
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA 
ATA N° 05 – 15/05/2014 

 
Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e catorze, aconteceu às 08h15, na entidade Centro 1 
Social Beneficente da Paróquia São Cristóvão – CEMIC, sito à Rua Maceió, 118, bairro São 2 
Cristovão a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS com a 3 
presença de sua presidente Maria Tereza Chaves, e a maioria de seus membros conforme consta 4 
na lista de presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e 5 
Aprovação da Pauta do Dia; 2.  Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior 6 
(Ordinária de 24.04.2014); 3.  Publicação das deliberações da X Conferência Municipal de 7 
Assistência Social realizada nas datas de 19 e 20 de julho de 2013; 4. Apreciação e 8 
deliberação do Parecer das Comissões de Orçamentos e Finanças, da área de Proteção 9 
Social Básica, da área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e de 10 
Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, ref. A Prestação de Contas do 1º Trimestre 11 
de 2014 da SEASO; 05. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de 12 
Orçamentos e Finanças, da área de Proteção Social Básica, da área de Proteção Social 13 
Especial de Média e Alta Complexidade e de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos 14 
referente à Visita Técnica às Entidades inscritas no CMAS para inserção no Sistema de 15 
Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - SCNEAS; 6. Apreciação e 16 
deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Básica e de Orçamento e 17 
Finanças referente à Continuidade do ACESSUAS Trabalho no período de junho a 18 
dezembro de 2014; 7. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área de 19 
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade referente aos ajustes do Plano 20 
Municipal de Reordenamento dos Serviços de Acolhimento para Pessoas Adultas e 21 
Famílias em Situação de Rua; 8. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área 22 
de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade referente ao Novo Termo de 23 
Aceite do PETI/2014 em substituição ao Termo de Aceite/2013; 9. Apreciação e deliberação 24 
do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 25 
Complexidade referente ao Plano de Ações Estratégicas do PETI 2014 a 2016; 10. 26 
Encaminhamento da Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 27 
Complexidade referente aos Relatórios Mensais das Unidades Governamentais e Não 28 
Governamentais que executam Serviços de Proteção Social Especial de Média e/ou Alta 29 
Complexidade; 11. Informe da Comissão da Área da Proteção Social Básica referente ao 30 
SCFV; 12. Oficio Circular CMDCA nº 005/2014 referente à reunião com Corpo de Bombeiros; 31 
13. Informe da Comissão Especial do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos 32 
Trabalhadores do SUAS; 14. Dia do Assistente Social – 15 de maio; 15. Informes Gerais: 33 



15.1. Agenda de reunião da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 34 
Inscrições: dia 19/05/14das14h00min as 17h00min – sala de reuniões da SEASO; 15.2. 35 
Reunião Ampliada do CEAS em Curitiba na data de 06/06/2014: 5 representantes do CMAS 36 
Cascavel; 15.3. Oficio Circular nº 384/2014 da SEASO para a Presidente compor a Mesa de 37 
Honra no XII Fórum Municipal de Enfrentamento ao Abuso e a Exploração Sexual contra 38 
Crianças e Adolescentes; 15.4. Oficio nº 366/2014 da SEASO convidando CMAS para 39 
prestigiar a solenidade de assinatura de Convênios. A presidente Maria Tereza inicia a reunião 40 
cumprimentando e agradecendo a todos pela presença, passando ao ponto nº 1. Apreciação e 41 
Aprovação da Pauta do Dia: a presidente coloca a pauta em apreciação e solicita a seguinte 42 
inclusão: Apreciação e Deliberação do parecer da Comissão da Área de Proteção Social 43 
Básica e Comissão Especial Provisória para Acompanhar a Execução do PAA; nada mais 44 
havendo coloca a pauta em votação e a plenária aprova pela unanimidade de quinze votos a 45 
pauta com a referida inclusão, a qual passa a ser o ponto nº 04. Na seqüência, passa-se ao 46 
ponto nº 2.  Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior (Ordinária de 24.04.2014): 47 
Maria Tereza coloca a ata em apreciação e não havendo nenhuma solicitação de alteração a 48 
coloca em votação; a conselheira representante do Núcleo Regional de Serviço Social 11ª Região 49 
– NUCRESS, Mônica Gomes, abstém-se de votar, haja vista, não ter participado da reunião; 50 
também se abstém a conselheira representante da Secretaria Municipal de Educação, Eliedy 51 
Batista Eler pelo mesmo motivo, desta forma a ata é aprovada por treze votos favoráveis e duas 52 
abstenções. Em seguida, Maria Tereza justifica a ausência dos seguintes Conselheiros e suas 53 
respectivas representações: Carlos Alberto S. da Rosa, da Secretaria Municipal de Cultura, que 54 
nesta ocasião tem um compromisso pré agendado em seu trabalho; Ana Paula Zorik Rodrigues da 55 
Secretaria Municipal de Assistência Social que está na Secretaria realizando as correções dos 56 
Planos de Ação Anual e do Relatório de Atividades das Unidades Governamentais e Não 57 
Governamentais conforme cronograma; Vitória Suzana Skiziski do Serviço de Convivência e 58 
Fortalecimento de Vínculos para Idosos que nesta data tem encontro com o Grupo de Idosos de 59 
sua Comunidade, do qual é líder e Zulmira Salete Taglieber do Programa de Capacitação e 60 
Inclusão Produtiva, que não possui email e não foi possível contatá-la por telefone. A assistente 61 
social do CMAS, Justa Alves dos Anjos Chesca, lembra os Conselheiros que as justificativas de 62 
ausências são trazidas à reunião enquanto informe, porém, não existe nenhuma prerrogativa no 63 
Regimento que indique que a plenária tenha que aprovar, que este assunto deve ser tratado 64 
quando da alteração do atual regimento. (Eliedy, pede para registrar que na última reunião 65 
(24.04.2014), não se fez presente pelo fato de não ter recebido o email), por isso, solicita que sua 66 
falta na referida reunião, seja justificada. Desta forma, passa-se ao ponto nº 3.  Publicação das 67 
deliberações da X Conferência Municipal de Assistência Social realizada nas datas de 19 e 68 
20 de julho de 2013: Justa explica que as deliberações da Conferência supra, necessitam serem 69 
publicizadas para que fiquem à disposição do público, porém, para isso, é necessário o referendo 70 
do CMAS; Justa informa ainda que essa norma vale também para o Conselho Nacional de 71 
Assistência Social – CNAS, o qual, publicou suas deliberações referente à Conferência de 2013, 72 
no mês de março deste ano (2014); Maria Tereza coloca em votação e a plenária aprova pela 73 
unanimidade de quinze votos o referendo favorável à publicização das deliberações da X 74 



Conferência Municipal de Assistência Social realizada nas datas de 19 e 20 de julho de 2013. 75 
Prosseguindo, discute-se o ponto nº 4. Apreciação e Deliberação do parecer da Comissão da 76 
Área de Proteção Social Básica e Comissão Especial Provisória para Acompanhar a 77 
Execução do PAA: Justa realiza a leitura do ofício nº 026/2014 advindo da Secretaria Municipal 78 
de Agricultura – SEAGRI encaminhando para apreciação e validação, uma lista de agricultores 79 
familiares selecionados para participação no Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; em 80 
seguida, Justa faz a leitura do parecer supra no qual consta que “... considerando a Lei Federal 81 
12.512/2011; considerando que, na ausência do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 82 
Nutricional cabe ao CMAS deliberar sobre as matérias afetas à Política de Segurança Alimentar e 83 
Nutricional; considerando a Resolução/CMAS nº 011 de 13 de março de 2014, que Inst itui  84 
Comissão Especial Provisória do CMAS, para acompanhar a execução do Programa de 85 
Aquisição de Alimentos- PAA; considerando o oficio nº 26/2014 recebido da SEAGRI, que consta 86 
anexo a lista dos agricultores familiares selecionados para participar do PAA, as Comissões tem 87 
por indicativo à plenária, o parecer favorável a aprovação da lista de agricultores familiares 88 
selecionados pela SEAGRI para participar do PAA; que a SEAGRI acrescente na lista dos nomes 89 
dos agricultores uma coluna com a renda bruta que consta na Declaração de Aptidão ao Pronaf-90 
DAP e que destaque os nomes dos novos agricultores que foram inseridos pela SEAGRI, na lista, 91 
uma vez, que o CMAS não conhece todos os referidos agricultores que participam do PAA; que no 92 
que tange ao Fluxograma, após extensa discussão as Comissões juntamente com a gestão da 93 
SEASO e SEAGRI, elaboraram uma proposta, que será sistematizada pela conselheira Luzia de 94 
Aguiar Soares, que encaminhará para a equipe do PAA na SEAGRI; que a SEAGRI após aprovar 95 
o Fluxograma deverá realizar reunião no prazo máximo de junho de 2014, com as Unidades 96 
Governamentais e Não Governamentais Beneficiadas pelo PAA e com as Comissões do CMAS 97 
supramencionadas, para apresentar e explicar o Fluxograma; que a SEAGRI faça um Formulário 98 
para que tanto as Unidades Governamentais e Não Governamentais Beneficiadas pelo PAA, 99 
quanto à própria equipe do PAA da SEAGRI possam registrar suas reclamações e ou sugestões 100 
no que se refere ao PAA; o referido Formulário deverá ser disponibilizado pela SEAGRI na data 101 
da reunião com as Unidades e Comissões do CMAS, a qual deverá ocorrer até junho deste; no 102 
que se refere ao funcionamento do PAA, as Comissões tem como indicativo que seja 103 
encaminhado expediente do CMAS para o Município, para que este providencie espaço físico 104 
adequado conforme disposto no Termo de Adesão nº 0227/2012 com vigência até 2018, e Lei 105 
Federal 12.512/2011, para o recebimento, armazenamento e distribuição do PAA, haja vista, que 106 
o espaço físico existente não contempla as exigência legais...”; finalizada a leitura a presidente 107 
coloca o parecer em apreciação; o Conselheiro do Conselho Estadual de Assistência Social – 108 
CEAS, e vereador, Vanderlei Augusto da Silva, questiona se, uma vez que, o PAA está vinculado 109 
à SEAGRI não seria pertinente ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 110 
deliberar sobre a solicitação; Justa explica que conforme consta no parecer, segundo a Lei 111 
Federal 12.512/2011, no caso da ausência do Conselho mencionado, cabe ao CMAS deliberar 112 
sobre o PAA; Vanderlei ressalta que a Lei Municipal que cria o Conselho de Segurança, já existe, 113 
(nº 4717/2007) e é preciso efetivação junto à SESAU para que agilize a implementação da 114 
mesma; Justa informa que a conselheira e Coordenadora da Gestão de Benefícios e 115 



Transferência de Renda, Poliana Lauther, encontra-se em Florianópolis-SC participando da 116 
Oficina Regional do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN que acontece nos dias 117 
15 e 16 deste mês, portanto, na próxima reunião poderemos ter mais informações a respeito; 118 
Justa acrescenta ainda que esteve em Cuiabá-MT, nas datas de 28 à 30.04.2014, participando do 119 
Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – 120 
CONGEMAS, onde também foi tratado sobre a necessidade dos Conselhos Municipais de 121 
Segurança Alimentar e Nutricional – CMSAN se adequarem e exercerem seu papel junto à política 122 
de Segurança Alimentar e Nutricional, pois se refere a uma política distinta, a qual o CMAS não 123 
tem competência para deliberar. A conselheira e Secretária Municipal de Assistência Social, 124 
Susana Medeiros Dal Molin registra o empenho do CMAS no sentido da implementação do 125 
CMSAN e informa que será realizado na data de 18.07.2014, o Fórum Municipal de Segurança 126 
Alimentar irá acontecer no dia 18/07/2014, e elegerá os membros da sociedade civil que irão 127 
compor o Conselho em tela; encerrada a apreciação, Maria Tereza coloca o parecer em votação o 128 
qual a plenária aprova pela unanimidade de quinze votos.  Na seqüência, o ponto nº 5.  129 
Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Orçamentos e Finanças, da área de 130 
Proteção Social Básica, da área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 131 
e de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, ref. A Prestação de Contas do 1º 132 
Trimestre de 2014 da SEASO: a Secretaria Executiva dos Conselhos disponibiliza aos presentes, 133 
cópias da referida Prestação de Contas; Maria Tereza realiza a leitura do parecer o qual diz que 134 
“...as Comissões tem por indicativo á plenária o parecer favorável, com os indicativos a seguir que 135 
deverão ser considerados para a próxima prestação de contas que a SEASO, acrescente na 136 
coluna Receitas Orçamentárias o nome dos Serviços/Programas; QUE na planilha da Receitas 137 
seja separado por área de Proteção Básica e Especial; QUE seja colocado o nº do Convênio e 138 
sua vigência das subvenções sociais, bem como, acrescente a identificação da Entidade e o 139 
objeto do Convênio, como anexo da Planilha; QUE seja atualizada a nomenclatura dos pisos e 140 
convênios no Sistema da Gestão Orçamentária (SEFIN) na coluna Receitas Orçamentárias, se 141 
possível; QUE todas as deliberações dos Conselhos: CMDCA, CMDI, CMDM que sejam 142 
referentes a orçamento, considerando que estão alocados no FMAS, sejam deliberados em 143 
conjunto com o CMAS...”. Finalizada a leitura, Susana faz uso da palavra e apresenta a Servidora 144 
Eliane Portella que este mês passou a responder pela gerência Administrativa e Financeira da 145 
SEASO em substituição à Milício Vicente Stroher o qual solicitou licença sem vencimentos; em 146 
seguida, o conselheiro e diretor da SEASO, Hudson Márcio Moreschi Júnior, apresenta projetado 147 
o Relatório da Prestação de Contas do 1º Trimestre da SEASO; dentre os valores apresentados, 148 
Hudson destaca o piso dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, como sendo o 149 
maior, cujo valor é de 60.000,00 (sessenta mil reais) mensais; o diretor explica que muitos valores 150 
estão previstos e zerados exemplificando com a Casa do Índio, que está previsto, contudo, ainda 151 
não foi definido a fonte dos recursos para construção desta; Luiza Maria Oliveira Scardua, 152 
representante do Conselho Regional de Psicologia – CRP, questiona se, nesse caso, tendo a 153 
previsão e não tendo o recurso, seria deficitário; Maria Tereza explica que não, que é necessário 154 
fazer a previsão, mesmo não tendo o recurso, pois se no decorrer do ano o Município for 155 
contemplado com o recurso e a obra não estiver prevista tem que se fazer alteração orçamentária 156 



na Câmara o que demanda tempo, correndo o risco de se perder prazos e desta forma, fazendo a 157 
previsão, se evita tal transtorno; o vice presidente, Ronaldo Adriano Alves dos Santos, contribui 158 
com a discussão explicando que os valores estão previstos por Área de Proteção (Básica e 159 
Especial), para que cada Comissão possa acompanhar a execução dos valores; Maria Tereza 160 
propõe que na próxima reunião de Comissões para elaboração de parecer referente à referida 161 
Prestação de Contas da SEASO, que sejam convidadas as Comissões afins do Conselho 162 
Municipal dos Direitos da Criança – CMDCA; Susana propõe que seja convidado todos os 163 
Conselheiros do CMDCA e que se faça uma reunião extraordinária, com pauta única; encerrada a 164 
apreciação, a plenária aprova pela unanimidade de quinze votos, o mencionado parecer, bem 165 
como, a proposta de que seja convidado o CMDCA, através de ofício, para que as Comissões 166 
afins do CMDCA e do CMAS, elaborem junto o parecer e que ambos os Conselhos realizem 167 
reunião extraordinária ampliada, com pauta única, para que a SEASO apresente o Relatório 168 
Trimestral de Prestação de Contas.  Em seguida, inicia-se a discussão do ponto nº 5. Apreciação 169 
e deliberação do Parecer das Comissões de Orçamentos e Finanças, da área de Proteção 170 
Social Básica, da área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e de 171 
Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos referente à Visita Técnica às Entidades 172 
inscritas no CMAS para inserção no Sistema de Cadastro Nacional de Entidades de 173 
Assistência Social – SCNEAS: a conselheira e Secretária Municipal de Assistência Social – 174 
SEASO, Susana Medeiros Dal Molin realiza a leitura do ofício nº 399/2014 que a SEASO 175 
encaminhou referente à Resolução nº 4/2014/CNAS que institui o Programa Nacional de 176 
Aprimoramento da Rede Socioassistencial Privada do Sistema Único de Assistência Social – 177 
SUAS – Aprimora Rede e aprova os critérios e procedimentos para incentivar a qualificação dos 178 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades privadas 179 
no âmbito do SUAS; segundo a resolução citada o Programa Aprimora Rede terá seu início com a 180 
implementação do Sistema de Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – SCNEAS; 181 
consta ainda no mencionado ofício que para incentivar o maior número possível registro de 182 
informações das entidades, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS vai 183 
repassar um valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) por cadastro preenchido até dezembro deste 184 
ano; encerrada a leitura do ofício; Maria Tereza lê o parecer o qual recomenda a todas as 185 
Entidades devidamente inscritas no CMAS, para que recebam o técnico da SEASO e respondam 186 
o questionário; em seguida coloca o ofício e o parecer em apreciação; a conselheira e gerente do 187 
Sistema Municipal de Assistência Social, Luzia de Aguiar Soares explica que a SEASO 188 
disponibilizará um técnico para realizar visitas ás Entidades e elaborar o Relatório a ser enviado 189 
ao MDS, portanto, é importante que a ou as pessoas que irão fornecer os dados da Entidade 190 
sejam pessoas que entendam da parte financeira, pois o objetivo do município não é prejudicar a 191 
Entidade, e sim realizar o repasse de informações ao MDS da forma mais fidedigna possível; 192 
Luzia ressalta que o técnico que fará a visita irá se responsabilizar, inclusive disponibilizando seu 193 
CPF ao MDS, por isso, a responsabilidade em elaborar o relatório o mais próximo da realidade; 194 
Susana complementa que à primeira vista pode se parecer um caminho trabalhoso, mas que 195 
esses apontamentos vem contribuir para qualificar e trazer maior transparência ao relevante 196 
trabalho prestado pelas Entidades; encerrada a apreciação, a presidente coloca o parecer em 197 



votação e a plenária o aprova pela unanimidade de quinze votos. Após, passa-se ao ponto nº 7. 198 
Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Básica e de 199 
Orçamento e Finanças referente à Continuidade do ACESSUAS Trabalho no período de 200 
junho a dezembro de 2014: Ronaldo faz a leitura do ofício nº 420/2014 advindo da SEASO no 201 
qual a Secretaria diz que considerando a Resolução nº 13 de 27 de abril de 2012, que estabelece 202 
os requisitos e critérios de partilha do cofinanciamento federal para apoio às ações de articulação, 203 
mobilização, encaminhamento, monitoramento, bem como estratégias para a inclusão da pessoa 204 
com deficiência no mundo do trabalho e que considerando que a SEASO vem desenvolvendo 205 
esse programa desde 2012, solicita a apreciação e deliberação deste Conselho sobre a 206 
continuidade desse programa de junho/2014 a dezembro/2014 conforme o plano de trabalho e 207 
aplicação encaminhado em anexo; Ronaldo também realiza a leitura do parecer das Comissões 208 
supra cujo indicativo à plenária é “... Parecer favorável a continuidade do ACESSUAS no período 209 
de junho de 2014 a dezembro de 2014...”; finalizada a leitura, a presidente coloca o parecer em 210 
apreciação; a conselheira e gerente da divisão de Proteção Social Básica, Carin Andréia Savaris 211 
ressalta que é necessário a continuidade do Programa - ACESSUAS até dezembro/2014 pelo fato 212 
da importância do trabalho já realizado pelo ACESSUAS, e sua relevância na continuidade dos 213 
trabalhos pela busca a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio 214 
do incentivo e da mobilização à integração ao mundo do trabalho. Acrescenta ainda que com a 215 
aplicação do recurso conforme o planejamento, está prevista a contratação de técnicos de nível 216 
superior, estagiários, locação de carro,material de divulgação e locação de copiadora podendo 217 
assim, efetuar o atendimento das pessoas encaminhadas ao - Programa Nacional de Acesso ao 218 
Ensino Técnico e Emprego. Institucional - PRONATEC. a conselheira da SEASO, Gisele Fossá 219 
questiona como fica a partir de janeiro/2015, se virão novas orientações; Carin reitera que a 220 
validade é até dezembro/2014 e que não tem nada definido para 2015, porém, se tiver alguma 221 
novidade, terá que fazer todos os trâmites novamente e trazer para apreciação deste Conselho; 222 
encerrada a apreciação, Maria Tereza coloca o parecer em votação e a plenária o aprova pela 223 
unanimidade de quinze votos. Desta forma, passa-se ao ponto nº 8. Apreciação e deliberação 224 
do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 225 
Complexidade referente aos ajustes do Plano Municipal de Reordenamento dos Serviços de 226 
Acolhimento para Pessoas Adultas e Famílias em Situação de Rua: Ronaldo relembra que na 227 
última reunião do CMAS (24.04.2014) a Comissão apresentou um informe sobre o referido 228 
assunto, porém, após ocorreu nova reunião e a Comissão elaborou o seguinte parecer cuja leitura 229 
é realizada por Ronaldo: “...considerando o ofício nº 416/2014 da Secretaria Municipal de 230 
Assistência Social – SEASO que solicita à apreciação e deliberação do CMAS referente aos 231 
ajustes do Plano de Reordenamento do Serviço de Acolhimento para População Adulta e Famílias 232 
em Situação de Rua; considerando o Parecer favorável das Comissões de Orçamento e Finanças 233 
e da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade quanto às alterações de 234 
ações e prazos propostos no Plano Municipal de Reordenamento dos Serviços de Acolhimento 235 
para Pessoas Adultas e Famílias em Situação de Rua; considerando que o prazo final para 236 
implementação de todas as ações do Plano de Reordenamento encerra em dezembro de 2014, a 237 
Comissão tem como indicativo à Plenária que: aprove os ajustes do Plano de Reordenamento do 238 



Serviço de Acolhimento para População Adulta e Famílias em Situação de Rua, apresentados 239 
pela SEASO; que a Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 240 
continue acompanhando a execução do referido Plano, apresentando relatório trimestral ao 241 
CMAS...”; após a leitura, a presidente coloca o parecer em apreciação; o Plano é disponibilizado 242 
através de meio físico e todos os presentes tem acesso; não havendo nenhuma manifestação o 243 
parecer é colocado em votação pela presidente e a plenária o aprova pela unanimidade de quinze 244 
votos. Na sequência, discute-se o ponto nº 9.  Apreciação e deliberação do Parecer da 245 
Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade referente ao 246 
Novo Termo de Aceite do PETI/2014 em substituição ao Termo de Aceite/2013: Justa realiza 247 
a leitura do parecer o qual diz que “...considerando a Resolução da CIT nº 1 de 19 de março de 248 
2014, que altera a Resolução nº 5, de 12 de abril de 2013, da Comissão Intergestores Tripartite – 249 
CIT, que dispõe sobre os Estados, Municípios e Distrito Federal com alta incidência de crianças e 250 
adolescentes em situação de trabalho infantil serão cofinanciados pelo prazo de três anos, a partir 251 
da adesão ao cofinanciamento federal para realização de ações estratégicas com foco na 252 
erradicação do trabalho infantil; considerando a Resolução do CNAS nº10 de 15 de abril de 2014, 253 
que altera a Resolução nº 8, de 18 de abril de 2013 do Conselho Nacional de Assistência Social - 254 
CNAS com vistas a estabelecer critérios para o cofinanciamento de 2014. E Conforme Art. 16 255 
desta resolução o valor mensal do cofinanciamento federal para apoio à manutenção das ações 256 
estratégicas do PETI observará o Porte dos Municípios. Sendo que o Município de Cascavel 257 
receberá o cofinanciamento de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais); considerando que por 258 
meio do Termo de Aceite o gestor de assistência social formaliza responsabilidades de gestão, ao 259 
aceitar o cofinanciamento federal para a realização das Ações Estratégicas do Programa de 260 
Erradicação do Trabalho Infantil - PETI no âmbito do Sistema Único da Assistência Social – 261 
SUAS, e demais compromissos decorrentes; considerando o ofício nº422 de 13 de maio de 2014 262 
recebido da SEASO, solicitando apreciação e deliberação do Conselho Municipal de Assistência 263 
Social referente à aprovação do novo Termo de Aceite do Programa de Erradicação do Trabalho 264 
Infantil PETI/2014, o qual poderá ser realizado até o dia 28 de maio de 2014 em substituição ao 265 
Termo de Aceite PETI/2013; tem como indicativo à Plenária que: aprovar o Novo Termo de Aceite 266 
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI/2014 em substituição ao Termo de Aceite 267 
PETI/2013 e Revogar a Resolução/CMAS nº 044/201, revogando a Resolução/CMAS nº 268 
044/2013...”; encerrada a leitura, Maria Tereza coloca o parecer em apreciação; Luzia, explica que 269 
em 2013 o Município já apresentou o Termo de Aceite do PETI o qual foi aprovado, porém, devido 270 
à alteração no que se refere a valores e prazo, houve necessidade de nova deliberação, Luzia 271 
ainda informa que antes não tinha prazo, contudo, agora o Ministério de Desenvolvimento Social e 272 
Combate à Fome – MDS, encaminhou um telegrama avisando do prazo e que a deliberação 273 
anterior (de 2013), perdeu o valor e que somente após nova deliberação acontecerá o depósito 274 
por parte do Ministério; encerrada a apreciação, a presidente coloca o parecer em votação o qual 275 
é aprovado pela plenária por unanimidade de quinze votos. Desta forma, passa-se ao ponto nº 10. 276 
Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Especial de 277 
Média e Alta Complexidade referente ao Plano de Ações Estratégicas do PETI 2014 a 2016: 278 
Justa realiza a leitura do parecer cujo indicativo da Comissão à plenária é “...Indeferir o Plano de 279 



Ações Estratégicas do PETI apresentado pela Secretaria Municipal de Assistência Social – 280 
SEASO; que a SEASO realize as correções e atualize as Resoluções/Normativas citadas no 281 
Plano, conforme as normativas vigentes; que a SEASO atualize os prazos estabelecidos para 282 
execução das ações propostas no referido Plano, haja vista que, estes prazos estão vencidos 283 
desde 2013, entretanto, as ações ainda não foram executadas; que após correções do Plano de 284 
Ações Estratégicas do PETI, a SEASO encaminhe este Plano ao CMAS, com tempo hábil para 285 
que a Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade possa 286 
apreciar e emitir parecer ao Plenário do CMAS...”; Justa finaliza a leitura e a presidente coloca o 287 
parecer em apreciação; Luzia explica que este Plano foi elaborado antes das informações do 288 
ponto anterior, por isso, ainda consta alguns considerando “desnecessários”; Ronaldo enfatiza 289 
que as Comissões sofrem quando a documentação chega “em cima da hora”, pois não há tempo 290 
hábil para se fazer a leitura e análise, as discussões nas Comissões demoram muito e não é 291 
possível inteirar-se de todo o conteúdo, desta forma, frisa Ronaldo, encaminhando os Planos com 292 
antecedência, é possível repassar por email aos membros da Comissão e estes analisarem 293 
minuciosamente, realizarem os apontamentos e contribuírem de forma efetiva com o parecer; 294 
Susana propõe que a Comissão supra seja convidada para em conjunto com a SEASO realizar as 295 
correções no Plano; Justa propõe também a participação do Conselho Municipal dos Direitos da 296 
Criança e do Adolescente – CMDCA, o qual também delibera sobre o PETI; Decir Borges Gomes 297 
de Araújo, coordenadora do PETI, diz que concorda que a documentação deve ser encaminhada 298 
com antecedência e defende a participação do CMAS, através da Comissão, nas correções do 299 
Plano; encerrada a apreciação, Maria Tereza coloca o parecer em votação.; a plenária aprova o 300 
parecer, pelo indeferimento do Plano, pela unanimidade de quinze votos; em seguida, coloca as 301 
proposições em votação e a plenária aprova igualmente por unanimidade que seja construído, 302 
através da SEASO, um cronograma de reuniões para discussão e correções do Plano de Ações 303 
Estratégicas do PETI 2014 a 2016 e encaminhado à Comissão de Proteção Social de Média e Alta 304 
Complexidade, bem como, que se estenda o convite ao CMDCA. Prosseguindo, inicia-se a 305 
discussão do ponto nº 11.  Encaminhamento da Comissão da Área de Proteção Social 306 
Especial de Média e Alta Complexidade referente aos Relatórios Mensais das Unidades 307 
Governamentais e Não Governamentais que executam Serviços de Proteção Social 308 
Especial de Média e/ou Alta Complexidade: Ronaldo explica que enquanto coordenador da 309 
referida Comissão, traz ao conhecimento desta Plenária que as Entidades Não Governamentais e 310 
os Serviços Governamentais estão entregando na Secretaria Executiva dos Conselhos, 311 
mensalmente, os Relatórios Mensais extraídos do Sistema de Informatização da Rede de 312 
Serviços de Assistência Social – IRSAS; porém, a Comissão, devido à demanda dos assuntos 313 
pertinentes que dependem de prazos na elaboração de pareceres, não está conseguindo realizar 314 
a análise dos mesmos, porém, os membros da Comissão, com o objetivo de sanar esse problema, 315 
optaram por definir data fixa de reunião para análise de tais relatórios, ficando decidido a primeira 316 
sexta feira de cada mês e que a Comissão manterá o CMAS informado de suas ações. Em 317 
seguida, passa-se ao ponto nº 12. Informe da Comissão da Área da Proteção Social Básica 318 
referente ao SCFV: Justa faz a leitura do informe através do qual a Comissão supra  traz ao 319 
conhecimento da plenária que foi realizada reunião na data de 25.04.2014 com representantes 320 



das Entidades Não Governamentais onde foi apresentado o reordenamento dos Serviços de 321 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos; no informe ainda consta que foi disponibilizado uma 322 
planilha onde irão preencher: nome do usuário, nº do IRSAS e do NIS, se é público prioritário ou 323 
não, se sim, qual o motivo, com o objetivo de mapear os usuários atendidos e repassar à divisão 324 
de Proteção Social Básica e também que, em relação ao público prioritário foi repassado às 325 
Entidades que, conforme orientação dôo MDS, deve ser feito um relatório/parecer do técnico de 326 
referência do Serviço que vai indicar os motivos que o usuário foi considerado público prioritário; 327 
este documento deve ser registrado no IRSAS, bem como deve estar em meio físico, junto ao 328 
cadastro de usuário. Encerrado o informe prossegue-se com o ponto nº 13. Oficio Circular 329 
CMDCA nº 005/2014 referente à reunião com Corpo de Bombeiros: Ronaldo faz a leitura do 330 
ofício por meio do qual o CMDCA convida este Conselho para participar na data de 22/05/2014, 331 
às 08h30 no Auditório da Prefeitura de uma reunião com a presença do Corpo de Bombeiros para 332 
esclarecimentos quanto as dificuldades de obtenção de liberação da Certificação de Licença de 333 
Corpo de Bombeiros por Entidades Não Governamentais e Serviços Governamentais; Maria 334 
Tereza lembra que na última reunião do CMAS foi discutido esse assunto e deliberado a 335 
participação da mesa Diretiva deste Conselho em reunião a ser agendada com o Corpo de 336 
Bombeiro, contudo, considerando o convite do CMDCA, propõe que o convite seja estendido à 337 
todos os Conselheiros; a plenária concorda e aprova pela unanimidade de quinze votos que o 338 
Convite seja repassado, via email, à todos os Conselheiros, bem como Entidades Inscritas no 339 
CMAS. Na sequência, discute-se o ponto nº 14.  Informe da Comissão Especial do Plano de 340 
Cargos, Carreira e Salários dos Trabalhadores do SUAS: Ronaldo informa que a Comissão já 341 
se reunião por duas vezes; que após pesquisa conseguiu encontrar um único Plano de Cargos no 342 
Brasil todo, do estado de Sergipe e está se trabalhando também com base nele; informa também 343 
que a Comissão decidiu por realizar as reuniões na última quinta-feira do mês, de forma 344 
descentralizadas, nos Serviços, e em cada Serviço, reunir-se com uma determinada categoria, 345 
que a primeira será na data de 29.05.2014 onde serão convidados a gestão, gerentes e 346 
coordenadores. Encerrado o informe, passa-se ao ponto nº 15. Dia do Assistente Social – 15 de 347 
maio: a presidente parabeniza todos os profissionais de Serviço Social que se fazer presente, 348 
tece elogios e agradecimentos aos da SEASO, acrescenta que se hoje a Política da Assistência 349 
Social está sendo reconhecida a nível Nacional, deve-se ao fato de que os profissionais tem se 350 
empenhado em estudar, “correr atrás”, que hoje a SEASO conta com duas mestres (Janete Krack 351 
Magnagnagno e Susana Medeiros Dal Molin); Decir faz uso da palavra e diz que é Pedagoga, 352 
mas que concorda com a presidente, que as assistentes sociais da Secretaria estão de parabéns 353 
pela sabedoria, compromisso e resolutividade em tudo que fazem;  a conselheira representante da 354 
Associação Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança, Maria de Lourdes Menon Schram, 355 
parabeniza todos os profissionais pela luta no dia a dia; o vereador e conselheiro do Conselho 356 
Estadual de Assistência Social, Vanderlei Augusto da Silva parabeniza a categoria, as técnicas da 357 
SEASO e fala que não poderia deixar de lembrar-se das assistentes sociais que atuam na 358 
Secretaria Municipal de Saúde, mas que fique aqui seu registro de que o Serviço Social ainda 359 
precisa ocupar seu espaço, principalmente na área da Educação; o vice presidente do CMAS e 360 
encerra ressaltando a importância atuação do profissional de Serviço Social na Secretaria 361 



Executiva dos Conselhos; Ronaldo após parabenizar a categoria diz que enquanto psicólogo tem 362 
aprendido muito com a assistentes Sociais; Susana encerra  lembrando que se olharmos para trás 363 
veremos o quanto a Política de Assistência Social avançou, que há poucos anos atrás não 364 
existiam Centros de Referência de Assistência Social – CRAS ou Centros de Referência 365 
Especializado de Assistência Social – CREAS, mas que tudo sempre foi feito com o 366 
comprometimento de todos os profissionais e que esta avanço se deve ao trabalho de cada um; 367 
Susana encerra convidado todos os profissionais de Serviço Social a participarem hoje, ás 16h, na 368 
SEASO, de uma homenagem à categoria. Passa-se ao último ponto de pauta desta reunião 16. 369 
Informes Gerais: Justa, faz a leitura dos seguintes informes conforme segue: 16.1. Agenda de 370 
reunião da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições: informa 371 
aos membros da referida Comissão que a próxima reunião acontecerá dia 19/05/14das14h00min 372 
as 17h00min – sala de reuniões da SEASO; 16.2. Reunião Ampliada do CEAS em Curitiba na 373 
data de 06/06/2014: lembra que na reunião anterior foi deliberado a ida de cinco representantes 374 
deste Conselho na reunião ampliada do Conselho Estadual de Assistência Social, porém, havia 375 
apenas uma vaga, mas o CMAS solicitou e foi disponibilizado as cinco vagas deliberadas na 376 
reunião de 24.04.2014; Justa ainda informa que Vanderlei Augusto da Silva também participará da 377 
referida reunião, porém, enquanto Conselheiro Estadual do CEAS;16.3. Oficio Circular nº 378 
384/2014 da SEASO para a Presidente compor a Mesa de Honra no XII Fórum Municipal de 379 
Enfrentamento ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes: convida 380 
para o Fórum citado que acontecerá na data de 12/05/2014, às 13h30 no auditório da 381 
Universidade Paranaense – UNIPAR e informa que a presidente do CMAS Maria Tereza Chaves 382 
foi convidada para compor a Mesa de Honra; 16.4. Oficio nº 366/2014 da SEASO convidando 383 
CMAS para prestigiar a solenidade de assinatura de Convênios: Justa faz a leitura do ofício 384 
através do qual a SEASO convida a todos para participar do cerimonial de assinatura dos Termos 385 
de Convênios que serão celebrados com as Entidades privadas até o mês de janeiro/2015. Nada 386 
mais havendo a ser tratado a presidente Maria Tereza Chaves encerra a reunião às 11h30 e eu, 387 
Clarice Fruet, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pela 388 
presidente. 389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


