO solicitando que se posicione em relação a esses recursos e a 367 

tudo que deve ocorrer para que o reordenamento aconteça até 31.12.2014. Dando continuidade, 368 

passa-se ao ponto 15. Informes Gerais: 15.1. Nova Diretoria da Associação Espírita 369 

Irmandade de Jesus – Albergue Noturno André Luiz: Maria Tereza lê o ofício onde a entidade 370 

informa a nova composição da diretoria sendo a presidente, a senhora Eva Loireci Nenevê; 15.2. 371 

Censo SUAS/2014/ Conselhos, prazos para preenchimento dos questionários de 06 de 372 

outubro a 28 de novembro de 2014 – Reunião Extraordinária em 19/11/2014 às 16h: justa 373 

informa que nesta data será realizada a reunião extraordinária do CMAS para preenchimento do 374 

referido questionário; 15.3. ofício circular nº 003 recebido do Conselho Estadual de Assistência 375 

Social onde o CEAS repassa algumas orientações acerca das Conferências Municipais de 376 

Assistência Social que acontecerão no ano de 2015, porém, não existe, no momento, nenhuma 377 

data definida; 15.4. Nota Técnica recebida do CEAS referente a esclarecimentos sobre dúvidas 378 

acerca da contratação de Equipe Técnica pelas Entidades de Assistência Social como exigência 379 

para inscrição nos Conselhos Municipais de Assistência Social. Nada mais havendo a ser tratado, 380 

a presidente encerra a reunião às 11h30, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e 381 

aprovada será assinada por mim_____________ e pela presidente Maria Tereza 382 

Chaves_________________. 383 

 

 

 




