
 

Reunião Extraordinária 

ATA Nº 11 - 27.09.2010 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dez, aconteceu às 08h30, na sala de reuniões do 3º 1 

piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 2 

Assistência Social – CMAS, com a presença de sua vice presidente, senhora Inês Aparecida de Paula 3 

Dias e seus membros, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação do Censo 4 

SUAS/CRAS; 2. Apreciação e aprovação do Censo SUAS/CREAS. A vice-presidente inicia a reunião 5 

cumprimentado a todos e explicando que está presidindo a referida reunião tendo em vista que, o 6 

Conselheiro presidente, Vanderlei Augusto da Silva, encontra-se em férias e com outro compromisso 7 

agendado para esta data e que devido a Secretaria Municipal de Assistência Social ter prazo para a 8 

devolução dos Censo supracitados, foi necessário convocar esta reunião extraordinária. Em seguida, passa 9 

para o ponto 1. Apreciação e aprovação do Censo SUAS/CRAS: Inês de Paula explica que a equipe 10 

técnica da SEASO, analisou e respondeu o Censo SUAS/CRAS – Sistema Único de Assistência 11 

Social/Centro de Referência de Assistência Social, juntamente com as Coordenadoras dos seguintes 12 

CRAS: Interlagos, Cascavel Velho, Periollo, Santa Cruz, XIV de Novembro e Volante, que vai ser 13 

apresentado projetado em multimídia e a Conselheira e Gerente da Área de Proteção Social Básica, Luzia 14 

de Aguiar Soares fará a leitura das perguntas que serão respondidas por cada Coordenadora para que a 15 

Plenária possa ir acompanhando e sanando dúvidas que, porventura, surgirem. Inicia a apresentação e o 16 

Conselheiro Jucimar de Souza Queiroz, faz uma observação quanto a acessibilidade do CRAS do Bairro 17 

Periollo, diz que as ruas são com calçamento e possui muitos buracos, o que dificulta o acesso ao 18 

cadeirante, como é o seu caso, ou a pessoa cega e que o ideal seria fazer asfalto. A Secretária Inês de 19 

Paula, explica que esta questão não está no questionário do Censo, mas ela irá contatar com a 20 

CETTRANS – Companhia de Engenharia Transporte e Trânsito para ver o que pode ser melhorado. Luzia 21 

diz que no questionário tem uma pergunta referente se os CRAS desenvolvem Serviços de fortalecimento 22 

de vínculos em relação a Pessoa idosa, e que a resposta foi sim, porém o CMAS já aprovou que este ano 23 

será trabalhado o Idoso, e a partir do ano que vem será trabalhado o vinculo de crianças, e este Censo é 24 

para 2010. A Conselheira segue a apresentação e explica que com exceção do CRAS Volante, os demais 25 

fazem o encaminhamento para o mercado de trabalho, pois tem uma parceria com diversas Empresas do 26 

Município. A Coordenadora do CRAS do Cascavel Velho, Tatiana Stahl fala que a questão da demanda 27 

do individuo sem documentação civil, aumenta a cada ano, haja vista que, as famílias perdem os 28 

documentos e a escola exige para efetuar a matrícula; a Conselheira e Coordenadora do CRAS Volante, 29 

Christiani C. Bortoloto Lopes complementa a fala de Tatiana e diz que na Zona Rural a demanda maior é 30 

das famílias que vieram do Paraguai e registraram os filhos naquele País, que é bem complicado para 31 



 

fazer a tradução para o Brasil. Tatiana fala que fez esta observação, pois, todo ano, neste questionário, 32 

consta esse item de documentação, e não se consegue mudar os números, tendo em vista que, mesmo 33 

conscientizando a população para ter maiores cuidados, acabam perdendo seus documentos. Também foi 34 

trazido ao conhecimento da Plenária, quanto ao vínculo com Pessoal, que todos os Serviços tem as 35 

Equipes de Referência de acordo com o SUAS; que no CRAS do Santa Cruz e CRAS Cascavel Velho, 36 

falta uma Assistente Social, mas isso, devido a Profissional ter pedido exoneração e que só terá Assistente 37 

Social disponível após a realização do Concurso Público que será realizado dia dez de outubro de dois mil 38 

e dez. Após discussão, a vice-presidente coloca o Censo SUAS/CRAS em apreciação e em seguida em 39 

votação, o mesmo é aprovado por unanimidade. Passa-se para o ponto de pauta 2. Apreciação e 40 

aprovação do Censo SUAS/CREAS: foi realizada a apresentação da mesma maneira do ponto nº 01, 41 

porém, a Conselheira e Gerente da Área de Proteção Social de Média e Alta Complexidade, Lenita 42 

Terezinha S. da Veiga, é que faz a leitura do questionário e cada um dos Coordenadores dos CREAS – 43 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social, I, II, III e o CREAS POP fazem uma breve 44 

explicação sobre os Serviços desenvolvidos por cada CREAS, em seguida, vão respondendo e sanando as 45 

dúvidas dos Conselheiros presentes. Quanto aos computadores que ainda não estão ligados na rede da 46 

internet, Inês de Paula explica que houve um problema na licitação, mas dentro em breve, todos os 47 

computadores estarão ligados na internet. O Coordenador do CREAS III, Celso Lunkes, fala que no mês 48 

de agosto houve um maior número de desligamento de idosos em atendimento, tendo em vista que foi 49 

liberado Hora Extra para a Assistente Social. A Conselheira Inês de Paula, diz que, enquanto Secretária, 50 

assim que assumiu, liberou horas extras e também fez algumas adequações e tanto no CREAS I quanto no 51 

CREAS III, foram sanadas as dificuldades da morosidade no atendimento. A Coordenadora do CREAS 52 

POP, Rosimari Maciel, fala que, tendo em vista o público atendido pelo CREAS POP ser a população 53 

em situação de Rua, este é o único CREAS que atende pessoas de outros Municípios. Quanto ao Recursos 54 

Humanos, Lenita esclarece que todos os Centros de Referência Especializado de Assistência Social, tem 55 

um Técnico enquanto coordenador e que devido a demanda, todos os técnicos estão fazendo oito horas 56 

diárias, com exceção de duas psicólogas que por atuarem em Clínica particular, realizam somente seis 57 

horas. Após discussão, a vice-presidente coloca o Censo SUAS/CREAS em apreciação, não havendo 58 

nenhuma manifestação o Censo é colocado em votação e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo 59 

a ser tratado, a vice-presidente encerra a reunião às 10h30 e eu Clarice Fruet, lavro a presente ata que 60 

após lida e aprovada, será assinada por mim e pela vice-presidente. 61 


