
 

 
 

ATA Nº 10 - 13.09.2010 
 

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dez, aconteceu as 08h15, na UOPECCAN – União 1 

Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer, sito à Rua Itaquatiara, 769 – Bairro Santo 2 

Onofre. Com a presença de seu Presidente, Vanderlei Augusto da Silva, e seus membros, para tratar 3 

dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação das Atas das reuniões anteriores 4 

(08.07.2010 e 17.08.2010); 2. Posse de Conselheiros; 3. Apreciação e Aprovação do Parecer da 5 

Comissão de Avaliação de documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de 6 

Orçamento e Finanças - 4. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de 7 

documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças dos Relatórios 8 

de Conclusão de Curso – RCC da Instância de Controle Social - ICS e CMAS referente a Capacitação 9 

do MDS; 5. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, 10 

Projetos, Serviços e Inscrições e Comissão de Orçamento e Finanças referente ao Plano de 11 

Aplicação do IGD saldo remanescente; 6. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de 12 

Avaliação de documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças 13 

referente a solicitação de convênio do Albergue Noturno André Luiz; 7. Capacitação para 14 

conselheiros; 8. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de documentos, 15 

Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças referente a solicitação da 16 

entidade Provopar para remanejamento de rubrica; 9. Oficio nº 232/2010 advindo da SEASO em 17 

resposta ao Of./CMAS nº068/2010 referente ao PETI; 10. Apreciação e Aprovação do Parecer da 18 

Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e Comissão de Orçamento e 19 

Finanças referente ao Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação; 11. Apreciação e 20 

Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e 21 

Comissão de Orçamento e Finanças referente aos Critérios de Partilha do Fundo Municipal de 22 

Assistência Social - FMAS; 12. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de 23 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e Comissão de Orçamento e Finanças referente ao 24 

Plano de Aplicação 2011 da partilha dos recursos do FMAS com Entidades Socioassistenciais; 13. 25 

Criação Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da Assistência Social; 14. Apreciação e 26 

Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e 27 

da Comissão de Orçamento e Finanças da Declaração comprovando a existência de Equipe Técnica 28 

do Órgão Gestor de acordo com a NOB/RH/SUAS; 15. Apreciação e Aprovação do Parecer da 29 

Comissão de Avaliação de documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de 30 



Orçamento e Finanças da Declaração comprovando condições de funcionamento dos CRAS; 16. 31 

Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de documentos, Projetos, Serviços e 32 

Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças referente à Censo do Sistema Único de 33 

Assistência Social – SUAS/ CMAS; 17. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação 34 

de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças referente 35 

ao censo Sistema Único de Assistência Social – SUAS/ Órgão Gestor; 18. Informes Gerais. O 36 

presidente Vanderlei inicia a reunião cumprimentando e agradecendo a todos os presentes, em 37 

seguida, passa a palavra ao senhor Dimer José Weber, vice-presidente da UOPECCAN, agradecendo-38 

o, em nome da Entidade, por estar cedendo este espaço para a realização da reunião do CMAS. 39 

Senhor Dimer faz uso da palavra e diz que é um prazer estar recebendo o Conselho para a realização 40 

da reunião ordinária; faz um breve histórico sobre a Entidade; diz que a mesma iniciou suas 41 

atividades no ano de 1991 com apenas quatro funcionários, e hoje conta com quatrocentos 42 

funcionários e atende toda a região oeste; explica que está se iniciando uma nova obra de nove mil 43 

metros quadrados na cidade de Umuarama, orçado em aproximadamente vinte milhões de reais; e 44 

que para a realização desta grande obra, a Entidade conta com o apoio de Deputados Estaduais e 45 

Federais e também do trabalho de telemarketing que a UOPECCAN desenvolve junto à Comunidade; 46 

acrescenta que são atendidas em média quatrocentas e cinqüenta pessoas por dia trazendo maior 47 

comodidade aos pacientes, tendo em vista que, anteriormente, as famílias tinham que se deslocar 48 

para outras cidades afins de tratamento, e que hoje a UOPECCAN é o primeiro órgão de Saúde do 49 

interior que realiza transplante de medula e o segundo do Brasil. Vanderlei agradece pela recepção e 50 

diz que faz parte do Conselho deliberativo da Entidade. Na seqüência, o presidente passa para o 51 

ponto de pauta 1. Apreciação e aprovação das Atas das reuniões anteriores (08.07.2010 e 52 

17.08.2010): o presidente coloca em apreciação a ata de 08.07.10 e não havendo nenhuma 53 

manifestação, a ata é colocada em votação e aprovada, porém, como uma abstenção, da Conselheira 54 

Susani Gabriel Sartori Fillus, que não participou da referida reunião; em seguida, Vanderlei coloca a 55 

ata de 17.08.2010 em apreciação, também não havendo nenhuma solicitação de alteração por parte 56 

da Plenária, o presidente coloca a ata em votação e a mesma é aprovada, contudo, com um voto de 57 

abstenção, da Conselheira Vera Lúcia Bier a qual não participou desta reunião. 2. Posse de 58 

Conselheiro: Vanderlei convida a Conselheira e Secretária Municipal de Assistência Social, Inês 59 

Aparecida de Paula e o Conselheiro Luiz Antônio Pastorini Lançanova para, juntamente com ele, 60 

empossar o Conselheiro Titular Jucimar de Souza Queiroz, representante da ADEFICA – Associação 61 

dos Deficientes de Cascavel, em substituição a Marcelino Pereira da Luz; a Conselheira Suplente 62 

Lenita Terezinha S. da Veiga, em substituição a Conselheira Salete Aparecida de Almeida Zem; 63 

empossa ainda a Conselheira Titular Susana Medeiros Dal Molin, em substituição a Conselheira 64 

Veralucia Clivati Martins. Vanderlei dá as boas vindas aos três; acrescenta que tanto Lenita quanto 65 



Susana já foram Conselheiras, e que com certeza, juntamente com Jucimar, irão contribuir muito 66 

com este Conselho. 3. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de 67 

documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças - Solicitação 68 

da Entidade ADEFICA, para utilização da sobra de saldo: o presidente do CMAS, diz que devido à 69 

pauta extensa desta reunião ordinária, as Comissões supra, se reuniram, analisaram e elaboraram o 70 

Parecer referente a solicitação da Entidade de Defesa de Direitos ADEFICA para utilização de sobra 71 

de saldo de Convênio conforme consta no Parecer. Justa faz a leitura do Parecer onde diz que: o 72 

Convênio firmado com a Entidade tem vencimento até 31.12.2010, porém, os depósitos dos recursos 73 

na Conta Corrente da mesma ocorreu somente em 08.07.2010, e tendo em vista que a Entidade 74 

justificou que os saldos de Convênio serão utilizados na aquisição de itens já previstos no plano de 75 

aplicação aprovado por este Conselho, as Comissões são de Parecer favorável a utilização de sobras 76 

de saldo remanescente, porém, com a ressalva de que a ADEFICA, deverá, para os próximos 77 

repasses, fazer a utilização integral dos valores, respeitando os prazos estabelecidos no Convênio, 78 

evitando assim novas readequações de Plano de Aplicação e saldo para outros meses. Em votação, o 79 

Parecer favorável é aprovado por unanimidade. 4. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão 80 

de Avaliação de documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e 81 

Finanças dos Relatórios de Conclusão de Curso – RCC da Instância de Controle Social - ICS e CMAS 82 

referente a Capacitação do MDS: Vanderlei faz um breve resgate lembrando a plenária que na 83 

reunião ordinária do CMAS ocorrida em 18.03.2010, foi apresentada a proposta do curso de 84 

Capacitação de Agentes Públicos Municipais de Controle Social da Política de Assistência Social e do 85 

Programa Bolsa Família, ofertado pelo MDS – Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a 86 

Fome, e que o INBRAPE – Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos S/C Ltda., com 87 

Sede em Londrina, foi o responsável pela Capacitação; relembra ainda que, o Município de Cascavel 88 

teve direito a duas vagas para o Conselho Municipal de Assistência Social, (foram eleitos os 89 

Conselheiros Vanderlei Augusto da Silva e Janete Krack Magnagnagno), uma vaga para a Secretária 90 

Executiva dos Conselhos, (Justa Alves dos Anjos Chesca) e duas vagas para Conselheiros 91 

representantes da ICS - Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família (Christiani C. 92 

Bortoloto Lopes e Mônica Andressa Silveira); acrescenta que o curso aconteceu na data de 02, 03 e 93 

04 de agosto de 2010, na cidade de Londrina-PR, e que os participantes tinham que elaborar um 94 

Relatório de Conclusão de Curso – RCC e também multiplicar o aprendizado com os demais 95 

Conselheiros, através de oficinas que deverão acontecer dentro em breve. Após a explicação do 96 

presidente, Justa faz a leitura do Parecer, referente ao Relatório da ICS, bem como do CMAS, o qual 97 

diz que, tendo em vista que os Conselheiros que participaram da Capacitação supra se reuniram e 98 

elaboraram a proposta dos dois RCC, sendo que quanto ao RCC da ICS, este foi apresentada na 99 

reunião ordinária da ICS realizada em 08.09.2010, onde a plenária discutiu, alterou e o aprovou. E 100 



quanto ao RCC do CMAS, este foi apresentado às Comissões as quais consideraram satisfatório e por 101 

isso tem como indicativo, o Parecer favorável à aprovação do Relatório de Conclusão de Curso da ICS 102 

e do CMAS que será encaminhado ao INBRAPE em Londrina, que por sua vez, encaminhará ao MDS. 103 

Em votação, o Parecer favorável é aprovado por unanimidade. 5. Apreciação e Aprovação do 104 

Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e Comissão de 105 

Orçamento e Finanças referente ao Plano de Aplicação do IGD saldo remanescente: Vanderlei 106 

solicita a Conselheira e Gerente da Divisão de Proteção Social Básica, Luzia de Aguiar Soares que 107 

detalhe à plenária do que se trata. Luzia explica que na reunião ordinária de dezoito de março deste 108 

ano, o CMAS já aprovou a liberação destes recursos, porém, naquela ocasião ainda não tinha o Plano 109 

de Aplicação, e somente agora está sendo apresentado o Plano de Aplicação, tendo em vista que, a 110 

gerência estava analisando, junto aos grupos que participam das Feiras do Programa Economia 111 

Solidária, bem como, com integrantes do Fórum Municipal de Economia Solidária, e levantando qual 112 

a real necessidade, e que foram elencados alguns itens, como: material gráfico para divulgação, a 113 

aquisição de cinqüenta barracas, pois atualmente as Feiras acontecem com barracas alugadas e o 114 

custo é alto, e também a aquisição de alguns equipamentos e um veículo. A diretora da Secretaria 115 

Municipal de Assistência Social, Susana Medeiros Dal Molin, que também está à frente do Setor de 116 

Transferência de Renda e Inclusão Produtiva, corrobora com a fala de Luzia dizendo que foi 117 

necessário “ver” antes a reação das pessoas ante a esta nova política, diz que a última Feira, ocorrida 118 

em quatro de setembro do corrente ano, enfrente a Catedral teve um resultado altamente positivo, 119 

contou com a participação de trinta e seis grupos, alguns, iniciado nos CRAS – Centro de Referência 120 

de Assistência Social, outros no CEMIC – Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristóvão, APAE – 121 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cascavel entre outras entidades; Susana ressalta 122 

que, a Feira contou também com apresentações artísticas de adolescentes do Programa Atitude e 123 

Projovem Adolescente e também de grupos de Idosos do CCI – Centro de Convivência de Idosos; 124 

explica que o público alvo, que é o do Programa Bolsa Família, tem participado efetivamente das 125 

Feiras. A Secretária Municipal de Assistência Social, Inês Aparecida de Paula, acrescenta que é 126 

importante esta participação para que com o tempo as pessoas do Programa Bolsa Família, possam 127 

estar “deixando de ser dependente” do Programa, através da Economia Solidária, que ela, enquanto 128 

Secretária juntamente com o Prefeito Municipal, pretendem buscar recursos para se construir um 129 

Centro Público, onde os grupos tenham um espaço próprio no qual possam produzir e vender seus 130 

trabalhos. Após as considerações, a Secretária Executiva dos Conselhos, lê o Parecer das Comissões 131 

supra o qual diz que considerando que a ICS não é deliberativa, portanto, necessita da deliberação do 132 

CMAS, e que a plenária da Instancia de Controle Social em reunião ordinária realizada em oito de 133 

setembro deste, apreciou e indicou à aprovação para que esta plenária, também aprove o plano de 134 

aplicação do IGD – Índice de Gestão Descentralizada, o qual será aplicado em prol da Economia 135 



Solidária, no valor de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais). Em votação, o Parecer 136 

favorável a aprovação do plano de aplicação do IGD é aprovado por unanimidade. 6. Apreciação e 137 

Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e 138 

da Comissão de Orçamento e Finanças referente a solicitação de convênio do Albergue Noturno 139 

André Luiz: O presidente do CMAS informa aos Conselheiros da atual gestão (2009/2011), que a 140 

Entidade Albergue Noturno André Luis, tinha registro junto ao CMAS, porém, por não se adequar as 141 

novas normas do SUAS – Sistema Único de Assistência Social, perdeu a inscrição há 142 

aproximadamente três anos; contudo, fez as adequações necessárias no que concerne a Política de 143 

Assistência Social, e teve aprovada sua solicitação de registro, estando devidamente Inscrita junto a 144 

este Conselho Municipal de Assistência Social desde oito de abril de dois e dez; e que a Entidade 145 

solicitou o repasse de recursos através da celebração de Convênio, junto a SEASO; explica que foi 146 

encaminhado o Plano de Aplicação/Trabalho à Secretaria Municipal de Assistência, solicitando um 147 

Parecer Técnico, cuja resposta, efetuada através da Coordenadoria do Setor de Monitoramento e 148 

Avaliação, é favorável à aprovação do Plano de Trabalho e Aplicação. Em seguida, Justa lê o Parecer 149 

das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e 150 

Finanças no qual consta que, considerando a relevância do Serviço prestado pelo Albergue Noturno e 151 

também o Parecer Técnico Social e Administrativo da SEASO, tem como indicativo a plenária, Parecer 152 

favorável a aprovação do Convênio para repasse de recursos à referida entidade, as referidas 153 

Comissões são de Parecer Favorável, contudo, o Albergue Noturno André Luis deverá apresentar ao 154 

CMAS um novo Plano de Ação, o qual deverá estar em consonância com o Plano de Trabalho e 155 

Aplicação apresentado para o Convênio. O presidente coloca o Parecer em apreciação e acrescenta 156 

que, considerando que houve uma pequena sobra de saldo de recursos que eram destinados ao 157 

Convenio com a Entidade CAOM – Portal do Sol, que encerrou suas atividades, antes do final da 158 

vigência deste Convênio e dessa forma, será possível repassar R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 159 

reais) mensais ao Albergue. A Secretária Inês diz que esteve visitando o Albergue Noturno, enquanto 160 

Secretária da SEASO e ressalta que o mais importante é que a “população de rua” e/ou famílias que 161 

necessitarem de pernoite, serão atendidos pela Entidade, que esta parceria é de suma importância 162 

para o Município. Após as considerações, o presidente coloca o Parecer em votação e este é 163 

aprovado por unanimidade. 7. Capacitação para conselheiros: Justa lê o oficio nº 258/2010 advindo 164 

da Secretaria Municipal de Assistência Social, o qual informa que a primeira Capacitação acontecerá 165 

na data de dezesseis de setembro de dois mil e dez, e salienta que a SEASO está primando pela 166 

qualidade da Capacitação e, portanto, o nível dos Palestrantes que ministrarão a capacitação é 167 

altíssimo, todos são Doutores na área da assistência social. Inês de Paula diz que conforme 168 

deliberado por este Conselho, a Capacitação acontecerá sempre as quinta-feira, no período 169 

matutino, que serão seis encontros, com carga horária de quatro horas cada sendo que o primeiro 170 



acontecerá conforme data supra mencionada, das 08h30 às 11h30 no Auditório da Prefeitura 171 

Municipal de Cascavel. A Diretora da SEASO, Susana Medeiros Dal Molin, acrescenta que serão 172 

ofertadas duzentas vagas e serão contemplados os Conselheiros dos Conselhos Municipais de 173 

Assistência, dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos Direitos do Idoso e da Instância de 174 

Controle Social, bem como, duas vagas para cada Entidade registrada nos respectivos Conselhos 175 

supra, que as inscrições deverão ser feitas no Setor de Monitoramento Avaliação da SEASO, com 176 

Cheila, Franciele e Janete. O presidente do CMAS fala que “quer” a participação de todos, uma vez 177 

que esta é uma antiga reivindicação dos Conselhos e os palestrantes são pessoas de renome, então, 178 

diz que deixa registrada sua conclamação, pois a SETP – Secretaria de Estado, Emprego e Promoção 179 

Social que deveria oferecer cursos de capacitação como este, não o faz, encerra agradecendo a 180 

SEASO pelo elevado nível desta Capacitação. 8. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de 181 

Avaliação de documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças 182 

referente a solicitação da entidade Provopar para remanejamento de rubrica: Vanderlei explica que 183 

a entidade PROVOPAR, solicitou, através do Ofício 080/2010, o remanejamento de verbas de seu 184 

Plano de Trabalho, para ser utilizada no conserto da pia de inox do Projeto Cozinha Comunitária; que 185 

o CMAS solicitou Parecer Técnico à Divisão Administrativa da SEASO e que as Comissões de Avaliação 186 

de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças, analisaram 187 

a referida solicitação, bem como, o Parecer favorável emitido pela Divisão Administrativa supra. Em 188 

seguida, Justa faz a leitura do Parecer das Comissões o qual, considerando o exposto acima, tem 189 

como indicativo a Plenária, Parecer Favorável ao remanejamento de rubrica, o qual é colocado em 190 

votação pelo presidente e aprovado por unanimidade. Vanderlei complementa que, caso algum 191 

Conselheiro queira verificar a documentação analisada pelas Comissões, a mesma está à disposição 192 

na Secretaria Executiva dos Conselhos. 9. Oficio nº 232/2010 advindo da SEASO em resposta ao 193 

Of./CMAS nº068/2010 referente ao PETI: Vanderlei explica que conforme deliberado por esta 194 

plenária em reunião ordinária em 08.04.2010 foi solicitado que a Secretaria Municipal de Assistência 195 

Social estivesse reativando a Comissão do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, 196 

sendo que naquela ocasião a SEASO informou verbalmente que já existia dentro da Secretaria uma 197 

articulação para a reinstalação da referida Comissão; Vanderlei complementa dizendo que 198 

posteriormente foi encaminhado por este Conselho o ofício nº 068/2010/ solicitando que fossem 199 

apresentadas maiores informações sobre a articulação supra. Pede a Justa que faça a leitura do ofício 200 

resposta nº 232/2010, advindo da SEASO no qual consta que em Cascavel tem duzentos e vinte e 201 

duas crianças/adolescentes inseridos no PETI, sendo sessenta e cinco no EURECA I – Espaço de União, 202 

Recreação e Educação da Criança e Adolescente; cinqüenta e dois no EURECA II; setenta e três no 203 

CEMIC - Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristóvão e trinta e dois no Centro Social Marista; 204 

consta ainda no referido ofício que, tendo em vista o PETI ser um Serviço de Média Complexidade, 205 



ficará vinculado ao CREAS I – Centro de Referência Especializado de Assistência Social e a técnica de 206 

referência e Coordenadora deste Serviço será a Assistente Social Carla Taiane Cansi, que contará 207 

com o apoio administrativo do Servidor Jéferson Luiz Kaibers. Na seqüência, a Conselheira também 208 

Gerente da área de Proteção Social de Média e Alta Complexidade, Lenita, fala que será realizado um 209 

Seminário Municipal sobre Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes e Erradicação 210 

do Trabalho Infantil, na data de 10.11.2010, período vespertino no Auditório da UNIPAR – 211 

Universidade Paranaense e que, posteriormente a SEASO estará enviando convite e maiores 212 

informações. Susana ressalta a necessidade de todos divulgarem este evento, tendo em vista, que 213 

serão disponibilizadas aproximadamente seiscentas vagas. Vanderlei sugere fazer uma panfletagem, 214 

no dia do Seminário, no período da manhã; Luzia fala que nesta panfletagem poderia estar 215 

divulgando o FIA – Fundo da Infância e Adolescente e conscientizando a população a “não dar 216 

esmola”, mas doar ao FIA. A Secretária da SEASO, Inês, diz que as idéias são boas e que a Secretaria 217 

estará analisando. Passa-se para o ponto 10. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de 218 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e Comissão de Orçamento e Finanças 219 

referente ao Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação: Vanderlei explica que a SEASO, 220 

através da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social - Setor de Monitoramento e Avaliação 221 

apresentou às Comissões supra projetado em multimídia, o documento elaborado coletivamente a 222 

partir de reuniões com as equipes dos Serviços, Programas Projetos Governamentais e não 223 

governamentais, e que os membros das Comissões tiveram esclarecidos todos os questionamentos; 224 

Vanderlei explica ainda que a documento seja apresentado, de forma sucinta, pois o mesmo é 225 

composto por cento e vinte e nove páginas e que caso alguém ou alguma entidade tenha dúvida, que 226 

esteja procurando a Gerente da Divisão, Cheila Tatiana Lautert Guimarães, ou que deseje fazer 227 

consultas no mesmo, a Secretaria Executiva também tem um exemplar impresso arquivado. Na 228 

seqüência, Cheila apresentou objetivamente os princípios e diretrizes do Sistema de Monitoramento 229 

e Avaliação, e explicou detalhadamente o marco operacional do Sistema, considerando que a 230 

execução deste deverá ter a participação efetiva dos Conselheiros. O processo se inicia na elaboração 231 

do Plano de Trabalho Anual que é o documento pelo qual será pactuado os objetivos e as metas a 232 

curto, médio e longo prazos, este deve estar de acordo com os padrões de qualidade e os 233 

indicadores do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação. Depois serão formadas Comissões 234 

Mistas e Permanentes de Monitoramento e Avaliação de acordo com os níveis de proteção e 235 

complexidade dos serviços, sendo compostas por 12 representantes titulares e seus respectivos 236 

suplentes, conforme segue: 1 gestor de serviços socioassistenciais governamentais, 1 gestor de 237 

serviços socioassistenciais não-governamentais; 1 técnico de serviços socioassistenciais 238 

governamentais e 1 técnico de serviços socioassistenciais não-governamentais; 2 conselheiros do 239 

CMAS sendo um governamental e um não governamental; 6 usuários de serviços socioassistenciais. 240 



O monitoramento será realizado “a distância” e “presencial”, sendo este último através de visita in 241 

loco da Comissão, que aplicará os instrumentais de monitoramento e avaliação, prevendo que os 242 

gestores, os trabalhadores e os usuários dos serviços devem participar da coleta de dados. Após a 243 

tabulação dos dados, serão elaborados relatórios e pareceres técnicos, bem como o Plano de 244 

Providências, visando a superação das dificuldades na execução dos objetivos e metas pactuadas no 245 

Plano de Trabalho Anual, estabelecendo então o prazo de 180 dias para o cumprimento. Também 246 

está previsto a elaboração de um Plano de Apoio decorrente do Plano de Providências, visando o 247 

apoio técnico e o apoio financeiro quando for necessário, para a superação das dificuldades, sendo 248 

acompanhado sua execução a cada 60 dias pelo órgão gestor e o CMAS. Todos os produtos do 249 

monitoramento e avaliação serão referendados pela Comissão Mista e Permanente de 250 

Monitoramento e Avaliação e deliberados pelo CMAS, sendo publicizados a todos os atores da 251 

política de assistência social.  Ao final dos 180 dias, o Serviço Socioassistencial deve elaborar um 252 

relatório final e o setor responsável pelo monitoramento e avaliação deverá emitir parecer técnico, 253 

que será encaminhado ao CMAS. A Comissão é facultativo a realização de visita in loco para 254 

verificação dos dados apresentados no relatório final. Por fim, é garantido aos serviços 255 

socioassistenciais a possibilidade de solicitar ao CMAS a prorrogação de prazo, justificando seus 256 

motivos pelo não cumprimento integral e/ou parcial do Plano de Providências, cabendo ao CMAS 257 

deliberar sobre a possibilidade de um novo prazo. Caso não seja aditivado o prazo, caberá ao CMAS 258 

aplicar medidas administrativas, comunicando ao gestor municipal, estadual e federal as medidas 259 

adotadas pelo não cumprimento das metas do Plano de Providências. Entre as medidas 260 

administrativas elencadas estão: comunicação ao Ministério Público para tomada de providências 261 

cabíveis, deixar de participar de expansões de cofinanciamento, suspensão de recursos financeiros, 262 

desabilitação do equipamento da Rede SUAS através do cancelamento do registro/inscrição da 263 

Entidade e/ou Serviços. Enfatizou que para cada tipo e modalidade de serviço socioassistencial foi 264 

construído coletivamente os padrões de qualidade e os indicadores de monitoramento e avaliação. 265 

Destacou que o processo de monitoramento e avaliação está intimamente ligado à gestão da 266 

informação, sendo que a principal fonte de dados é o Sistema de Informação – IRSAS, também terá 267 

uma vinculação direta aos critérios de partilha do FMAS e a gestão de convênios no caso das 268 

entidades não-governamentais. Por fim, agradeceu a participação e o empenho de todos na 269 

construção coletiva do Sistema de Monitoramento e Avaliação, e pediu a colaboração de todos na 270 

operacionalização deste Sistema. Em seguida, Justa lê o Parecer das Comissões de Avaliação de 271 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças o qual considerando que este 272 

Sistema é uma importante ferramenta da Política Municipal de Assistência e que foi criado de acordo 273 

com a legislação da Política Nacional de Assistência Social, tem como indicativo a plenária, Parecer 274 

favorável a aprovação e implementação do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação. Antes 275 



de colocar o Parecer em votação, o presidente lembra que, assim como a Câmara Municipal aprova 276 

Leis, o CMAS é responsável por aprovar estas Políticas, e o que for aprovado aqui, só poderá ser 277 

alterado com o aval deste Conselho. Inês de Paula fala que por isso que o prazo para implementação 278 

deste Sistema é de um ano, pois, é necessário dar esse tempo, para que todos possamos nos adequar, 279 

alterar, enfim fazer os “ajustes necessários”. Após discussão, o Parecer é aprovado por unanimidade. 280 

11. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 281 

Serviços e Inscrições e Comissão de Orçamento e Finanças referente aos Critérios de Partilha do 282 

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS: o presidente Vanderlei, explica que antes da 283 

elaboração do referido Parecer, os membros das Comissões supracitadas analisaram a proposta 284 

apresentada e efetuaram as devidas alterações e/ou adequações, mas mesmo assim, será apresentado à 285 

Plenária a proposta para que todos os Conselheiros possam ter real conhecimento dos critérios que, se 286 

aprovados por este Conselho, serão utilizados como parâmetro para a liberação dos recursos 287 

subvencionados a partir do ano de dois mil e onze. Em seguida, à Servidora da SEASO, Sandra 288 

Burkouski, Encarregada do Setor de Auditoria de Prestação de Contas e Apoio às Entidades inicia a 289 

apresentação explicando que não existia nenhum critério específico para a transferência de recursos às 290 

Entidades através de Convênio, nem de valores a serem subvencionados. Sandra diz também que, 291 

apesar do “esforço” da SEASO, através dos responsáveis pelo apoio as Entidades, os critérios foram 292 

definidos apenas por Custo Médio mensal dos serviços já realizados pelo município. Para se chegar a 293 

um critério de partilha ideal, Sandra complementa que será necessário o acompanhamento e análise 294 

dos serviços prestados pelas Entidades com o trabalho da Divisão do Sistema Municipal de 295 

Assistência Social - Setor de Monitoramento e Avaliação. A Encarregada de Setor apresentou a 296 

proposta de critérios, projetada em multimídia, e esclareceu alguns questionamentos. Ao final, Cheila, 297 

gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, completa que esses critérios estão 298 

intrínsecos com ao Monitoramento e Avaliação, por isso a necessidade da colaboração de todos na 299 

alimentação do Sistema informatizado da Assistência Social (IRSAS). Vanderlei agradece a 300 

apresentação e diz que esta sempre foi uma reivindicação almejada pelo CMAS, corrobora a fala de 301 

Sandra de que ainda não é o ideal, mas que está “chegando” próximo.  Justa faz a leitura do Parecer 302 

das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e 303 

Finanças, o qual é favorável a aprovação dos critérios de partilha do FMAS – Fundo Municipal de 304 

Assistência Social. O presidente coloca o Parecer favorável em votação e este é aprovado por 305 

unanimidade. Antes de se passar para o próximo ponto de pauta, Sandra acrescenta que, assim que a 306 

Resolução for publicada, a mesma será disponibilizada no Site oficial do município, e paralelo a isso, 307 

será encaminhado às Entidades quais os procedimentos para os convênios 2011. 12.  Apreciação e 308 

Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições 309 

e Comissão de Orçamento e Finanças referente ao Plano de Aplicação 2011 da partilha dos 310 

recursos do FMAS com Entidades Socioassistenciais: a Secretária Executiva dos Conselhos faz a 311 

leitura do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de 312 



Orçamento e Finanças o qual diz: considerando que a equipe da Secretaria Municipal de Assistência 313 

Social fez a apresentação e as explicações necessárias sobre o referido Plano de Aplicação, as 314 

Comissões tem como indicativo a plenária o parecer favorável a aprovação do plano de aplicação 315 

dos recursos alocados ao FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social. Vanderlei coloca o Parecer 316 

em apreciação, em seguida em votação, o Parecer favorável é aprovado por unanimidade. 13.  Criação 317 

Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da Assistência Social: Vanderlei faz um 318 

breve resgate à plenária: explica que conforme a Resolução deste Conselho nº 023 de treze de maio de 319 

dois mil e dez, foi solicitado à Secretaria Municipal de Assistência Social, que em conjunto com a 320 

Secretaria Municipal de Administração e Secretaria de Governo, apresente a proposta de 321 

implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salários que contemple as especificidades dos 322 

trabalhadores da Política de Assistência Social, atendendo assim, os requisitos exigidos no nível de 323 

Gestão Plena, o qual o Município de Cascavel encontra-se habilitado. O presidente explica que, haja 324 

vista a SEASO não ter dado retorno, o CMAS encaminhou o ofício nº 069/2010 em 09.08.2010, 325 

solicitando informações acerca da deliberação através da Resolução supra, uma vez que, um dos 326 

critérios na gestão Plena o qual o Município está habilitando, bem como, um dos itens que se deve 327 

cumprir o Plano de providências exigido pela Secretaria de Emprego, do Trabalho e promoção Social 328 

SETP, na ocasião do monitoramento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS em 2009, é que 329 

o Município possua um Plano de Cargos, Carreira e Salários específicos dos trabalhadores que 330 

atuam na Política de Assistência Social – PNAS. Justa explica que a SEASO encaminhou a este 331 

Conselho a cópia da Comunicação Interna – CI nº 193/2010 que a Secretaria enviou para o 332 

Departamento de Recursos Humanos solicitando um Parecer quanto ao Plano que contemple a SEASO 333 

na forma acima descrita; que juntamente encaminhou a CI nº 629/2010 onde o RH justifica que os 334 

Servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social estão incluídos na Lei Municipal nº 335 

3.800/2004, de 25/03/2004, que instituiu o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreiras da 336 

Administração Direta, Autarquia e Fundacional do Município de Cascavel. Após discussão, a Plenária 337 

deliberou pela formação de uma Comissão, para que junto com a SEASO esteja articulando para o 338 

cumprimento de que os trabalhadores da Política de Assistência Social tenham um PCCS específico. A 339 

Comissão fica assim formada: Conselheiros não governamentais: José Antônio dos S. M. de 340 

Araújo, Vanderlei Augusto da Silva, Jucimar de Souza Queiroz, Simone Claudete Buettner e a 341 

convidada Sandra que é técnica de Serviço Social do Centro Social Marista e Conselheiros 342 

Governamentais: Lenita Terezinha S. da Veiga, Inês Aparecida de Paula Dias, Christiani Cassoli 343 

B. Lopes, Luzia de Aguiar Soares e Susana Medeiros Dal Molin. 14. Apreciação e Aprovação do 344 

Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão 345 

de Orçamento e Finanças da Declaração comprovando a existência de Equipe Técnica do Órgão 346 

Gestor de acordo com a NOB/RH/SUAS: Justa lê o Parecer das Comissões de Avaliação de 347 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças onde consta que: os membros 348 

das referidas Comissões reuniram-se para a análise da solicitação da SEASO para que este Conselho 349 



emita a Declaração comprovando a existência de Equipe Técnica do Órgão Gestor de acordo com a 350 

NOB/SUAS/RH – Norma Operacional Básica/Sistema Único de Assistência /Recursos Humanos e, 351 

considerando que a Secretaria Municipal de Assistência Social solicitou e comprovou a existência de 352 

equipe Técnica no Órgão Gestor e considerando ainda que esta Declaração seja encaminhada à 353 

SETP, as Comissões são de Parecer favorável que o CMAS emita a Declaração comprovando a 354 

existência de Equipe Técnica no Órgão gestor de acordo com a NOBSUAS/RH. O presidente coloca o 355 

Parecer em apreciação, não havendo nenhuma manifestação o Parecer é colocado em votação e 356 

aprovado por unanimidade. 15. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de 357 

documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças da 358 

Declaração comprovando condições de funcionamento dos CRAS: o presidente explica a plenária 359 

que esta Declaração é apenas uma formalidade, e que a SEASO apresentou às Comissões supra, de 360 

maneira transparente, quais são as condições em que os CRAS – Centro de Referência de Assistência 361 

Social, funcionam, o presidente explica ainda que seja necessário o CMAS emitir esta Declaração 362 

tendo em vista que a Secretaria Municipal de Assistência Social precisa encaminhá-la para a Secretaria 363 

do Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP – como parte do Plano de providências que o 364 

Município se comprometeu a cumprir. Após as explicações, Justa lê o Parecer das Comissões, o qual é 365 

favorável à emissão da Declaração comprovando condições de funcionamento dos CRAS; Vanderlei 366 

coloca o Parecer em votação e este é aprovado por unanimidade. 16. Apreciação e Aprovação do 367 

Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão 368 

de Orçamento e Finanças referente à Censo do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/ 369 

CMAS: Justa lê o Parecer das Comissões de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de 370 

Orçamento e Finanças que diz que considerando a obrigatoriedade de preenchimento deste 371 

Instrumental de Gestão via Web para o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome – 372 

MDS; considerando que a Mesa Diretiva em conjunto com alguns membros das Comissões supra 373 

preencheram o referido Instrumento de Gestão; considerando que o Censo SUAS/CMAS é na forma 374 

de questionário e que este foi respondido de acordo com a realidade deste Conselho e considerando 375 

também que este Censo deve ser aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Sócia, as 376 

Comissões tem como indicativo a Plenária, Parecer favorável a aprovação do Censo SUAS do 377 

CAMS/2010. O presidente coloca em apreciação e acrescenta que o questionário está à disposição na 378 

Secretaria Executiva dos Conselhos, em seguida, a Plenária aprova por unanimidade o Parecer 379 

favorável. Passa-se para o ponto 17. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de 380 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e 381 

Finanças referente ao censo Sistema Único de Assistência Social – SUAS/ Órgão Gestor: a 382 

Secretária Executiva dos Conselhos lê o Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, 383 

Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças referente ao Censo Sistema Único de 384 

Assistência Social – SUAS/ Órgão Gestor no qual consta que tendo em vista que a equipe de Gestão 385 

se reuniu para o preenchimento do mesmo e que a mesa Diretiva do CMAS analisou o questionário 386 



preenchido e verificou que as informações estão fidedignas à realidade apresentada no Município, as 387 

Comissões tem como indicativo à plenária o Parecer Favorável a aprovação do questionário CENSO 388 

SUAS – Gestão Municipal. Vanderlei coloca o Parecer em apreciação e sem seguida em votação, o 389 

mesmo é aprovado por Unanimidade. Antes de se passar para o próximo ponto de pauta, a Conselheira 390 

e também Gerente da área de Proteção Social Básica, Luzia de Aguiar Soares explica aos Conselheiros 391 

que nos próximos dias será necessário o preenchimento, apreciação e aprovação do CMAS do Censo 392 

dos CRAS e dos CREAS. O presidente abre um parêntese e diz que como tem prazo para devolução 393 

do questionário, com certeza terá que se convocar uma reunião extraordinária; que ele estará em férias, 394 

e tem compromissos agendados e, portanto, não se fará presente, sendo que a reunião deverá ser 395 

presidida pela vice presidente Inês de Paula. 18. INFORMES GERAIS: a diretora da SEASO, 396 

Susana, faz um breve resgate sobre o Salão Comunitário do Bairro Esmeralda, que em reunião 397 

ordinária do CMAS realizada no mês de maio deste ano, foi apresentado um ofício onde a 398 

Comunidade cedia aquele espaço para a construção do CRAS do Santa Cruz; Susana relembra a 399 

plenária que por questões técnicas, já repassadas a este Conselho, não será possível aproveitar aquela 400 

estrutura para a construção do CRAS, mas que a Secretaria conversou o senhor Imoacir Angheben, 401 

presidente do referido Bairro Santos Dumont, explicou a situação e também que, mesmo o CRAS do 402 

Santa Cruz tendo sua Sede construída no próprio Bairro, continuara a prestar atendimento à 403 

comunidade do Esmeralda; que já foi conversado com a Engenheira responsável e solicitado que a sala 404 

de atendimento seja maior que as demais, para que a população tenha um atendimento com mais 405 

qualidade e maior conforto. A Conselheira Salete Gerardi de Lima Chrun questiona o que será feito 406 

com a estrutura do Salão Comunitário, tendo em vista que na ocasião da reunião de maio, senhor 407 

Imoacir citou que aquele espaço estava sendo utilizado por pessoas para fazerem uso de substâncias 408 

químicas. Luzia diz que o presidente do Bairro Esmeralda vai retirar o pré-moldado para levar 409 

próximo a Igreja e fazer um salão de uso comum que ficará sob a responsabilidade da Igreja. Inês de 410 

Paula fala que tem um informe a respeito do Restaurante Popular, diz que a Empresa vencedora da 411 

licitação para a construção do Restaurante é do estado de Santa Catarina e que dentro em breve o 412 

Engenheiro representante estará em Cascavel acertando os detalhes para que o Município possa 413 

encaminhar a documentação à Caixa Econômica Federal, pois a Caixa tem que aprovar os projetos 414 

complementares, e tão logo esta parte burocrática esteja pronta, o Município estará iniciando as obras. 415 

Inês de Paula também faz um convite aos presentes para prestigiarem a inauguração das obras de 416 

revitalização do Conselho Tutelar de Cascavel (Leste/Oeste), dia 23.09.2010 as 09h30. Vanderlei 417 

agradece a presença de todos e reforça o convite para a Capacitação que terá seu primeiro módulo 418 

nesta quinta-feira, dia 16.09.2010, às 08h30 no Auditório da Prefeitura. Passa a palavra para a 419 

Conselheira e Assistente Social da UOPECCAN, Simone a qual agradece a presença de todos e diz 420 

que a Entidade está à disposição para receber o CMAS em suas reuniões ordinárias e/ou 421 

extraordinárias. Nada mais havendo para ser tratado, o presidente encerra a reunião as 11h05, e eu 422 

Clarice Fruet, lavro a presente Ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo presidente. 423 



 


