
 

Reunião Ordinária 

ATA Nº 12 -14.10..2010  

Aos catorze dias do mês de outubro de dois mil e dez, aconteceu às 08h15 na Entidade Recanto da 1 

Criança, sita á Rua São José, 720 – Jardim Seminário, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 2 

Assistência Social – CMAS, com a presença de seu presidente, Vanderlei Augusto da Silva e seus 3 

membros, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação das Atas das reuniões 4 

anteriores (ordinária de 13.09.2010 e extraordinária de 27.09.2010); 2. Posse de Conselheiro; 3. 5 

Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de documentos, Projetos, Serviços e 6 

Inscrições - referente ao Projeto Político Pedagógico do CREAS II; 4. Apreciação e Aprovação do 7 

Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente ao 8 

Fluxograma para os Planos de Trabalho das Entidades para os Convênios; 5. Apreciação e 9 

Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de documentos, Projetos, Serviços e Inscrições 10 

referente à proposta de modelo padrão de Plano de Trabalho para Convênios; 6. Alternância dos 11 

Conselheiros Não-Governamentais; 7. Eleição da Mesa Diretiva; 8. Informes Gerais. Nesta mesma 12 

data, às 08h00, antes do início da reunião ordinária, aconteceu a inauguração da Casa Lar do Recanto da 13 

Criança. Participaram deste evento todos os membros do CMAS e demais autoridades convidadas da 14 

Entidade. Em seguida, em um ambiente anexo, o presidente Vanderlei inicia a reunião e solicita a retirada 15 

de pauta do ponto dois, haja vista que, a Conselheira Sra. Rosimari Maciel que seria empossada, teve um 16 

imprevisto no CREAS POP – Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, 17 

onde exerce a função de Coordenadora e não pôde comparecer, e solicita a inclusão do ponto de pauta do 18 

seguinte assunto: Prorrogação dos Registros de todas as Entidades, Serviços, Programas e Projetos 19 

inscritas no CMDCA; o Conselheiro Pedro Maria Martendal de Araújo, explica que não poderá 20 

permanecer até o final da reunião, em virtude de outra reunião que acontecerá na Entidade APAE, onde é 21 

membro da diretoria, por isso, solicita a seguinte inversão de pauta: que os pontos nº 06 e 07, passe a ser 22 

ponto nº 02 e 03 respectivamente. O presidente coloca as solicitações de retirada de pauta, de inclusão e 23 

de inversão, conforme supra em votação, e a plenária aprova por unanimidade. Desta forma, a pauta passa 24 

a ter a seguinte ordem: 1. Apreciação e aprovação das Atas das reuniões anteriores (ordinária de 25 

13.09.2010 e extraordinária de 27.09.2010); 2. Alternância dos Conselheiros Não-Governamentais; 26 

3. Eleição da Mesa Diretiva; 4. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de 27 

documentos, Projetos, Serviços e Inscrições - referente ao Projeto Político Pedagógico do CREAS II; 28 

5. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de documentos, Projetos, Serviços 29 

e Inscrições referente ao Fluxograma para os Planos de Trabalho das Entidades para os Convênios; 30 

6. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de documentos, Projetos, Serviços 31 



 

e Inscrições referente a proposta de modelo padrão de Plano de Trabalho para Convênios; 7. 32 

Prorrogação dos Registros de todas as Entidades, Serviços, Programas e Projetos inscritas no 33 

CMAS; 8. Informes Gerais. 1. Apreciação e aprovação das Atas das reuniões anteriores (ordinária 34 

de 13.09.2010 e extraordinária de 27.09.2010): Vanderlei coloca a ata de 13.09.2010 em apreciação; a 35 

Conselheira e Gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, Cheila Tatiana Lautert 36 

Guimarães, solicita a alteração completa do ponto de pauta nº 10 da referida ata; explica que a 37 

apresentação do ponto, foi de sua responsabilidade, porém, quando efetuou as devidas correções, a ata já 38 

havia sido encaminhada por e-mail aos Conselheiros, não sendo possível alterá-la. O presidente coloca a 39 

ata em votação e a mesma é aprovada por unanimidade com a alteração solicitada por Cheila. Na 40 

seqüência, Vanderlei coloca a ata de 27.09.2010 em apreciação, a Conselheira e Gerente da Área de 41 

Proteção Social Básica, Luzia de Aguiar Soares, solicita que na linha nº 24, a frase: “trabalhado o vínculo 42 

de crianças”, seja substituída por: “trabalhado o fortalecimento de vínculo de famílias com criança de 43 

zero a seis anos; Marizete Rodrigues, Coordenadora do CREAS II – Centro de Referência Especializado 44 

de Assistência Social e Lenita Terezinha S. da Veiga, Gerente da área de Proteção Social Especial de 45 

Média e Alta Complexidade, solicitam que no ponto de pauta nº 01, seja mais bem especificado o texto a 46 

partir da nº 56, onde diz que “devido a demanda, todos os técnicos estão fazendo oito horas diárias”; seja 47 

alterado para “que em todos os CREAS, os técnicos que exercem a função de Coordenadores, cumprem 48 

oito horas diárias; os demais profissionais, fazem seis horas diárias, com exceção do CREAS I, que 49 

devido a demanda, as Assistentes Social e os Psicólogos estão fazendo duas horas extras por dia, 50 

perfazendo uma carga horária de oito horas/dia; em seguida, não havendo outras manifestações, o 51 

presidente coloca a ata de 27.09.2010 em votação e a mesma é aprovada por unanimidade. Passa-se para 52 

o ponto de pauta 2. Alternância dos Conselheiros Não-Governamentais: Vanderlei explica que 53 

conforme aprovado na VIII Conferência Municipal de Assistência Social, realizada em vinte e nove de 54 

agosto de dois mil e nove, após o primeiro ano de mandato, o Conselheiro Não Governamental Suplente 55 

que tiver acima de cinqüenta por cento de presença nas reuniões, passará a ocupar a Titularidade e o 56 

Conselheiro Titular assume a Suplência. Em seguida, a Secretária Executiva dos Conselhos, Justa Alves 57 

dos Anjos Chesca, explica que o Conselheiro Suplente, representante da Entidade Guarda Mirim, senhor 58 

Luiz Antônio Pastorini Lançanova, justificou sua ausência, por escrito, pois se encontra no Estado do Rio 59 

Grande do Sul, devido a problemas de saúde com sua genitora; que Luiz encaminhou via fax, declaração 60 

dizendo que abre mão da Titularidade em favor da Entidade CEI Coração de Maria, representada por 61 

Vanderlei; Justa faz a leitura do documento recebido, no qual Luiz também afirma que, em sua opinião 62 

Vanderlei deve continuar na Presidência do CMAS; Justa também faz a leitura do ofício nº 078/2010, 63 

advindo da Entidade Guarda Mirim abrindo mão da Titularidade e que, desta forma, a Entidade CEI 64 

Coração de Maria permanece como Titular  e a Entidade Guarda Mirim  como Suplente. A Secretária 65 

Executiva relaciona os Conselheiros que deixaram a Titularidade migrando para a suplência, na seguinte 66 

ordem: Entidade APAE: Pedro Maria Martendal de Araújo passa para a Suplência e a Entidade FAG: 67 

Salete Gerardi de Lima Chrun assume a titularidade;  a Entidade MNLM  - Movimento Nacional de 68 

Luta por Moradia : Edilene Teresinha da Silva passa para a Suplência e a Entidade Pastoral da 69 



 

Criança: Renata Aparecida de F. T. da Silva assume a Titularidade; a Entidade ADEFICA – 70 

Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel passa para a Suplência e a Entidade ACADEVI  - 71 

Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual: José Antônio dos S. M. de Araújo 72 

assume a Titularidade; a Entidade COOTACAR – Cooperativa dos Trabalhadores Catadores de 73 

Material Reciclável: Maria Laudelina dos S. Mendes passa para a Suplência e a Entidade Centro de 74 

Convivência de Idosos: Delides dos Santos Lucas assume a Titularidade; a Entidade UOPECCAN – 75 

União Oeste Paranaense de Estudo e Combate ao Câncer:  Simone Claudete Buettner passa para a 76 

Suplência e a Entidade ACAPAC – Associação Cascavelense dos Amigos da Pastoral da Criança: 77 

Maria Lourdes Menon Schram assume a Titularidade. Vanderlei explica à Plenária que a Entidade 78 

APROSSC – Associação de Profissionais de Serviço Social de Cascavel, permanecerá sem alteração, 79 

haja vista que a Conselheira Suplente Lorien Maria Schlichting, excedeu o número de faltas permitido 80 

pelo Regimento Interno do CMAS, portanto, a Conselheira Titular representante da APROSSC, 81 

Franciele Cristiane F. Maricato permanecerá na Titularidade,  o mesmo ocorrendo com a Conselheira 82 

representante da Entidade OAB – Ordem dos Advogados do Brasil: Alessandra Jerônimo Paganini que 83 

por excesso de faltas, permanecerá na Suplência e a Conselheira representante da Entidade NUCRESS – 84 

Núcleo do Conselho Regional de Serviço Social, Suzani Gabriel Sartori Fillus, permanecerá na 85 

Titularidade; o presidente também explica que a Conselheira Mairy Aparecida Pereira de Moraes, 86 

Conselheira Suplente representante da Entidade CRP – Conselho Regional de Psicologia, embora 87 

esteja participando das Reuniões, permanecerá na Suplência e a Conselheira Márcia Miyuki Noda Livi,  88 

continuará com a Titularidade,  haja vista que, a referida Entidade não solicitou alteração; após os 89 

esclarecimentos, a Plenária referenda os novos Titulares. Vanderlei deixa a palavra livre; agradece a 90 

todos e diz que seu mandato termina aqui, pois o próximo ponto de pauta trata da eleição da Nova Mesa 91 

Diretiva, pede para registrar o agradecimento a Entidade Guarda Mirim que abriu mão da titularidade a 92 

favor da CEI Coração de Maria, a qual representa; acrescenta que espera continuar contribuindo com o 93 

CMAS; pois o próximo ano será um grande marco, serão 18 anos da LOAS – Lei Orgânica de Assistência 94 

Social e também será realizada a IX Conferência Municipal de Assistência Social; explica que conforme a 95 

nova NOB/SUAS 2010 – Norma Operacional Básica/Sistema Único de Assistência Social, cada Entidade 96 

ou Serviço, deve implantar um Conselho local com representantes de usuários dos Serviços, 97 

Trabalhadores e Gestores da Entidade ou Serviço. A Conselheira Salete Gerardi de Lima Chrun diz que 98 

necessita se retirar, mas ela apóia a fala do Conselheiro Luiz no documento enviado por fax, de que o 99 

Conselheiro Vanderlei deve continuar à frente deste Conselho.  A Conselheira e Secretária Municipal de 100 

Assistência Social, Inês de Paula, corrobora a fala de Salete e acrescenta que o trabalho no Conselho é 101 

voluntário; que o Vanderlei deu uma grande contribuição e salienta que enquanto Secretária, ela 102 

representa o Município e quer sempre formar parceria com o CMAS para que cada vez mais a efetivação 103 

da Política de Assistência Social, seja uma realidade em Cascavel e que, com certeza, o prefeito Edgar 104 

Bueno, tem a mesma opinião, pois é repassado a ele todas as discussões abordadas neste Conselho. Em 105 

seguida, passa-se para o ponto nº 3. Eleição da Mesa Diretiva: Vanderlei resgata, para conhecimento da 106 

Plenária, que até a presente data, a Mesa Diretiva está assim composta: Presidente: Vanderlei Augusto da 107 



 

Silva; Vice Presidente: Inês de Paula; 1º Secretário: Luiz Antônio Pastorini Lançanova e 2º Secretário 108 

Janete Krack Magnagnagno. A Conselheira Janete se manifesta e diz que pelo fato de se encontrar em 109 

gozo de licença prêmio, portanto, ausente da SEASO, fica difícil permanecer enquanto 2ª Secretária, uma 110 

vez que, não vai estar por perto para ajudar na elaboração de pautas, correções de atas, entre outras 111 

atribuições, por isso, coloca o cargo da mesa diretiva à disposição e sugere que, este cargo seja ocupado 112 

por uma gerente, para que possa dar maior contribuição. A Conselheira e Gerente da Área de Proteção 113 

Social Básica Luzia de Aguiar Soares fala que, tendo em vista que já foi 1ª Secretária do CMDCA em 114 

gestões anteriores, sugere que seja a gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, 115 

Cheila Tatiana Lautert Guimarães, ou a Gerente da área de Proteção Social Especial de Média e Alta 116 

Complexidade, Lenita Terezinha S. Veiga. A Secretária Inês de Paula agradece Janete pelo apoio que deu 117 

ao Conselho enquanto 2ª Secretária e indica a gerente Cheila para o referido cargo; a mesma aceita e diz 118 

que espera poder contribuir ainda mais com o CMAS; o Conselheiro Pedro Maria Martendal de Araújo 119 

fala que em nome da Entidade que representa APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 120 

Cascavel deixa seu muito obrigado, pois, o apoio deste Conselho é muito importante, e não que outro 121 

Conselheiro não tenha capacidade para ser Presidente do CMAS, mas, em sua opinião, Vanderlei, no 122 

momento, está mais preparado para ocupar o cargo. Vanderlei fala que estava “pronto” para deixar a 123 

presidência, mas, como a plenária fez menção que continue enquanto presidente, ele aceita e sugere que 124 

no cargo de vice presidente, permaneça Inês de Paula. Janete lembra que, por uma questão de ordem, a 125 

atual vice presidente tem que conduzir a eleição. Inês de Paula passa a conduzir a eleição; diz que em sua 126 

opinião, teria que se marcar uma Reunião Extraordinária para esta eleição, onde as Entidades estivessem 127 

presentes; pergunta se algum dos Conselheiros Não Governamentais se habilita a assumir o cargo de 1º 128 

Secretário. Após discussão, a Plenária indica o Conselheiro Luiz para que permaneça como 1º Secretário. 129 

A vice presidente coloca em votação e a Plenária aprova por unanimidade a Mesa Diretiva do CMAS a 130 

qual ficou assim composta: Presidente: Vanderlei Augusto da Silva; Vice Presidente: Inês de Paula 131 

Dias; 1º Secretário: Luiz Antônio Pastorini Lançanova; e 2º Secretária: Cheila Tatiana Lautert 132 

Guimarães. O Presidente reeleito Vanderlei volta a presidir a reunião e inicia a discussão do próximo 133 

ponto nº 4. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 134 

Serviços e Inscrições - referente ao Projeto Político Pedagógico do CREAS II: o presidente explica que 135 

o CREAS II – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, fica situado à Rua Luciano 136 

Correia Siqueira, 224, Bairro Aclimação e presta Serviço de Proteção Social à Adolescentes em 137 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 138 

Comunidade (PSC), encaminhados pela Vara da Infância e Juventude do município de Cascavel/PR, 139 

direcionando o foco das ações para os adolescentes e suas famílias, efetuando a interface entre as políticas 140 

sociais e o Sistema de Garantia de Direitos, visando potencializar estrategicamente a promoção dos 141 

direitos sociais; explica ainda que o Serviço apresentasse o Projeto Político Pedagógico – PPP o qual foi 142 

analisado pela Comissão supra que elaborou o Parecer. Justa faz a leitura do mesmo no qual consta que 143 

considerando que o PPP traz intrínseco tanto a dimensão política como a dimensão pedagógica, e que é 144 

fundamentalmente um trabalho de opção por um caminho, de decisão política, definição de objetivos, 145 



 

estratégias e recursos e considerando que, a construção deste Projeto é resultado de um trabalho 146 

coletivo e que tem por objetivo o detalhamento da sua proposta de trabalho, as Comissões são de 147 

Parecer favorável à aprovação do PPP do CREAS II. O presidente coloca o Parecer em apreciação. Inês 148 

de Paula diz que este também é um marco histórico, que o Projeto apresentado é fruto do trabalho de toda 149 

a equipe, que foi “uma criança que nasceu”; também menciona e agradece a presença do ex Conselheiro e 150 

ex Secretário da SEASO, senhor Rosaldo João Chemim, que fez um bom trabalho enquanto Secretário, e 151 

que a construção do PPP teve início ainda na gestão dele e que os resultados positivos são frutos desse 152 

trabalho; Inês de Paula também agradece a Vânia Maria de Souza, diretora da Entidade PROVOPAR que 153 

também já foi Secretária da SEASO. Vanderlei faz um agradecimento e reconhecimento ao trabalho do 154 

CREAS II. A Coordenadora do Serviço, Marizete Rodrigues, diz que este Projeto não é estático, pois ele 155 

muda a cada ano, por isso, no ano que vem este PPP será novamente apresentado ao CMAS. A gerente da 156 

Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Lenita, lembra que assumiu o Cargo há 157 

poucos meses e quer deixar registrado seu agradecimento a Veralúcia Clivati Martins, ex gerente da Área 158 

de Proteção Social Especial, tendo em vista que, a construção deste Projeto teve início na gestão da 159 

Veralucia. Passa-se ao ponto 5. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de 160 

documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente ao Fluxograma para os Planos de Trabalho 161 

das Entidades para os Convênios: a gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, 162 

Cheila Tatiana Lautert Guimarães, fala que este fluxograma foi elaborado pela Coordenadora do Setor de 163 

Monitoramento e Avaliação Janete Krack Magnagnagno e por Sandra Burkouski, Encarregada do Setor 164 

de Auditoria e Prestação de Contas e Apoio às Entidades, e após, juntamente com as gerências foram 165 

realizados os ajustes; Cheila explica que os critérios para pleitear e/ou renovar convênio já foram 166 

definidos pelos CMAS. Na seqüência, apresenta o fluxograma projetado em multimídia e expõe ponto a 167 

ponto, esclarecendo algumas dúvidas da Plenária; explica que anteriormente os Planos de Trabalho e 168 

Aplicação eram entregues na Secretaria Executiva dos Conselhos, porém, com o novo fluxograma, deverá 169 

ser entregue na Secretaria Municipal de Assistência Social que estará emitindo Parecer Técnico Social e 170 

Administrativo através do Setor de Monitoramento e Avaliação e do Setor Administrativo; depois de 171 

finalizado, o CMAS receberá cópia do Parecer para apreciação e aprovação; Inês de Paula fala que no 172 

próximo dia dezoito, a SEASO estará promovendo uma Capacitação às Entidades com o objetivo de 173 

apoiá-las na elaboração dos Planos supra. O Conselheiro Jucimar de Souza Queiroz, representante da 174 

ADEFICA – Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel, diz que a Entidade está planejando um 175 

projeto para angariar recursos para o próximo ano, pergunta qual seria o procedimento correto. A 176 

Conselheira Luzia explica que as Entidades subvencionadas serão informadas de que deverão entregar na 177 

SEASO a proposta do Plano de Trabalho e Aplicação até a data de 28.10.2010, porém, este Projeto a que 178 

Jucimar se refere que a ADEFICA pretende elaborar, deverá ser apresentado até abril de 2011. Em 179 

seguida, Justa lê o Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições o 180 

qual diz que a Comissão supra analisou a proposta apresentada pela SEASO e, considerando a 181 

importância desse fluxograma, pois facilitará e otimizará o processo para as Entidades pleitearem 182 

Convênios junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Comissão tem como indicativo a 183 



 

Plenária o Parecer favorável à aprovação do Fluxograma. O presidente coloca o Parecer favorável em 184 

votação o qual é aprovado por unanimidade. 6. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de 185 

Avaliação de documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente à proposta de modelo padrão de 186 

Plano de Trabalho para Convênios: a Encarregada do Setor de Auditoria e Prestação de Contas e Apoio 187 

às Entidades Sandra Burkouski apresenta projetado em multimídia a proposta de modelo padrão de Plano 188 

de Trabalho para Convênios; Janete fala que nesta proposta tem até modelo de ofício, ou seja, é para 189 

“facilitar mesmo a vida” das Entidades. Em seguida, a Secretária Executiva dos Conselhos faz a leitura do 190 

Parecer que diz que tendo em vista, às dificuldades apresentadas pelas Entidades para elaboração dos 191 

referidos planos e considerando que estas Entidades terão assessoramento técnico social e 192 

administrativo por parte da SEASO; considerando ainda a obrigatoriedade da “alimentação” do IRSAS 193 

– Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social, pelas Entidades, A Comissão tem como 194 

indicativo à Plenária Parecer Favorável à proposta de modelo padrão de Plano de Trabalho para 195 

Convênios. Após apreciação, o Parecer favorável com as alterações aprovadas pela plenária é colocado 196 

em votação e aprovado por unanimidade. 7. Prorrogação dos Registros de todas as Entidades, 197 

Serviços, Programas e Projetos inscritas no CMAS: Justa faz a leitura do Parecer da Comissão que tem 198 

como indicativo que os registros das Entidades, Serviços, Programas e Projetos inscritas no CMAS, sejam 199 

prorrogados por 120 dias ou seja, até a data de 30.04.2011. O presidente Vanderlei fala que é necessário 200 

encaminhar à Secretaria Municipal de Educação, documento solicitando que seja agilizado a criação do 201 

Conselho Municipal de Educação, pois assim, algumas Entidades que hoje estão inscritas no CMAS, 202 

“migrarão para este Conselho. 8. Informes Gerais: Inês de Paula diz que a senhora Vânia Maria de 203 

Souza, diretora da Entidade PROVOPAR – Programa do Voluntariado Paranaense avisa que acabou de 204 

ser comunicada que o Senhor Zeferino Sotille, pai da primeira dama, senhora Lorita Sotille Bueno, 205 

acabou de falecer. Vânia fala que ainda não sabe o local do velório, pede licença para se retirar antes do 206 

término da reunião. Vanderlei solicita que assim que for divulgado o local do velório, quem puder, se faça 207 

presente;Vanderlei fala que ele e a Secretária Inês de Paula, participaram da Formatura do Curso da 3ª 208 

Idade, realizado pela FAG – Fundação Assis Gurgacz, no dia 24.09.2010, na ASSERVEL, parabeniza a 209 

FAG pelo evento. Inês de Paula convida a todos para o I Seminário do PETI – Programa de Erradicação 210 

do Trabalho Infantil que acontecerá dia 10.11.2010, a partir das 13h30 no Auditório da UNIPAR – 211 

Universidade Paranaense; acrescenta que o Dia Internacional do Idoso é comemorado na data de 212 

01.10.2010, porém, o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI estará desenvolvendo 213 

atividades alusivas, na ASSERVEL, às 13h30 do dia 27.10.2010; o presidente do CMAS faz o registro do 214 

Baile da Primavera realizado dia 29.09.2010, sob a Coordenação do CCI – Centro de Convivência de 215 

Idosos e SEASO; Vanderlei parabeniza a Coordenadora do CCI, Maria Inês Donin Vilaca e a Secretária 216 

Municipal de Assistente Social, Inês de Paula pela realização do evento, o qual foi um sucesso entre os 217 

Grupos da Terceira Idade do Município; a Conselheira Janete lembra a todos que na data de 28.10.2010, 218 

acontecerá a próxima etapa da Capacitação que está sendo ofertada pela SEASO; acrescenta que a 219 

palestrante, Edna Aparecida Alegro, atual Coordenadora da Certificação das Entidades Beneficentes de 220 

Assistência Social é uma estudiosa da área da Assistência Social, por isso, muito requisitada, que a 221 



 

SEASO está fazendo um alto investimento, portanto, finaliza Janete, este é um momento “rico” da 222 

Assistência e é importante a participação de todos. Vanderlei deixa a palavra livre, não havendo mais 223 

nenhuma manifestação, agradece a Entidade Recanto da Criança por ter cedido o espaço para a realização 224 

da Reunião Ordinária deste Conselho; agradece também todos os Conselheiros Governamentais e as 225 

Entidades, nesta ocasião representada pelos Conselheiros Não Governamentais, por ter lhe conduzido 226 

novamente à presidência do CMAS, mas ressalta que o trabalho tem que ser em equipe, pois o importante 227 

é o trabalho e a participação de todos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerra a reunião 228 

ordinária às 11h06, e eu Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por 229 

mim e pelo presidente. 230 


