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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 05 –12/05/16 

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, aconteceu às 08h30, 1 

na sala de reunião do terceiro piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à 2 

Rua Paraná, 5000, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência 3 

Social – CMAS com a presença da maioria de seus membros, conforme consta 4 

na lista de presença anexa, bem como da sua presidente Maria Tereza Chaves 5 

para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1.  Apreciação e aprovação da 6 

Pauta do dia; 2. Leitura das justificativas de ausências de Conselheiros; 3. 7 

Apreciação e aprovação das Ata nº 01 – 01/04/2016 - Reunião 8 

Extraordinária Conjunta com CMDCA; 4. Posse de Conselheiros – Não 9 

Governamentais (SENALBA e NUCRESS); 5. Recomposição das 10 

Comissões Internas e Externas do CMAS; 6. Apreciação e deliberação do 11 

Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças com referência: Prestação 12 

de Contas 1º Bimestre da execução do FMAS apresentado pela SEASO; 7. 13 

Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão Especial do Programa 14 

Bolsa Família referente ao encerramento da Instância Municipal de 15 

Controle Social; 8. Apreciação e deliberação do Oficio nº 420/2016/SEASO 16 

com referência: Reprogramação de saldos repassados pelo MDS; 9. 17 

Apreciação e deliberação do Oficio nº 383/2016/SEASO com referência: 18 

Nova proposta de utilização do superávit 2015 da proteção social 19 

especial; 10. Apreciação dos Ofícios nº 421/2016/SEASO, nº 20 

327/2016/SEMED, nº163/2016/SESAU com referência: Ações referentes ao 21 

Programa Bolsa Família e Cadastro Único; 11. Informes Gerais; 11.1. E-22 

mail recebido do ER com referência a Reunião Ampliada e 23 

Descentralizada do CEAS, no dia 09/06/2016, no município de 24 

Maringá/PR/RI Pacto de Aprimoramento do SUAS 2014; 11.2. Ofício nº 25 

04/2016/CISVEL – Nova mesa diretiva CISVEL gestão 2016/2017; 11.3. 26 

Ofício Circular nº 16/2016/AEELV – Alteração da Diretoria da Guarda 27 



Mirim; 11.4.  Apresentação do Estatuto da Pessoa com Deficiência 28 

recebida da Câmara dos Deputados; 11.5. Oficio nº 29 

408/2016/SEASO/Capacitação e Aperfeiçoamento técnico para 30 

intervenções de trabalho com adolescentes em cumprimento de medidas 31 

socioeducativas em meio aberto e seus respectivos familiares. Maria 32 

Tereza cumprimenta a todos, inicia a reunião agradecendo ao Programa de 33 

Voluntariado Paranaense – PROVOPAR, o Serviço de Convivência e 34 

Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes - EURECA II e a 35 

Casa de Passagem para População em situação de rua – Casa POP por 36 

gentilmente ter cedido o café para a reunião do Conselho. Justa Alves dos 37 

Anjos Chesca, assessora do CMAS faz a contagem de quórum, confere 38 

quatorze votos, e diz que logo mais teremos uma conselheira empossada, e 39 

totalizará um quórum de 15 votos. Em seguida, passa-se para o ponto de pauta 40 

nº 1.  Apreciação e aprovação da Pauta do dia: A pauta é colocada em 41 

apreciação e não havendo manifestação, a presidente a coloca em votação e a 42 

plenária formada pelos Conselheiros supra, a aprova com treze votos, pois um 43 

dos quatorzes votantes esta ausente. Desta forma, passa-se ao ponto nº 2. 44 

Leitura das justificativas de ausências de Conselheiros: Justa lê as 45 

justificativas de ausência das conselheiras Joana D’Arc Maciel de Oliveira, que 46 

esta em consulta médica e Tatiana Stahl, Assistente Social e coordenadora da 47 

Unidade Institucional Feminina que está viajando a trabalho. Segue com o 48 

ponto nº 3. Apreciação e aprovação das Ata nº 01 – 01/04/2016 - Reunião 49 

Extraordinária Conjunta com CMDCA: Justa explica que este ano o 50 

Conselho Municipal de Assistência Social não aprovou nenhuma Ata ainda, 51 

pois esta enfrentando dificuldades quanto ao administrativo, Jaqueline Frey, 52 

agente administrativo do CMAS que veio de outro setor, passa por um 53 

problema de saúde e faz fisioterapia duas vezes por semana, e ainda no mês 54 

de abril, ela foi colocada à disposição do judiciário, sendo sorteada todas às 55 

vezes para ser júri popular, isso atrasou as demandas do CMAS que já 56 

solicitou a Secretaria de Assistência Social – SEASO uma solução, relata que 57 

as demandas do CMAS hoje contam com ela que é a técnica do Conselho e os 58 

estagiários, elogiando o comprometimento dos mesmos; a única Ata que foi 59 

encaminhada aos conselheiros, é a ATA 001/2016 da Reunião Extraordinária  60 

Conjunta com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA do 61 



dia 01/04/2016,informa que toda parte descrita sobre Atenção às Famílias dos 62 

Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa – AFAI foi feita por ela, e  63 

Kátia Mangabeira, agente administrativo do CMDCA à finalizou, esta já foi 64 

aprovada pelo Conselho da Criança e do Adolescente, e é aprovada por este 65 

Conselho por quatorze votos favoráveis. Maria Tereza questiona Hudson 66 

Marcio Moreschi Júnior, diretor da SEASO quanto a uma providência para 67 

sanar a dificuldade que o CMAS está enfrentando com o suporte 68 

administrativo, Hudson cumprimenta a todos, e diz ter consciência que o 69 

problema de saúde da Jaqueline está afetando seu desempenho, e já esta 70 

buscando solucionar o problema, ainda não sabe se irá coloca-la em outra 71 

função ou mantê-la no setor, haja vista que, o espaço físico da Secretaria dos 72 

Conselhos não comporta mais ninguém, está levando em conta que os 73 

encaminhamentos do conselho precisam ser executados, sem deixar de 74 

expressar todo o respeito pela profissional em questão. Maria Tereza esclarece 75 

que em nenhum momento pede-se a substituição desta profissional, mas que 76 

seja tomada alguma/qualquer providência, pois o trabalho do conselho precisa 77 

ser desenvolvido, e que Hudson na posição de diretor da Secretaria de 78 

Assistência resolva essa situação o mais breve, e segue adiante com ponto de 79 

pauta nº 4. Posse de Conselheiros – Não Governamentais (SENALBA e 80 

NUCRESS): Maria Tereza lê o oficio que o CMAS recebeu do Sindicato dos 81 

Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de 82 

Orientação e Formação Profissional de Cascavel – SENALBA, solicitando “a 83 

substituição da conselheira suplente Elisângela Pasqualetto Solgo pela 84 

conselheira Elisangela Almeida dos Santos”, a mesma é empossada. A 85 

presidente lê o oficio nº005/2016 do Núcleo do Conselho Regional de Serviço 86 

Social – NUCRESS cujo assunto “requer a substituição da representante titular, 87 

anteriormente indicada para compor este conselho, Sra. Juceli Panseira 88 

Silveira, e para ocupar a titularidade do assento neste Conselho Municipal de 89 

Assistência Social o NUCRESS Cascavel indica a Sra. Gisele Fossá, que 90 

ocupava o cargo de representante suplente.” Gisele toma posse da titularidade. 91 

Desta forma, passa-se ao ponto nº 5. Recomposição das Comissões 92 

Internas e Externas do CMAS: Justa explica que já faz algum tempo que não 93 

há substituição nas comissões, e que existem alguns conselheiros que não 94 

compõe mais o conselho, e precisam ser substituídos. A Comissão da Área de 95 



Proteção Básica dispõe de uma vaga não governamental que era ocupada por 96 

Isadora Morena Fabros, representante do Conselho Regional de Psicologia – 97 

CRP, é substituída por Gisele Fossá representante do NUCRESS, e uma 98 

governamental, onde Eliane Portella Roloff substitui Ariadyne Apolinário Velho. 99 

Na Comissão de Proteção Social Especial a vaga não governamental que era 100 

ocupada por Elisângela Pasqualeto, passa para Elisangela Almeida dos 101 

Santos, ambas do SENALBA, a vaga governamental passa para Tatiane Sthal, 102 

antes ocupada por Ariadyne Apolinario Velho.  A Comissão de 103 

Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, também dispõe de uma vaga 104 

governamental no lugar de Ariadyne, que passa a ser ocupada por Josiane 105 

Silvestro Danieli. Na Comissão Especial de Leis, as conselheiras Ariadyne 106 

Apolinário Velho e Elisângela Pasqualeto, foram substituídas por Josiane 107 

Silvestro Danieli e José Antonio dos Santos Martins de Araujo (Zé Bola). 108 

Também substitui-se Elisângela Pasqualeto por Elisângela almeida dos Santos, 109 

e Isadora Morena Fabros por Valéria Medeiros na Comissão Especial de Plano 110 

de Cargos, Carreira e Salários dos Trabalhadores do SUAS. Justa explica que 111 

Carlos Alberto Souza da Rosa, que foi indicado para representar o CMAS no 112 

CEV PETI, já representa a Secretaria da Cultura – SEMUC, e que a mesma 113 

pessoa não pode ter duas representações na mesma Comissão, por esta razão 114 

Cleodomira Soares dos Santos passa ocupar a titularidade dessa Comissão. 115 

Luzia explica que este ano será feito o Plano Decenal, e seria interessante que 116 

nesta reunião fosse composta uma Comissão Especial do Plano Decenal, 117 

tendo a obrigatoriedade de ser paritária, assim, foram indicados Luzia de 118 

Aguiar Soares, Ana Paula Zorik Rodrigues, Josiane Silvestro Danielli, Jhesy 119 

Fernanda Pinto e Poliana Lauther todas com a representatividade 120 

Governamental, os Não Governamentais indicados foram Maria Tereza 121 

Chaves, José Antonio dos Santos Martins de Araujo ( Zé Bola), Maria de 122 

Lourdes Menon Schram, Valéria Medeiros e Gisele Fossá. A recomposição das 123 

Comissões Internas e Externas do CMAS é aprovada por 16 votos favoráveis.  124 

Segue com o ponto nº 6. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão 125 

de Orçamento e Finanças com referência: Prestação de Contas 1º 126 

Bimestre da execução do FMAS apresentado pela SEASO; Hudson inicia a 127 

apresentação do relatório do Primeiro Bimestre de 2016 com relação à 128 

Execução Orçamentaria e Financeira da Secretaria Municipal de Assistência 129 



Social, relata que foi arrecadado de recursos livres 2.957.997,75 (dois milhões, 130 

novecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta 131 

e cinco centavos).  De recursos federais foram arrecadados 341.196,46 132 

(trezentos e quarenta e um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e seis 133 

centavos) através da Proteção Social Básica, e 173.412,21(cento e setenta e 134 

três mil, quatrocentos e doze reais e vinte e um centavos) pela Proteção Social 135 

Especial.  Esses recursos totalizaram uma receita de 3.036.125,27 (três 136 

milhões e trinta e seis mil, cento e vinte cinco reais e vinte e sete centavo), o 137 

diretor explica que esses valores são referentes a janeiro e fevereiro de 2016, 138 

porém são recursos pertinentes a parcelas em atraso de 2015. O total de 139 

despesas liquidadas nesses dois meses foram de 3.542.244,60 (três milhões, 140 

quinhentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e 141 

sessenta centavos), sendo 2.486.401,64 (dois milhões quatrocentos e oitenta e 142 

seis mil, quatrocentos e um reais e sessenta e quatro centavos), de folha de 143 

pagamento, 927.485,96 (novecentos e vinte sete mil, quatrocentos e oitenta e 144 

cinco reais e noventa e seis centavos) de despesas com aquisições comuns, 145 

chamada despesas de custeio e 1.28.357,00 (cento e vinte oito mil, trezentos e 146 

cinquenta e sete reais) com investimentos em equipamentos. Hudson faz um 147 

comparativo dos recursos arrecadados, 3.550.733,84 (três milhões, quinhentos 148 

e cinquenta mil, setecentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos) e 149 

as despesas liquidadas, 3.542.244,60 (três milhões quinhentos e quarenta e 150 

dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) e ressalta a 151 

importância de um planejamento, para não gastar além do que arrecadou. O 152 

diretor acessa o site do Ministério do desenvolvimento Social e Combate a 153 

Fome – MDS passo a passo, pra mostrar na prática como os conselheiros 154 

podem ter acesso a informações sobre os repasses do Governo Federal, inicia 155 

pelo ano de 2014 e explica que está tudo detalhado por piso para cada área 156 

especifica, todos visualizam  as parcelas que foram pagas atrasadas, e as que 157 

ainda estão em atraso. Justa esclarece que foi encaminhado e-mail com essas 158 

planilhas para todos os conselheiros. Maria Tereza questiona sobre os pisos; 159 

Hudson explica que cada piso se refere a repasses para Serviços, Programas e 160 

Benefícios, e explica que quando se trata de piso fixo, independe da demanda 161 

de atendimento ou de cadastro, o valor não muda, e quando o piso é variável, o 162 

índice das demandas é decisivo para o valor do repasse. Poliana com a 163 



palavra, expõe que o Município tem uma meta de 1.010 atendimentos no 164 

Serviço de Fortalecimento de Vínculos – SFCV, sendo que 505 desses 165 

atendimentos devem ser para público prioritário, e esse repasse depende do 166 

quanto essa meta foi atingida, acrescenta que a cada três meses é alimentado 167 

o Sistema de Informações do Serviço de Fortalecimento de Vínculos – SISC, o 168 

governo calcula e faz o repasse através dessas informações. Maria Tereza 169 

pede explicação sobre publico prioritário, Lucimaira cabreira, Psicóloga, técnica 170 

da SEASO que atua na área da Proteção Básica, esclarece que o SFCV 171 

atende a assistência social como um todo, mas cinquenta por cento (50%) 172 

desse atendimento deve ser destinado ao publico prioritário, que são pessoas 173 

com seu direitos violados, como trabalho infantil, pessoas em situação de 174 

acolhimento, vulnerabilidades em relação a deficiências, ou seja, esse público 175 

é para além do público preferencial. Poliana acrescenta que é necessário um 176 

parecer técnico para diagnosticar quando o público é prioritário. Hudson 177 

também diz que um dado importante é a data de depósito desses valores, pois 178 

muitas vezes o depósito é feito no ultimo dia do ano, sendo que nessas datas 179 

todos os bancos estão fechados ou em recesso, e o dinheiro só contabiliza 180 

para o município no primeiro dia útil do ano seguinte, então, para a execução 181 

financeira do Município, esse dinheiro não entra como superávit, e sim como 182 

recursos daquele ano. Jhesy Fernanda Pinto Martins, Assistente Social e 183 

gerente da Proteção Social Especial pede que Hudson explique o que é piso de 184 

transição, e o diretor explica que com a mudança da politica esse piso também 185 

muda o formato, e que essa transição é para aperfeiçoar essa alteração de 186 

atendimento, Fernanda esclarece que esse piso é de uso exclusivo para o 187 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e 188 

suas Famílias - PCDIF, um Serviço desenvolvido pelo CREAS III. Hudson 189 

continua explanando os repasses para o piso de alta complexidade II, exclusivo 190 

para Serviços de Acolhimento, inicia com as Residências Inclusivas I e II, que 191 

recebem um valor de 10.000,00 (dez mil reais) para cada Entidade, indaga que 192 

é um valor muito baixo para manter esses dois Serviços, pois os mesmos tem 193 

um custo de aproximadamente 700.000,00 (setecentos mil reais) cada um por 194 

ano, informa que o governo Estadual esta mandando um repasse de 50% 195 

(cinquenta por cento) do valor que a esfera Federal envia, ou seja 5.000,00 196 

(cinco mil reais), explica que o público que usa esse Serviço, é um público 197 



muito complexo, encarecendo o Serviço. Inês de Paula, Secretária de 198 

Assistência Social e Vice Presidente do Conselho Municipal de Assistência 199 

Social, explica que nesses serviços trabalham uma equipe de cuidadores, 200 

enfermeiros, terapeutas ocupacionais, e informa que o próximo concurso terá 201 

pela primeira vez vagas para cuidadores, pois hoje o serviço é terceirizado. 202 

Hudson continua a explanação dos recursos destinados para este mesmo piso, 203 

coloca que todos os repasses são valores muito baixos para execução desse 204 

tipo de Serviço. Inês de Paula, diz que por ser um Serviço de custo muito alto, 205 

são pouquíssimos Municípios no Paraná que o executam. Jhesy Fernanda, 206 

explica que todo Serviço de Acolhimento funciona 24 (vinte quatro) horas, e 207 

que precisa ser mantido equipe técnica, e todos os demais funcionários mesmo 208 

que não haja nenhum acolhido, que não é o caso, pois hoje a média é entre 20 209 

(vinte) e 25 (vinte e cinco) acolhidos. Hudson segue explanando os repasses 210 

do governo Federal, a maioria das parcelas em atraso, entre elas os recursos 211 

destinados a programas como Programa Nacional de Promoção do Acesso ao 212 

Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho, que eram usados para promover 213 

cursos no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 214 

Pronatec, e que pela instabilidade politica do momento esses cursos estão se 215 

extinguindo; Inês de Paula levanta a questão que o Acessuas será extinguido 216 

definitivamente no mês de junho de 2016; Poliana Lauther explica que o 217 

Governo Federal quando criou este Programa, planejou recursos para mantê-lo 218 

de 2012 à 2014, após essa data só foram mantidos por que o município 219 

dispunha de algumas verbas, mas não será  mais possível,  acrescenta que 220 

alguns serviços oferecidos pelo Acessuas continuarão a ser desenvolvidos nos 221 

CRAS, sendo que com a extinção do Pronatec, este Programa perde muito da 222 

sua essência. Maria Tereza coloca que o objetivo dessa explanação é explicar 223 

como acessar o site do MDS para que todos aprendam e possam pesquisar e 224 

tirar suas dúvidas, e pede a Hudson que só passe os valores arrecadados de 225 

cada ano. Hudson explica que a Proteção Social Básica recebeu menos 226 

parcelas, porque infelizmente não se investe em prevenção, mas a lógica é que 227 

após já ter ocorrido o problema, logo, precisa ser tratado. No ano de 2014, o 228 

Município recebeu do Governo Federal 2.690.927,87 (dois milhões, seiscentos 229 

e noventa mil, novecentos e vinte sete reais e oitenta e sete centavos), no ano 230 

de 2015,  2.189.925,95 (dois milhões, cento e oitenta e nove mil, novecentos e 231 



vinte cinco reais e noventa e cinco centavos), considerando que muitas 232 

parcelas recebidas neste ano de 2016, são depósitos referentes a parcelas de 233 

2014, e do mês de janeiro até os dias atuais a SEASO recebeu 737.000,00 234 

(setecentos e trinta e sete mil). O diretor esclarece que os componentes agora 235 

serão separados por blocos, com os pisos destinados para cada bloco, 236 

exemplifica, bloco de Proteção Básica, de média e de alta complexidade e etc. 237 

Fernanda faz a observação que os blocos de Alta Complexidade são os 238 

Serviços com custo maior para mantê-los, e devido aos atrasos dos repasses, 239 

estão sendo mantidos por recursos livres. Inês de Paula relata que a Secretaria 240 

de Assistência esta gastando todos os recursos livres para manter Serviços, 241 

que terá que suplementar esses gastos até o mês 12 de 2016 para que os 242 

serviços continuem atendendo, diz que na data de hoje (12/05/2016) irá se 243 

reunir com o Prefeito Edgar Bueno juntamente com o Secretário de 244 

Administração Alisson Ramos da Luz, tentar mobiliza-los e fazer com que 245 

entendam que não há garantia quanto aos depósitos do Governo Federal, mas 246 

que os Serviços precisam ser mantidos, e juntos buscar uma solução. Inês fala 247 

da importância de dividir essas finanças com o Conselho, para que todos 248 

compreendam a gravidade da situação. Justa lê o Parecer da Comissão de 249 

Orçamento e Finanças que “é favorável à aprovação da prestação de contas do 250 

Primeiro bimestre da execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal 251 

de Assistência Social.” Maria Tereza coloca em votação o Parecer, e é 252 

aprovado por dezesseis votos favoráveis e temos uma ausência. Continua com 253 

ponto nº 7. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão Especial do 254 

Programa Bolsa Família referente ao encerramento da Instância Municipal 255 

de Controle Social: Poliana Lauther justifica que as demandas da Instância 256 

Municipal de Controle Social eram poucas, e que na maioria das vezes a 257 

Comissão já decidia e trazia para o Conselho apenas o Parecer com a posição 258 

tomada já, considerando que tudo deve passar pela deliberação do Conselho 259 

Municipal de Assistência Social e que a maioria dos conselheiros que faziam 260 

parte da Instância, também são conselheiros da Assistência, explica que  261 

Comissão se reuniu e decidiu pela extinção da Instância Municipal de Controle 262 

Social. Inês de Paula diz que haverá uma ultima reunião para confraternização 263 

e encerramento da Instância, onde todos serão convidados. Justa lê o Parecer 264 

“A Comissão Especial do Programa Bolsa Família - PBF após análise das 265 



recomendações feitas pelo CNAS, de que o CMAS deve ser a instancia 266 

exclusiva de controle social do PBF e do IGD/M/PBF. Assim a Comissão 267 

entendendo que INCS deixou de ter a finalidade, para qual foi criada, sugere à 268 

Plenária a extinção dessa Instância Município de Controle Social, considerando 269 

que o CMAS deve ser a única Instância a delibera sobre o Programa Bolsa 270 

Família.” Coloca – se o Parecer em votação que recebe dezesseis votos 271 

favoráveis, tendo um conselheiro ausente. Passa – se para o ponto nº 8. 272 

Apreciação e deliberação do Oficio nº 420/2016/SEASO com referência: 273 

Reprogramação de saldos repassados pelo MDS: Hudson lê o Oficio que 274 

“Solicita a apreciação de deliberação do Conselho Municipal de Assistência 275 

Social – CMAS referente à reprogramação de saldos de Recursos 276 

Federais/Superávit 2015 da Proteção Social Especial.” O diretor explica que foi 277 

feito uma planilha, onde constam os valores dos recursos superávit, e a 278 

reprogramação destes valores esclarecendo onde serão aplicados. Maria 279 

Tereza coloca essa reprogramação em votação, e a mesma é aprovada 16 280 

votos favoráveis, e um conselheiro mantem – se ausente. Segue com ponto nº 281 

9. Apreciação e deliberação do Oficio nº 383/2016/SEASO com referência: 282 

Nova proposta de utilização do superávit 2015 da proteção social 283 

especial: o oficio “Solicita a apreciação e a deliberação do Conselho Municipal 284 

de Assistência Social – CMAS, referente à reprogramação de saldos 285 

repassados pelo Ministério de Desenvolvimento Social – MDS”, Fernanda 286 

explica que os repasses do Governo Federal estão com bastante atraso, e os 287 

Serviços de Média e Alta Complexidade tem um valor elevado e tendo em vista 288 

esse valor de superávit, a SEASO e Proteção Especial consideram substancial 289 

a reprogramação desse recurso. Inês diz que mesmo sendo aprovado a 290 

reprogramação desse sado, terá que suplementar, ou seja, solicitar mais 291 

481.000,00 (quatrocentos e oitenta e um mil reais) para compras de alimentos 292 

e mais 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais) para compras de cestas 293 

básicas para manter os serviços. A presidente do CMAS coloca em votação, e 294 

a reprogramação do superávit 2015 é aprovada com 16 (dezesseis) votos 295 

favoráveis,  permanecendo com uma ausência. A reunião continua com o ponto 296 

nº 10. Apreciação dos Ofícios nº 421/2016/SEASO, nº 327/2016/SEMED, 297 

nº163/2016/SESAU com referência: Ações referentes ao Programa Bolsa 298 

Família e Cadastro Único: Maria Tereza inicia lendo o oficio que veio 299 



encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED, que esclarece 300 

as “Ações referentes ao Programa Bolsa Família realizadas pela SEMED nos 301 

meses de fevereiro e março de 2016.”, em seguida lê o oficio da SESAU, 302 

informando as “Ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde 303 

relacionada ao Programa Bolsa Família referente ao primeiro quadrimestre de 304 

2016.” O oficio da SEASO cujo assunto é o “Informe quadrimestral do Cadastro 305 

Único e Programa Bolsa Família”, é esclarecido por Poliana lauther, que 306 

apresenta os números de beneficiários do Programa Bolsa Família do mês de 307 

dezembro de 2015 que era 6.582 (seis mil quinhentos e oitenta e dois) e 308 

compara com o mês de março de 2016 com 5.200 (cinco mil e duzentos), 309 

esses usuários recebem em média 123,00 (cento e vinte três reais); Poliana diz 310 

que as atualizações estão todas em dia, e mesmo assim evidencia uma queda 311 

de 1.382 (mil trezentos e oitenta e dois), relaciona isso a diminuição e atrasos 312 

dos recursos do Governo Federal, Luzia agrega a informação que os cadastros 313 

que passam por averiguação perdem a taxa de permanência ficando mais 314 

vulneráveis a perca do beneficio, Poliana explica que averiguação cadastral é 315 

quando alguma informação não está consistente, mesmo o cadastro estando 316 

atualizado, diferente da revisão cadastral que é a atualização que é feita a cada 317 

dois anos, elucida o Descumprimento de Condicionalidades dos Beneficiários 318 

do Programa Bolsa Família, que teve registro de 727 (setecentos e vinte sete) 319 

famílias, o Centro de Referencia de Assistência Social – CRAS realizou busca 320 

ativa para atendimento destas famílias, e na repercussão de março foram 321 

registrados 84 (oitenta e quatro) Recursos no Sistema de Condicionalidades do 322 

Programa Bolsa Família – SICON, em relação ao Acompanhamento Familiar 323 

no SICON, de janeiro a abril foram inseridas 78 famílias, além dos 324 

atendimentos realizados para as famílias em Descumprimento de 325 

Condicionalidades através do Programa de Atenção Integral a Família. A 326 

gerente da Proteção Básica Informa que de janeiro a abril foram realizados 67 327 

(sessenta e sete) desligamentos voluntários, explicando que se em três anos 328 

esta pessoa voltar para situação de vulnerabilidade, ela volta a receber o 329 

beneficio automaticamente. Vania Maria de Souza, coordenadora do 330 

PROVOPAR pergunta se essas famílias mesmo não sendo mais perfil para o 331 

Programa, permanecem no IRSAS - Informatização da Rede de Serviços de 332 

Assistência Social, discorre que muitas das famílias que procuram o 333 



PROVOPAR para buscar agasalhos, não são perfil de pobreza, e devido ao 334 

estoque baixo, algumas famílias que realmente são perfil não recebem doação 335 

de acordo com as suas necessidades, questionando as famílias cadastradas 336 

no IRSAS, se tem como saber quando  são ou não perfil. Luzia de Aguiar, 337 

gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social explica que o 338 

IRSAS é um prontuário da Assistência, que não é apenas para questão de 339 

benefícios, mas para todo e qualquer atendimento que seja feito com as 340 

famílias, ou usuários em individuais. Poliana cita algumas atividades de 341 

capacitação realizada, frisando a capacitação para os agentes administrativos 342 

lotados nos CRAS, para que realizem consulta no Sistema de Benefícios ao 343 

Cidadão – SIBEC, fala sobre as ações descentralizadas do Cadastro Único, 344 

para cadastramento e atualização cadastral, que tem acontecido em todos os 345 

CRAS em dias específicos para cada um. Justa esclarece que estas 346 

informações antes eram pautas da Instância de Controle Social, e eram apenas 347 

encaminhadas por e-mail, e agora passaram a ser apresentadas e discutidas 348 

pelo Conselho. Segue com o ponto nº 11. Informes Gerais; 11.1. E-mail 349 

recebido do ER com referência a Reunião Ampliada e Descentralizada do 350 

CEAS, no dia 09/06/2016, no município de Maringá/PR/RI Pacto de 351 

Aprimoramento do SUAS 2014: Maria Tereza diz que trata-se de um convite 352 

pra uma Reunião do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, sobre o 353 

Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS 2014, que será no dia 354 

09/06/2016 das 8h30m às 17h no  Centro Universitário Cesumar – 355 

UNICESUMAR no município de Maringá. Justa esclarece que a mesa diretiva 356 

do CMAS encaminhou e-mail com o convite para todos os conselheiros, 357 

juntamente com o Renavan Informativo – RI do Pacto de Aprimoramento, onde 358 

consta informações das condições que se encontram os Municípios, em 359 

especifico Cascavel, com relação ao acompanhamento e a avaliação anual da 360 

qualidade dos Serviços, Programas, Projetos, Benefícios e Transferência de 361 

Renda no Âmbito da Assistência Social. 11.2. Ofício nº 04/2016/CISVEL – 362 

Nova mesa diretiva CISVEL gestão 2016/2017: Maria Tereza lê os nomes 363 

que compõe a nova mesa diretiva da Comissão Intersetorial de Sócio 364 

Educação do Município de Cascavel – CISVEL. 11.3. Ofício Circular nº 365 

16/2016/AEELV – Alteração da Diretoria da Guarda Mirim: Valéria Medeiros, 366 

Assistente Social e diretora da Associação Educacional Espírita Lins de 367 



Vasconcelos – Guarda Mirim, explica que Luiz Antônio Pastorini Lançanova 368 

que estava à frente da Entidade, ficará afastado do cargo de Presidente devido 369 

ao cumprimento da Lei Eleitoral, pois concorrerá as eleições municipais de 370 

2016, em seu lugar assume interinamente, conforme previsão estatutária, o 371 

Vice Presidente Fábio Fiorin Cardoso no Período de 04 de março à 17 de 372 

outubro de 2016, após esse período, se Luiz Lançanova não retornar será 373 

realizada uma nova eleição. 11.4.  Apresentação do Estatuto da 374 

Pessoa com Deficiência recebida da Câmara dos Deputados: A presidente 375 

informa que Leandre Dal Ponte, Deputada Federal encaminhou para este 376 

conselho o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 11.5. Oficio nº 377 

408/2016/SEASO/Capacitação e Aperfeiçoamento técnico para 378 

intervenções de trabalho com adolescentes em cumprimento de medidas 379 

socioeducativas em meio aberto e seus respectivos familiares: Inês de 380 

Paula esclarece que este oficio foi encaminhado para o Conselho a titulo de 381 

informação, e para a apresentação do Plano de Trabalho dessa capacitação, 382 

pois a mesma já ocorreu na data de 02 à 06 de maio de 2016, nas 383 

dependências do CREAS II. O diretor Hudson Marcio Moreschi Júnior, convida 384 

à todos para a Semana Municipal Contra a Violência às Crianças e 385 

Adolescentes, que será realizada  do dia 16 à 20 de maio de 2016. Carlos 386 

Alberto Souza da Rosa, representante da Secretaria Municipal da Cultura – 387 

SEMUC também convida a todos para o Festival de Dança que acontecerá nos 388 

dias 14 e 15 de maio, com várias apresentações de variadas categorias de 389 

danças. Maria Tereza encerra a reunião agradecendo mais uma vez a Vania 390 

Maria de Souza, coordenadora do PROVOPAR, ao Serviço de Convivência e 391 

Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 392 

EURECA II e a Casa de Passagem para População de Rua – Casa POP, pela 393 

gentileza de ter cedido o lanche, e a todos pela presença , estimulando para 394 

que continuem com esse comprometimento. Nada mais havendo a constar, a 395 

presidente Maria Tereza Chaves encerra a reunião às 11h35, e eu, Eli Fatima 396 

Monauer, secretaria nominada, lavro a presente ata que após lida e aprovada 397 

será assinada por mim_______________________ e pela presidente 398 

________________________________. 399 


