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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 02 – 12/03/2015 

 

Aos doze dias do mês de março de dois mil e quinze, aconteceu às 08h30, na Pastoral da 1 

Criança, sito à Rua Andréia Galafassi, s/n – ao lado da Capela Mortuária – Jardim União, a 2 

reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS com a presença de 3 

sua presidente Maria Tereza Chaves, e a maioria de seus membros conforme consta na 4 

lista de presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e 5 

aprovação da Pauta do dia; 2.  Leitura das justificativas de ausências de 6 

Conselheiros; 3.  Apreciação e Aprovação da ata anterior 12/02/2015; 4.  Posse de 7 

conselheiros (substituição titular e suplente NUCRESS); 5. Recomposição das 8 

Comissões; 6. Substituição de representante do CMAS para compor o Comitê 9 

Intersetorial Permanente de Saúde Mental; 7.  Substituição de representante (titular) 10 

do CMAS para compor CEV/PETI; 8.  Substituição de representante (titular) do CMAS 11 

para compor CISVEL; 9. Apresentação pela Rede de Atenção e Proteção Social de 12 

Cascavel e Referendo do CMAS da Ficha Intersetorial de Referência e 13 

Contrarreferência (20 minutos); 10. Apreciação e deliberação do Parecer das 14 

Comissões da Área de Proteção Social Básica e de Avaliação de Documentos, 15 

Projetos, Serviços e Inscrições com referência: alteração da nomenclatura do Serviço 16 

inscrito junto ao CMAS executado pela APAE; 11. Apreciação e deliberação do 17 

Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Básica e de Avaliação de 18 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições com referência: prorrogação de 19 

validade dos Planos de Ação até junho de 2015 das Entidades: Cemic, Guarda Mirim, 20 

Provopar e Pastoral da Criança; 12. Apreciação e deliberação do Parecer da Mesa 21 

Diretora do CMAS e da Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 22 

Complexidade com referência: indicação de um representante titular e respectivo 23 

suplente, para compor a Comissão de Elaboração do Protocolo de Acolhimento 24 

Institucional e Familiar da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO; 13. 25 

Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças do 26 

CMAS com Referência: solicitação via ofício nº 005/2015da entidade ACADEVI; 14. 27 

Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças do 28 

CMAS com Referência: Alteração no Plano de Trabalho e Aplicação do 29 

IGD/SUAS/2014 da SEASO; 15. Apreciação e deliberação do Parecer e leitura dos 30 



informes da Comissão Especial do Programa Bolsa Família do CMAS; 16.  31 

Convocação de Reunião Extraordinária Conjunta CMAS e CMDCA na data de 18/03 32 

para apreciação e deliberação do Relatório da Execução Orçamentária e Financeira 33 

da SEASO referente ao 6º Bimestre de 2014; 17. Realização do II Seminário do 34 

Programa Bolsa Família em 08/04/2015, (CMAS e IMCS); 18. Assuntos Gerais. 18.1. 35 

Convite do CMDM referente a Evento Alusivo ao Dia Internacional da Mulher; 18.2. 36 

Convite para Inauguração de quatro novos CMEIS; 18.3. Convite do CEU para 37 

atividade alusiva ao Dia Internacional da Mulher; 18.4. Convite Eureca I referente ao 38 

Dia Internacional da Mulher; 18.5. Ofício nº 006/2015/CMAS indicando representante 39 

para a seleção de Beneficiários – Programa Minha Casa Minha vida; 18.6. Ofício nº 40 

009/2015/ACADEVI informando nova diretoria; 18.7. Portaria nº 754 da Secretaria de 41 

Direitos Humanos que dispõe sobre as diretrizes para organização e realização das 42 

Conferências Nacionais Conjuntas de Direitos Humanos; 18.8. Ofício Circular nº 43 

001/2015/CEAS referente às Conferências de Assistência Social de 2015; 18.9. reunião 44 

CISVEL em 20.03.2015; 18.10. Plano de Ação de 2015, disponível para preenchimento. 45 

A presidente Maria Tereza inicia a reunião dando as boas vindas a todos e cumprimenta a 46 

conselheira e líder da Pastoral da Criança, Maria de Lourdes Menon Schram, pela acolhida; 47 

Maria de Lourdes faz uso da palavra e diz que em nome da Pastoral da Criança, se sente 48 

honrada em receber o CMAS para a realização dessa reunião ordinária, agradece os 49 

voluntários que estão presentes: Rosana Aparecida Schram e Miguel José de Oliveira e a 50 

senhora Joana D ´Arc Maciel de Oliveira que além de voluntária é também conselheira do 51 

CMAS e colaborou na confecção dos alimentos oferecidos aos presentes; “Lurdinha”, como 52 

é conhecida; explica que a Pastoral é ecumênica, ou seja, trabalha com famílias de todas 53 

as Igrejas, considerando que Jesus disse “Eu vim para que todos tenham vida”, a missão da 54 

Pastoral é levar o amor de Deus a todos, independente do Cledo; encerra as boas vindas 55 

pedindo que Deus ilumine a todos nessa caminhada e faz a oração do Pai Nosso 56 

juntamente com todos os presentes. Passa-se ao ponto nº 1. Apreciação e aprovação da 57 

Pauta do dia: a presidente coloca a pauta em apreciação e não havendo alterações a 58 

coloca em votação e a Plenária aprova a pauta do dia pela unanimidade de onze votos. Na 59 

sequência, passa-se ao ponto nº 2.  Leitura das justificativas de ausências de 60 

Conselheiros: a assistente social do Conselho Municipal de Assistência Social, Justa Alves 61 

dos Anjos Chesca, realiza a leitura da justificativa de ausência dos seguintes Conselheiros: 62 

Maria Lúcia dos Santos Steffens, devido a atividades internas, intransferíveis, na Entidade; 63 

Francieli Castelli Mocellin e Luzia de Aguiar Soares, em capacitação do Banco Internacional 64 

de Desenvolvimento – BID; Susana Medeiros Dal Molin, em outra atividade referente ao 65 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI; Iara Agnes Bach da Costa, está 66 

participando de Curso sobre Saúde Mental; o diretor da Secretaria Municipal de Assistência 67 

Social – SEASO, Hudson Márcio Moreschi Júnior, justifica a ausência da conselheira Eliane 68 



Portella Rolloff que também se encontra na Capacitação do BID. Prosseguindo, passa-se 69 

ao ponto 3.  Apreciação e Aprovação da ata anterior 12/02/2015: Maria Tereza coloca a 70 

ata supra em apreciação; explica que a mesma foi encaminhada com antecedência, por e-71 

mail; não havendo nenhuma solicitação de alteração, a coloca em votação e a plenária 72 

aprova pela unanimidade de onze votos a ata da reunião de 12.02.2015. Desta forma, 73 

passa-se ao ponto nº 4.  Posse de conselheiros (substituição titular e suplente 74 

NUCRESS): Justa explica que o Núcleo Regional de Serviço Social 11ª Região – 75 

NUCRESS, encaminhou documento datado de 03.03.2015, onde informa a substituição das 76 

atuais representantes Mônica Gomes e Dalva Aparecida Moreira (Titular e Suplente) junto 77 

ao CMAS; na sequência, a presidente empossa a senhora Juceli Pansera Silveira, na 78 

condição de conselheira Titular representante do NUCRESS; Justa explica que no mesmo 79 

documento foi indicado na condição de Suplente a senhora Neiva Liesenfeld, porém, a 80 

mesma justificou, através de e-mail, a impossibilidade de estar presente devido a sua 81 

participação em Capacitação sobre Saúde Mental, nesta data, e que desta forma, será 82 

empossada oportunamente. Registramos que, considerando que a partir desse momento a 83 

conselheira Cleodomira Soares dos Santos se faz presente na reunião, e a posse da 84 

Conselheira Juceli no ponto anterior, o quórum passa a ser de treze votos. Prossegue-se 85 

com o ponto nº 5. Recomposição das Comissões: Justa sugere que a Conselheira supra 86 

empossada, Juceli, ocupe a vaga nas Comissões ora composta por Mônica Gomes; 87 

Hudson faz uso da palavra e solicita algumas alterações em algumas Comissões, relativas 88 

aos representantes da SEASO desta forma, a plenária aprova pela unanimidade de treze 89 

votos a seguinte recomposição das Comissões: Comissão de Avaliação de Documentos, 90 

Projetos, Serviços e Inscrições: Luzia de Aguiar Soares, substitui Ana Paula Zorik 91 

Rodrigues; Comissão de Orçamentos e Finanças: atualmente a Comissão possui cinco 92 

membros governamentais e cinco não governamentais; a plenária aprova a inserção de 93 

mais um representante para cada segmento: Cleodomira Soares dos Santos, não 94 

governamental e Francieli Castelli Mocellin, governamental; Comissão da Área de 95 

Proteção Social: a assistente social Ariádyne Apolinário Velho, enquanto convidada; 96 

Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade: Jhesy 97 

Fernanda Pinto Martins, substitui Roseli Fátima Baltokoski Cardoso e na condição de 98 

convidada a assistente social Ariádyne Apolinário Velho; Comissões Mista e Permanente 99 

do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação – Comissão de Proteção Social 100 

Básica: Juceli Pansera Silveira, substitui Dalva Aparecida Moreira; Comissão de 101 

Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos: a assistente social Ariádyne Apolinário 102 

Velho, enquanto convidada; Comissão Especial do Plano de cargos, Carreira e Salários 103 

dos Trabalhadores do SUAS: Juceli Pansera Silveira, substitui Mônica Gomes; Comissão 104 

Especial Provisória do CMAS para Acompanhar a Execução do PAA: Jhesy Fernanda 105 

Pinto Martins, substitui Roseli Fátima Baltokoski Cardoso. 6. Substituição de 106 



representante do CMAS para compor o Comitê Intersetorial Permanente de Saúde 107 

Mental: Justa explica que a senhora Roseli Fátima Baltokoski Cardoso, era a representante 108 

suplente deste Conselho no Comitê supra, porém, a mesma deixou de compor o CMAS, por 109 

este motivo, tem que ser substituída. Após apreciação, a plenária aprova pela unanimidade 110 

de treze votos que a conselheira Jhesy Fernanda Pinto Martins, seja a representante do 111 

CMAS junto ao Comitê Intersetorial Permanente de Saúde Mental. Na sequência, passa-se 112 

ao ponto nº 7.  Substituição de representante (titular) do CMAS para compor 113 

CEV/PETI: Justa explica que, Mônica Gomes era a representante titular deste Conselho na 114 

Comissão citada e, considerando que a mesma não compõe mais o CMAS, faz-se 115 

necessário sua substituição; após discussão, a plenária aprova pela unanimidade de treze 116 

votos, a indicação da conselheira Juceli Pansera Silveira como representante deste 117 

Conselho junto à Comissão Municipal para o Enfrentamento da Violência contra Criança e 118 

Adolescentes e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – CEV/PETI. Assim, 119 

passa-se ao ponto nº 8.  Substituição de representante (titular) do CMAS para compor 120 

CISVEL: o conselheiro e gerente da Divisão de Proteção Social de Média e Alta 121 

Complexidade, Fábio Tomasetto, explica que as reuniões ocorrem mensalmente, contudo 122 

não há dia fixo; após discussão, a plenária aprova pela unanimidade de treze votos, a 123 

conselheira Eliedy Batista Eler, como representante titular deste Conselho junto à Comissão 124 

Intersetorial de Socioeducação de Cascavel – CISVEL. Na sequência, discute-se o ponto nº 125 

9. Apresentação pela Rede de Atenção e Proteção Social de Cascavel e Referendo do 126 

CMAS da Ficha Intersetorial de Referência e Contrarreferência (20 minutos): Maria 127 

Tereza explica que o CMAS recebeu o ofício nº 02/2015 da Rede de Atenção e Proteção 128 

Social de Cascavel, solicitando a inclusão na Pauta do CMAS da apresentação e 129 

referendamento da Ficha de Referência e Contrarreferência; em seguida, apresenta o 130 

Coordenador da Rede, senhor Adilson de Amorim, que faz uso da palavra e apresenta 131 

projetado em multimídia a Ficha em tela; Adilson explica que ainda há dúvidas, no caso do 132 

preenchimento do cabeçalho da Ficha, pois, quando se trata do atendimento de apenas 133 

uma criança/adolescente, é o nome deste que está em evidência, ocorre que, às vezes, o 134 

atendimento é para outro membro da família que não o que está no cabeçalho; a 135 

conselheira Juceli explica que é assistente social e estava lotada na Secretaria Municipal de 136 

Saúde e que desde o mês passado está trabalhando na Secretaria Municipal de Assistência 137 

Social, no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do 14 de Novembro, e que 138 

algumas dúvidas, foram geradas considerando que na Saúde quase não recebia a Ficha 139 

dos Conselhos Tutelares, como ocorre no CRAS, à demanda maior era referente às 140 

questões da Saúde, elenca alguns questionamentos que são esclarecidos pelo 141 

Coordenador; a conselheira Eliedy (já tem os dados ai p cima), diz que, percebe-se que da 142 

mesma forma que Juceli trouxe algumas dúvidas, percebe-se que outros técnicos também 143 

encontram algumas dificuldades, questiona se a Rede tem utilizado os momentos de 144 



reuniões e/ou outros encontros das Instituições de Ensino e demais Serviços envolvidos 145 

para esclarecerem dúvidas quanto ao preenchimento da ficha em tela; Adilson explica que 146 

foram realizados vários encontros com os componentes da Rede, no entanto, há uma 147 

rotatividade muito grande em todos os Serviços, complementa que esta Ficha foi trabalhada 148 

com todas as Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI´s; 149 

também explica que o Núcleo Regional de Educação já convidou a Rede para realizar no 150 

mês de março, essa mesma formação com todos os diretores e coordenadores de Escolas 151 

Estaduais, porém, devido à greve da categoria, que segundo ele deve terminar na data de 152 

hoje, ainda não foi possível realizar; Adilson finaliza explicando que a Rede de Proteção e 153 

Atenção Social de Cascavel “não é de ninguém”, mas sim, de todos os Serviços, por isso, 154 

trouxe ao conhecimento deste Conselho a referida Ficha objetivando também a parceria e 155 

divulgação, haja vista que, trata-se de uma Rede Intersetorial, porém, nas Capacitações 156 

realizadas, que demandou vários dias, foi a Secretaria de Assistência Social responsável 157 

pelo Coffee Breack, e é necessário a participação de todos os envolvidos; finalizada a 158 

apresentação, Maria Tereza coloca em votação e a Plenária referenda, pela unanimidade 159 

de treze votos, a Ficha de Referência e Contrarreferência que é um instrumento técnico 160 

construído e utilizado pela Rede de Atenção e Proteção Social, com o objetivo de qualificar 161 

o atendimento intersetorial, bem como, garantir a efetivação dos direitos dos usuários 162 

atendidos por esta Rede de Proteção. Dando continuidade, passa-se ao ponto nº 10. 163 

Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões da Área de Proteção Social 164 

Básica e de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições com 165 

referência: alteração da nomenclatura do Serviço inscrito junto ao CMAS executado 166 

pela APAE: Maria Tereza faz a leitura do ofício nº 43/2015 advindo da Associação de Pais 167 

e Amigos dos Excepcionais de Cascavel – APAE, por meio do qual a Entidade informa que 168 

em 2014 passou a desenvolver os serviços de Defesa e Garantia de Direitos, e desta 169 

forma, solicita a alteração para Serviços de: Defesa e Garantia de Direitos já 170 

Estabelecidos da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, e a Entidade também 171 

informa que deixou de executar o Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e 172 

Enfrentamento à Pobreza, conforme orientação do Sistema Municipal de Monitoramento e 173 

Avaliação, passando a desenvolver atividades no Programa de Promoção da Integração 174 

ao Mundo do Trabalho; na sequência, Justa lê o parecer das Comissões onde consta que: 175 

““... considerando a Lei federal nº 12. 101, de 27 de novembro de 2009 que dispõe sobre a 176 

certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de 177 

isenção de contribuições para a seguridade social; altera a Lei  nº   8.742, de 7 de 178 

dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, 179 

de 26 de dezembro de 1 996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 180 

2003, e da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 181 

providências; considerando o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe 182 



sobre as entidades e organizações de assistência social de que trata o artigo 3º da Lei 183 

8.742, de 07 dezembro de 1993, e dá outras providências; considerando a Lei Municipal nº 184 

4.537/2007 de 18 de abril de 2007;cconsiderando a Política Nacional de Assistência Social, 185 

aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, conforme Resolução nº 186 

145 de 15/10/2004, publicado no D.O.U. em 28/10/2004;considerando a Tipificação 187 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo CNAS através da Resolução 188 

109/2009 e suas atualizações; considerando o Sistema Municipal de Monitoramento e 189 

Avaliação aprovado pelo CMAS através da Resolução/CMAS nº 097/2015 e suas 190 

atualizações; considerando a Resolução CNAS nº 27, de 19 de setembro de 2011, que 191 

caracteriza as ações de assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da 192 

Assistência Social; considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a qual 193 

define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência 194 

social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos 195 

conselhos de assistência social dos Municípios e do Distrito Federal; considerando a 196 

Resolução/CMAS nº 074/2014 que define os parâmetros para a inscrição no Conselho 197 

Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de assistência social, bem 198 

como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais não 199 

governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de 200 

Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas, 201 

Projetos e benefícios socioassistenciais; considerando a Resolução/CMAS nº 088, de 17 de 202 

dezembro de 2014 que “Inscreve junto ao CMAS o Serviço de Defesa e Garantia de Direitos 203 

prestados pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cascavel”, as 204 

Comissões têm como indicativo à Plenária o parecer favorável à alteração da nomenclatura 205 

do Serviço inscrito junto ao CMAS prestado pela Associação de Pais e Amigos dos 206 

Excepcionais de Cascavel, conforme Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação; o 207 

Serviço inscrito no CMAS executado pela APAE é Serviço de Defesa e Garantia de 208 

Direitos já Estabelecidos da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla...”; 209 

encerrada a leitura, a presidente coloca o parecer em apreciação, não havendo 210 

manifestação, o coloca em votação e a Plenária aprova o mesmo pela unanimidade de 211 

treze votos. Nesse instante, o senhor Adilson de Amorim, pede licença e se retira da 212 

reunião, haja vista, o compromisso com outras atividades profissionais. Prossegue-se com 213 

o ponto nº 11. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões da Área de 214 

Proteção Social Básica e de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 215 

Inscrições com referência: prorrogação de validade dos Planos de Ação até junho de 216 

2015 das Entidades: Cemic, Guarda Mirim, Provopar e Pastoral da Criança: Maria 217 

Tereza faz a leitura do Parecer no qual consta que “... considerando a Resolução nº 075, de 218 

22 de outubro de 2014, que “Aprova a prorrogação por mais 05 meses da vigência dos 219 

Convênios FMAS firmados entre o Município através da SEASO e as Entidades 220 



socioassistenciais; considerando que devido à prorrogação dos Convênios FMAS firmados 221 

entre o Município através da SEASO e as Entidades socioassistenciais e o objeto do 222 

convenio vigente estar compatível com o Plano de Ação 2014 se faz necessário a 223 

prorrogação, evitando assim problemas junto ao Tribunal de contas quanto à prestação de 224 

contas dessas entidades; considerando que as entidades Cemic, Guarda Mirim, Provopar e 225 

Pastoral da Criança entregarão a documentação necessária para validação da inscrição 226 

seguindo o que preconiza a Resolução/CMAS nº 074/2014, porém, com previsão de 227 

execução dos serviços de julho a dezembro de 2015; considerando o Oficio nº 217 de 06 de 228 

fevereiro de 2015 recebido da SEASO, que solicita prorrogação de validade dos Planos de 229 

ação das entidades Provopar, Guarda Mirim e Pastoral da Criança até junho de 2015; 230 

considerando o Parecer favorável das Comissões de Orçamento e Finanças e de Avaliação 231 

de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições do CMAS, quanto a prorrogação dos 232 

Planos de Ação das referidas entidades; as Comissões tem como indicativo à Plenária 233 

parecer favorável à prorrogação de validade dos Planos de Ação até junho de 2015 das 234 

Entidades: Cemic Guarda Mirim, Pastoral da Criança e Provopar...”; finalizada a leitura, 235 

Maria Tereza coloca o parecer em apreciação; não havendo manifestação, coloca o 236 

Parecer em votação e a plenária aprova pela unanimidade de treze votos, a prorrogação de 237 

validade dos Planos de Ação até junho de 2015 das Entidades: Cemic, Guarda Mirim, 238 

Provopar e Pastoral da Criança. Na continuidade, discute-se o ponto nº 12. Apreciação e 239 

deliberação do Parecer da Mesa Diretora do CMAS e da Comissão da Área de 240 

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade com referência: indicação de 241 

um representante titular e respectivo suplente, para compor a Comissão de 242 

Elaboração do Protocolo de Acolhimento Institucional e Familiar da Secretaria 243 

Municipal de Assistência Social – SEASO: Justa faz a leitura do Parecer citado no qual 244 

consta que: considerando a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social; 245 

considerando Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007; considerando a reunião 246 

conjunta com a Mesa Diretora do CMAS e a Comissão da Área de Proteção Social Especial 247 

de Média e Alta Complexidade do CMAS e Mesa Diretora do CMDCA e a Comissão de 248 

Monitoramento e Avaliação do CMDCA, ocorrida em 25 de fevereiro referente ao Serviço de 249 

Acolhimento Familiar em Família Acolhedora, esta reunião teve como encaminhamento a 250 

indicação de um representante, sendo, um titular e seu respectivo suplente do CMAS e do 251 

CMDCA, para compor uma Comissão que ira elaborar o Protocolo de Acolhimento 252 

Institucional e Familiar da SEASO, o indicativo à Plenária é que o CMAS indique um 253 

representante Titular e um Suplente para compor a Comissão de Elaboração do Protocolo 254 

de Acolhimento Institucional e Familiar da SEASO...”; encerrada a leitura, a presidente 255 

coloca o parecer em apreciação; após discussão, a Plenária aprova pela unanimidade de 256 

treze votos, as seguintes representantes para compor a Comissão de Elaboração do 257 

Protocolo de Acolhimento Institucional e Familiar da Secretaria Municipal de Assistência 258 



Social, Titular: Gisele Fossá e Suplente: Cleodomira Soares dos Santos. Desta forma, 259 

passa-se ao ponto nº 13. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de 260 

Orçamento e Finanças do CMAS com Referência: solicitação via ofício nº 005/2015da 261 

entidade ACADEVI: Maria Tereza faz a leitura do ofício nº 005/2015 advindo da ACADEVI 262 

por meio do qual, a Entidade solicita ser convidada para participar de uma reunião com a 263 

Comissão de Orçamentos e Finanças deste Conselho, com o intuito de dialogar sobre o 264 

atual Plano de Aplicação e os valores que são colocados no investimento; explica que a 265 

Comissão citada atendeu a solicitação e na data de 09.03.2015 às 14h, na sala de reuniões 266 

da SEASO aconteceu a referida reunião e após análise, a Comissão elaborou o seguinte 267 

parecer, cuja leitura é realizada por Justa: “... considerando a Resolução nº 28/2011 do 268 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná que “Dispõe sobre a formalização, a execução, a 269 

fiscalização e a prestação de contas das transferências de recursos financeiros e demais 270 

repasses no âmbito estadual e municipal, institui o Sistema Integrado de Transferências - 271 

SIT e dá outras providências”; considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 272 

2014, a qual define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações 273 

de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 274 

socioassistenciais nos conselhos de assistência social dos Municípios e do Distrito Federal; 275 

considerando a Resolução nº 074/2014 do CMAS que define os parâmetros para a 276 

inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de 277 

assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 278 

socioassistenciais não governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos 279 

e Relatórios de Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, 280 

Programas, Projetos e benefícios socioassistenciais; considerando a Resolução/CMAS nº 281 

075, de 22 de outubro de 2014, que “Aprova a prorrogação por mais 05 meses da vigência 282 

dos Convênios FMAS firmados entre o Município através da SEASO e as Entidades 283 

socioassistenciais”; considerando a Resolução/CMAS nº 087, de 10 de dezembro de 2013 284 

que “Aprova os Planos de Trabalho e Aplicação 2014 das entidades e organizações de 285 

Assistência Social: ACAPAC, ACADEVI e ADEFICA; considerando o Ofício nº 005/2015 de 286 

19 de fevereiro recebido da entidade Associação Cascavelense de Pessoas com 287 

Deficiência Visual – ACADEVI, que “solicita reunião com a Comissão de Orçamento e 288 

Finanças do CMAS, com intuito de dialogar sobre o atual Plano de Aplicação e sobre os 289 

valores que são colocados no investimento”; considerando a reunião da Comissão de 290 

Orçamento e Finanças do CMAS e a Diretoria da ACADEVI, realizada na data de 291 

09/03/2015, ocasião em que a entidade fez duas propostas para que a Comissão avaliasse: 292 

a primeira refere-se à utilização das sobras de saldos financeiros do convênio em vigência, 293 

e a segunda refere-se à reformulação do plano de aplicação do convênio vigente, 294 

adequando-o a atual necessidade da Entidade; considerando que para o aditivo de prazo 295 

até junho de 2015, a Entidade realizou a reformulação do Plano de Aplicação a partir de 296 



fevereiro de 2015, desta forma o planejamento foi feito em momento oportuno, ou seja, a 297 

Entidade teve a possibilidade de readequar o referido Plano, conforme sua necessidade; 298 

considerando que após reunião com a Entidade, a Comissão de Orçamento e Finanças 299 

emitiu Parecer pelo indeferimento da solicitação da Entidade ACADEVI, de alterar seu 300 

Plano de Aplicação. Bem como, a Comissão ressalta que a ACADEVI terá que cumprir o 301 

previsto no convênio até junho de 2015; considerando o Termo de Convênio nº 100/2014, 302 

pactuado entre o Município e a Entidade ACADEVI, o qual faz menção na cláusula Sexta – 303 

Das obrigações das partes, da obrigatoriedade da Restituição dos saldos não aplicados no 304 

objeto, bem como os de rendimentos financeiros, tem como indicativo à Plenária o 305 

indeferimento da solicitação da entidade ACADEVI de alterar o Plano de Aplicação 306 

referente ao convênio nº 100/2014, bem como, a utilização das sobras de saldos financeiros 307 

deste convênio e que a entidade ACADEVI, cumpra o previsto no convênio vigente até 30 308 

de junho de 2015...”; encerrada a leitura, a presidente coloca o parecer em apreciação; a 309 

conselheira e encarregada do Setor de Gestão de Convênios da Secretaria de Assistência 310 

Social, Sandra Burkouski esclarece que todos os convênios com as Entidades 311 

Socioassistenciais foram prorrogados ainda no mês de outubro de 2014 em decorrência da 312 

publicação da Lei Federal nº 13.019/14. Com a prorrogação dos prazos até 30/06/2015, ou 313 

seja, por mais 05 meses, foi possibilitado a todas as Entidades que procedessem ajustes 314 

nos valores de desdobramento das despesas, desde que não alterasse o objeto do 315 

convênio e as rubricas orçamentárias. Ocorre que, tratando-se das Entidades que ocupam 316 

salas no Terminal Rodoviário de Cascavel, entre elas a ACADEVI, o valor do “condomínio” 317 

é obtido por meio do rateio das despesas entre todos os condôminos, o que dificulta a 318 

previsão exata de tal despesa, consequentemente ocasionando a sobra ou falta de recursos 319 

do convênio, afirma a Conselheira. Diante do exposto, Sandra afirma que devido à despesa 320 

não ter valor fixado, cabe a Entidade realizar média de gastos durante a elaboração do 321 

Plano de trabalho e aplicação; nada mais havendo, a presidente coloca o parecer em 322 

votação e a plenária aprova pela unanimidade de treze votos  o indeferimento da solicitação 323 

da entidade ACADEVI de alterar o Plano de Aplicação referente ao convênio nº 100/2014, 324 

bem como, a utilização das sobras de saldos financeiros deste convênio e que a entidade 325 

ACADEVI, cumpra o previsto no convênio vigente até 30 de junho de 2015. E assim, passa-326 

se ao ponto nº 14. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de Orçamento e 327 

Finanças do CMAS com Referência: Alteração no Plano de Trabalho e Aplicação do 328 

IGD/SUAS/2014 da SEASO: Justa faz a leitura do parecer onde consta que: “... 329 

considerando o Decreto Federal n.º 7.636 de 07 de dezembro de 2011, o qual dispõe sobre 330 

o apoio financeiro da União a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinado ao 331 

aprimoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social com 332 

base no Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – 333 

IGD/SUAS; considerando as orientações contidas no caderno de orientações sobre o Índice 334 



de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social- IGD/SUAS do MDS; 335 

considerando a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo cnas 336 

através da resolução n.º 109/2009; considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio 337 

de 2014, a qual define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades e 338 

organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e 339 

benefícios socioassistenciais nos conselhos de assistência social dos Municípios e do 340 

Distrito Federal; considerando a Resolução nº 074/2014 do CMAS que define os 341 

parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e 342 

organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e 343 

benefícios socioassistenciais não governamentais e regulamenta o processo de aprovação 344 

dos Planos e Relatórios de Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos 345 

Serviços, Programas, Projetos e benefícios socioassistenciais; considerando a Resolução 346 

nº 017, de 07 de abril de 2014, que “Aprova o Plano de Aplicação para aquisição de 347 

equipamentos e serviços para a SEASO com recursos do IGD/SUAS/2014”, sendo que os 348 

itens a serem alterados deste Plano são: 01 Impressora Colorida no valor de R$ 700,00; 01 349 

Ar Condicionado no valor de R$ 2.000,00; 01 Estatístico no valor de R$ 3.000,00 e 350 

Adiantamento de Viagem no valor de R$ 10.000,00; considerando o Ofício nº 200/2015 351 

recebido da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEASO, que encaminha proposta 352 

de alteração do Plano de Aplicação para aquisição de equipamentos e serviços com 353 

recursos do IGDSUAS/2014 aprovado pelo CMAS através da Resolução nº 017/2014; 354 

considerando o Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças do CMAS, conforme 355 

indicativo na reunião realizada na data de 09/03/2015, que é favorável às alterações no 356 

Plano de Aplicação IGD/SUAS/2014 já aprovados pelo CMAS em 2014, haja vista que, 357 

estas alterações se fazem necessárias para atender a atual necessidade da SEASO, tem 358 

como indicativo à Plenária que aprove as alterações no Plano de Aplicação referente ao 359 

recurso do IGD/SUAS/2014 já aprovados pelo CMAS em 2014, para aquisição de 360 

equipamentos e serviços da SEASO...”; Maria Tereza coloca o parecer em apreciação; 361 

ressalta que conforme consta no parecer, os valores não foram alterados, a SEASO apenas 362 

alterou alguns itens que não são mais necessários para a Secretaria; não havendo mais 363 

nenhuma manifestação, põe o parecer em votação e a plenária aprova pela unanimidade de 364 

treze votos a Alteração no Plano de Trabalho e Aplicação do IGD/SUAS/2014 da SEASO. 365 

Prosseguindo, passa-se ao ponto 15. Apreciação e deliberação do Parecer e leitura dos 366 

informes da Comissão Especial do Programa Bolsa Família do CMAS: Justa lê o 367 

parecer que diz “... considerando a Nota Técnica Conjunta nº 01/2015/SEDS/SEED/SESA, 368 

que trata de orientações para criar e fortalecer a Coordenação Municipal Intersetorial do 369 

Programa Bolsa Família; considerando o parecer da Comissão Especial do Programa Bolsa 370 

Família do CMAS, para que o CMAS oficie o Município para instituir através de ato 371 

administrativo, a Coordenação Municipal Intersetorial do Programa Bolsa Família-PBF, a 372 



Comissão tem como indicativo à Plenária que requeira a instituição da Coordenação 373 

Municipal Intersetorial do Programa Bolsa Família-PBF de Cascavel...”, finalizada a leitura, 374 

a presidente coloca o parecer em apreciação; a conselheira e Coordenadora da Gestão de 375 

Benefícios e Transferência de Renda, Poliana Lauther, juntamente com a conselheira e 376 

gerente da Divisão de Proteção Social Básica, Carin Andréia Savaris, explicam que será 377 

agendado, provavelmente para o início de abril/2015, conforme solicitação do CMAS, uma 378 

Capacitação para os Conselheiros, bem como, para os novos Servidores da Proteção 379 

Social Básica sobre o Programa Bolsa Família; Poliana explica que,  quanto a esta 380 

Coordenação, foi encaminhado ofício ao senhor Prefeito Municipal solicitando a criação da 381 

Comissão citada, cujo objetivo é acompanhar o Plano Intersetorial do Programa Bolsa 382 

Família que, embora seja uma Comissão Técnica, também serão convidados os 383 

trabalhadores da rede socioassistencial e intersetorial que tem envolvimento com o 384 

Programa Bolsa Família; Poliana explica sobre os acompanhamentos realizados pelos 385 

CRAS às famílias que estão em descumprimento de condicionalidades, no período de 386 

novembro de 2014 a março de 2015, registrados no Sistema de Condicionalidades do 387 

Programa bolsa Família – SICON; que os CRAS têm um papel fundamental no 388 

acompanhamento das famílias beneficiárias em situação de descumprimento de 389 

condicionalidades, priorizando as famílias em efeito de suspensão do beneficio busca 390 

trabalhar a superação das vulnerabilidades para que a família volte a cumprir as 391 

condicionalidades, pois só assim haverá possibilidade de romper o ciclo de pobreza. De um 392 

total de 428 descumprimentos da última repercussão de 2014, no período de dezembro à 393 

fevereiro o CRAS cadastrou no sistema SICON 32 novos registros de atendimento às 394 

famílias beneficiárias; ainda, foram abordados dois pontos:1) referentes ao período de 395 

revisão cadastral e 2) a localização de famílias que se tornaram beneficiárias e não estão 396 

realizando o saque do benefício. No que tange ao período de Revisão Cadastral é o 397 

período que os beneficiários do Programa Bolsa Família, que estão com seus cadastros 398 

sem atualizar há mais de dois anos, têm para atualizá-los antes que os mesmos sejam 399 

cancelados. O prazo para atualização, que a princípio seria até 12 de dezembro de 2014 foi 400 

prorrogado pelo Governo Federal para 16 de janeiro de 2015. As famílias que não 401 

realizaram a atualização neste prazo tiveram os seus benefícios bloqueados e terão o prazo 402 

até 20 de março para atualizá-los. Das 992 famílias beneficiárias que necessitavam 403 

atualizar os seus cadastros, 468 já haviam comparecido ao Cadastro Único, conforme 404 

dados extraídos do SICON em 20 de fevereiro; Quanto à localização de 490 famílias que se 405 

tornaram beneficiárias e não estão realizando o saque do benefício, o município realizou as 406 

seguintes ações buscando a localização destas famílias: Através do Cadastro Único, foram 407 

realizados contatos telefônicos às famílias, solicitando que compareçam ao Cadastro Único; 408 

Através do sistema IRSAS, foi registrada uma ocorrência para que as famílias sejam 409 

identificadas pela rede socioassistencial e encaminhadas ao Cadastro Único; através do 410 



Centro Pop, haverá a tentativa de localizar e comunicar as pessoas em situação de rua que 411 

se tornaram beneficiários; que frente ao exposto, a Secretaria de Assistência Social, 412 

informou a IMCS que no mês de janeiro, conforme dados do Cadastro Único, houve 28 413 

desligamentos voluntários conforme Instrução Operacional Nº 48 da SENARC/MDS de 13 414 

de outubro de 2011. O desligamento voluntário é uma possibilidade das famílias 415 

beneficiárias do PBF que não mais necessitam receber o benefício possam solicitar o 416 

desligamento, tendo garantia de retorno imediato ao Programa se vierem a necessitar do 417 

beneficio novamente. SAÚDE: a Secretaria de Saúde apresentou o resultado do 418 

acompanhamento das condicionalidades da saúde o qual alcançou um índice de 68,92%. 419 

(Dados retirados do Relatório Informativo do PBF e CADÚNICO): Total de famílias 420 

acompanhadas pela saúde: 8555, 2ª vigência de 2014; a Secretaria de Saúde explicou que 421 

o fato de não conseguirem atingir um índice de acompanhamento maior, se dá, 422 

principalmente, por não conseguirem localizar as famílias. Muitas, estão com o Cadastro 423 

Único desatualizado. EDUCAÇÃO: a Secretaria de Educação apresentou o resultado do 424 

acompanhamento nos meses de outubro e novembro de 2014. Tendo como referencia o 425 

Relatório Informativo do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, o mesmo apresenta que 426 

no perfil educação com idade de 6 a 15 anos foram 8.980 crianças e adolescentes a serem 427 

acompanhados, já no perfil educação com idade entre 16 e 17 anos foram 1.707 jovens; 428 

Poliana explica ainda que foi apresentado aos Conselheiros da IMCS-PBF Nota Técnica 429 

Conjunta 01/2015 da SEDS/SESA/SEED referente à construção do Plano Intersetorial do 430 

Programa Bolsa Família e a instituição da Coordenação Municipal Intersetorial do PBF; que 431 

em relação à construção do Plano, o município de Cascavel já o realizou, respeitando o 432 

primeiro prazo que foi de dezembro de 2014. O mesmo já foi aprovado pelo Conselho 433 

Municipal de Assistência Social, bem como foi encaminhado para apreciação do Conselho 434 

Municipal de Educação e de Saúde, não sendo necessário enviá-lo novamente; no que 435 

tange a Coordenação Municipal Intersetorial do PBF de Cascavel, os Secretário de Saúde, 436 

Educação e Assistência Social irão designar os nomes dos representantes a e mesma será 437 

instituída através de ato administrativo do Prefeito Municipal. encerrada a apreciação, Maria 438 

Tereza coloca o parecer votação e a Plenária o aprova pela unanimidade de treze votos. 439 

Dando continuidade, passa-se ao ponto 16.  Convocação de Reunião Extraordinária 440 

Conjunta CMAS e CMDCA na data de 18/03 para apreciação e deliberação do 441 

Relatório da Execução Orçamentária e Financeira da SEASO referente ao 6º Bimestre 442 

de 2014: Maria Tereza convoca os Conselheiros para participarem na data de 18.03.2015, 443 

às 08h30, no Auditório da Prefeitura, a Reunião Extraordinária Conjunta CMAS e CMDCA 444 

para apreciação e deliberação do Relatório da Execução Orçamentária e Financeira da 445 

SEASO referente ao 6º Bimestre de 2014; solicita que todos se agendem e compareçam. 446 

Prosseguindo, discute-se o ponto nº 17. Realização do II Seminário do Programa Bolsa 447 

Família em 08/04/2015, (CMAS e IMCS): a conselheira e gerente da Divisão de Proteção 448 



Social Básica, Carin Andréia Savaris convida a todos para participarem do II Seminário do 449 

Programa Bolsa Família que será realizado na data de 08.04.2015, no Auditório da 450 

Universidade Paranaense – UNIPAR e as inscrições serão disponibilizadas no site do 451 

Município na data de 13.03.2015 e o CMAS será informado, tão logo seja definido o 452 

cronograma; a conselheira Poliana Lauther acrescenta que o Programa Bolsa Família é 453 

Intersetorial, envolvendo as Secretarias Municipais de Assistência Social, de Educação e de 454 

Saúde. Encerrado o informe, passa-se ao ponto nº 18. Assuntos Gerais. 18.1. Justa 455 

realiza a leitura dos demais pontos: Convite do CMDM referente a Evento Alusivo ao Dia 456 

Internacional da Mulher: Convite cujo evento será realizado na data de 13.03.2015, às 457 

08h30, no Auditório da Prefeitura; 18.2. Convite para Inauguração de quatro novos 458 

CMEIS: Justa explica que o referido Convite foi encaminhado, ainda no mês anterior, por e-459 

mail, a todos os Conselheiros; 18.3. Convite do CEU para atividade alusiva ao Dia 460 

Internacional da Mulher: foi realizado um Sarau de Poesia na data de 06.03.2015, às 18h, 461 

no Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU, cujo convite foi repassado por e-mail; 462 

18.4. Convite Eureca I referente ao Dia Internacional da Mulher: de igual forma, enviado 463 

e-mail aos Conselheiros, referente ao evento citado que aconteceu na data de 03.03.2015, 464 

às 13h, no Eureca I, bairro Interlagos; 18.5. Ofício nº 006/2015/CMAS indicando 465 

representante para a seleção de Beneficiários – Programa Minha Casa Minha vida: 466 

Justa explica que, por não haver tempo hábil para escolha de representante, a presidente 467 

Maria Tereza, indicou a conselheira Amália Pereira da Silva Duarte Nóbrega, que 468 

acompanhou o sorteio; Carin e Poliana complementam que já foi repassada a lista dos 469 

contemplados a todos os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, para 470 

divulgação aos sorteados; 18.6. Ofício nº 009/2015/ACADEVI informando nova diretoria: 471 

através do referido ofício, a Entidade informa que a nova Coordenadora de Organização da 472 

Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual – ACADEVI, é a senhora 473 

Cinthya Cristina Passos Alves; 18.7. Portaria nº 754 da Secretaria de Direitos Humanos 474 

que dispõe sobre as diretrizes para organização e realização das Conferências 475 

Nacionais Conjuntas de Direitos Humanos: Justa explica que a referida Portaria, que se 476 

encontra à disposição na Secretaria Executiva dos Conselhos, dispõe sobre as diretrizes 477 

para organização e realização das Conferências Nacionais Conjuntas de Direitos Humanos: 478 

dos direitos da Criança e do Adolescente, Pessoa Idosa, Lésbicas, Gays, Bissexuais, 479 

Travestis e Transexuais, Pessoa com Deficiência e de todos os Direitos Humanos de forma 480 

transversal; o diretor da SEASO, Hudson Márcio Moreschi Júnior, contribui dizendo que a 481 

SEASO ainda não recebeu aas informações a respeito; Justa finaliza explicando que, por 482 

enquanto, só foi recebido este informe e tão logo tenha mais informações, trará para 483 

conhecimento dessa Plenária; 18.8. Ofício Circular nº 001/2015/CEAS referente às 484 

Conferências de Assistência Social de 2015: Justa explica que ainda não foi estipulada 485 

data para as Conferências Municipais, apenas algumas orientações; 18.9. Reunião CISVEL 486 



em 20.03.2015: a título de conhecimento, informa-se que a reunião da Comissão 487 

Intersetorial de Socioeducação de Cascavel – CISVEL será realizada na data de 488 

20.03.2015, na sala de reuniões do 3º Piso da Prefeitura Municipal de Cascavel; 18.10. 489 

Plano de Ação de 2015, disponível para preenchimento: justa explica que de acordo 490 

com o Informe recebido do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome – 491 

MDS, o aplicativo Plano de Ação de 2015, já está disponível para preenchimento; 18.11.  492 

finalizando, Justa informa que a Legião da Boa Vontade – LBV, por meio do ofício nº 493 

05/2015, informa que está atendendo em novo endereço, em sua Sede própria sito à Rua 494 

Bom Princípio, 214 – bairro Brazmadeira – CEP 85814-155.  Nada mais havendo a ser 495 

tratado, a presidente Inês de Paula encerra a reunião às 11h00 e eu, Clarice Fruet, lavro a 496 

presente ata que, após lida e aprovada será assinada por mim_____________ e pela 497 

presidente____________498 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




