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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 08 – 18/06/2015 

 

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e quinze, aconteceu às 10h30, na sala de 1 

reuniões do 3º piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à Rua Paraná, 5000, a reunião 2 

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

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

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

Pauta do dia; 2.  Leitura das justificativas de ausências de conselheiros; 3. Apreciação e 6 

Aprovação das seguintes atas: Ordinária: nº 06 de 14.05.2015; Extraordinária: nº 07 de 7 

22.05.2015; 4. Apreciação e deliberação referente a alteração da Resolução nº 53, de 09 8 

de junho de 2015 que “ALTERA” o Cronograma da Resolução nº 076/2014 referente aos 9 

Planos de Ação Anual 2015 e Relatórios de Atividades Anual 2014 para validação de 10 

Inscrição 2015 junto ao CMAS das Unidades Não Governamentais e Aprovação do Plano 11 

de Ação 2015 e Relatório de Atividades 2014 das Unidades Governamentais; 5. 12 

Apreciação e Deliberação das propostas de emendas parlamentares para Unidades Não 13 

Governamentais e Governamentais através do Fundo Nacional de Assistência Social; 6. 14 

Apreciação e deliberação do Parecer e apreciação do Informe das Comissões da Área de 15 

Proteção Social Básica, de Orçamento e Finanças e da Comissão Especial do Programa 16 

Bolsa Família com referência aos encaminhamentos da reunião Ordinária da IMCS/PBF: 17 

6.1 Demonstrativo 2014 Suas Web do Índice de Gestão Descentralizada – IGD-M-PBF; 6.2 18 

Plano de Trabalho e Aplicação da SESAU referente ao superávit 2014 dos recursos do 19 

IGD-M-PBF; 6.3 Plano de Trabalho e Aplicação das Secretarias SEASO, SESAU e SEMED 20 

referente aos recursos do IGD-M-PBF/2015. 6.4 Informe: Ações do PBF desenvolvidas 21 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEASO), Secretaria Municipal de 22 

Educação (SEMED) e Secretaria Municipal de Saúde (SESAU); 7. Apreciação e 23 

deliberação do Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Especial de Média e 24 

Alta Complexidade e de Orçamento e Finanças com referencia: Lar dos Bebês Pequeno 25 

Peregrino; 8. Informes Gerais: 8.1. XI Conferência Municipal de Assistência Social; 8.2. 26 

Ofício nº 774/2015 advindo da SEASO – convite para Presidente compor Mesa de Honra 27 

no 2º Encontro do COGEMAS/PR; 8.3. Ofício nº 121/2015/CISVEL/SEASO – Convite 28 

Fórum Regional sobre Maioridade Penal; 8.4. Convite para III Conferência Municipal dos 29 

Direitos do Idoso; 8.5. Ofício nº 22/15 – Albergue Noturno- entrega de Certificado de 30 

Bombeiro e Licença Sanitária; 8.6. Ofício DIR/1010-15 – CRP – desligamento de 31 

representante; 8.7. Reunião Extraordinária do CMAS em 23.06.2015. A presidente inicia a 32 



reunião cumprimentando e desejando boas vindas a todos os presentes. Em seguida, passa ao 33 

ponto nº 1.  Apreciação e aprovação da Pauta do dia: Maria Tereza coloca a Pauta em 34 

apreciação e não havendo nenhuma solicitação de inclusão, a coloca em votação e a Plenária 35 

aprova a Pauta do Dia pela unanimidade de treze votos. Na sequência, passa-se ao ponto nº 2.  36 

Leitura das justificativas de ausências de conselheiros: Justa faz a leitura das justificativas 37 

de ausência dos seguintes Conselheiros: Rosani da Rosa Bendo é Júri do Tribunal de Justiça; 38 

Eliedy Batista Eler e Ivone Lelis de Lima Novo estão participando de um Curso pela AMOP, na 39 

UNIPAR; Maria de Lourdes Menon Schram tem consulta médica; Justa lê ainda a justificativa 40 

de ausência de Valéria Medeiros, referente à reunião extraordinária ocorrida em 22.05.2015, 41 

quando estava à disposição da Entidade Guarda Mirim na Organização de documentos os 42 

quais tinham prazos para encaminhamento, e que a mesma não conseguiu encaminhar a 43 

referida justificativa em tempo hábil. Prosseguindo, passa-se ao ponto nº 3. Apreciação e 44 

Aprovação das seguintes atas: Ordinária: nº 06 de 14.05.2015; Extraordinária: nº 07 de 45 

22.05.2015: a presidente coloca a ata de 14.05.2015 em apreciação, não havendo 46 

manifestação a coloca em votação e a mesma é aprovada pela unanimidade de treze votos; 47 

em seguida a ata de 22.05.2015 é colocada em apreciação pela presidente, e nada havendo a 48 

ser alterado, da mesma forma, é colocada em votação e aprovada pela unanimidade de treze 49 

votos. Dando continuidade, passa-se ao ponto nº 4. Apreciação e deliberação referente à 50 

alteração da Resolução nº 53, de 09 de junho de 2015 que “ALTERA” o Cronograma da 51 

Resolução nº 076/2014 referente aos Planos de Ação Anual 2015 e Relatórios de 52 

Atividades Anual 2014 para validação de Inscrição 2015 junto ao CMAS das Unidades 53 

Não Governamentais e Aprovação do Plano de Ação 2015 e Relatório de Atividades 2014 54 

das Entidades Governamentais: Maria Tereza faz a leitura da Proposta de alteração da 55 

Resolução nº 53, de 09 de junho de 2015 que “ALTERA” o Cronograma da Resolução nº 56 

076/2014 referente aos Planos de Ação Anual 2015 e Relatórios de Atividades Anual 2014 para 57 

validação de Inscrição 2015 junto ao CMAS das Unidades Não Governamentais e Aprovação 58 

do Plano de Ação 2015 e Relatório de Atividades 2014 das Entidades Governamentais; 59 

encerrada a leitura, coloca a proposta em apreciação; a assistente social do Conselho 60 

Municipal de Assistência Social – CMAS, Justa Alves dos Anjos Chesca, explica que os 61 

mencionados Planos e Relatórios, de algumas unidades governamentais e de algumas não 62 

governamentais estão em andamento, no entanto, requer um prazo maior que a data de 63 

30/06/2015, haja vista a necessidade de verificar item por item destes Instrumentais; Maria 64 

Tereza esclarece que as Entidades cumpriram o atual cronograma entregando a 65 

documentação até a data de 30.04.2015, o problema é que, o CMAS, porém, devido à 66 

demanda e a minúcia que exige essa análise, o CMAS não conseguirá cumprir os prazos, 67 

conforme exposto; encerrada a apreciação, a presidente coloca a proposta em votação e a 68 

plenária aprova pela unanimidade de treze votos, a alteração do Cronograma da Resolução nº 69 

053/2015 que “Estabelece o Cronograma de elaboração dos Planos de Ação 2015 e Relatórios 70 

de Atividades 2014 e a apresentação da documentação anual para validação das Inscrições 71 

das entidades, serviços, programas, projetos e benefícios e validação da documentação das 72 



unidades governamentais junto ao CMAS”. Desta forma, passa-se ao ponto nº 5. Apreciação e 73 

Deliberação das propostas de emendas parlamentares para Unidades Não 74 

Governamentais e Governamentais através do Fundo Nacional de Assistência Social: a 75 

vice presidente e Secretária Municipal de Assistência Social – SEASO, Inês de Paula, faz a 76 

leitura do ofício nº 802/2015/SEASO, por meio do qual a Secretaria informa que  “... está 77 

disponível no portal de convênios do Governo Federal – SICONV, emendas parlamentares 78 

destinados para o município de Cascavel. Ressaltamos que as referidas emendas preveem a 79 

destinação de recursos oriundos do FNAS para o município de Cascavel, nos casos onde a 80 

emenda é destinada para as Entidades privadas sem fins lucrativos, a formalização do 81 

convênio se dará entre município e governo federal, e após execução do convênio o município 82 

repassará os itens adquiridos para as entidades afins, em especial, nos casos da aquisição de 83 

equipamento/material permanente, o repasse será por meio de cessão de uso. O prazo para 84 

envio das propostas através do SICONV é dia 19 de junho de 2015, salientamos que 85 

juntamente com as propostas, é necessário enviar uma “declaração” deste prezado Conselho 86 

(modelo padrão anexo). Desta forma, zelando pela qualificação dos serviços 87 

socioassistenciais, solicitamos a deliberação e emissão da referida declaração, quanto às 88 

propostas apresentadas por meio deste ofício, conforme segue: Programa n° 550002015002 89 

Estruturação da Rede Serviços de Proteção Social Especial, Emenda Parlamentar n° 90 

81000985 de autoria do Deputado Federal Diego Garcia, no valor de R$ 100 mil reais e 91 

contrapartida a maior de R$ 59.000,00, para aquisição de veículo tipo Van, destinada à 92 

Associação Recanto da Criança, proposta anexo. É importante informar a este Conselho, 93 

que a contrapartida financeira mínima exigida é de 1%, contudo não seria possível efetuar a 94 

aquisição do veículo, neste caso a contrapartida será provida pelo FIA Municipal, conforme 95 

deliberação do CMDCA, por meio da Resolução nº 022/2015, do dia 17 de Junho de 2015; 96 

Emenda Parlamentar nº 2399022 de autoria do Deputado Federal Alfredo Kaefer, no valor de 97 

R$ 100 mil, para aquisição de material de consumo, destinado ao Albergue Noturno, 98 

proposta anexo. Será destinada contrapartida financeira mínima exigida de 1%, no valor de R$ 99 

1.000,00;  Programa n° 550002015001 Estruturação da Rede Serviços de Proteção Social 100 

Básica;  Emenda Parlamentar nº 23990019 de autoria do Deputado Federal Alfredo Kaefer, no 101 

valor de R$ 500.000,00, para ampliação da estrutura física do CRAS Santa Cruz, proposta 102 

anexo. Será destinada contrapartida financeira mínima exigida de 1%, no valor de R$ 103 

5.000,00...”; encerrada a leitura, a presidente coloca as propostas em apreciação; Francieli 104 

Castelli Mocellin, Coordenadora do Setor de Captação de Convênios explica que a Associação 105 

Recanto da Criança já possui uma Van, porém, não está em bom estado de conservação, por 106 

isso a proposta; em seguida, a presidente coloca a referida proposta em votação e a plenária 107 

aprova pela unanimidade de treze votos a Emenda Parlamentar n° 81000985 de autoria do 108 

Deputado Federal Diego Garcia, no valor de R$ 100 mil reais e contrapartida a maior de R$ 109 

59.000,00, para aquisição de veículo tipo Van, destinada à Associação Recanto da Criança; e 110 

considerando que, como a contrapartida financeira mínima exigida é de 1%, e que desta forma,  111 

não será possível efetuar a aquisição do veículo, neste caso a contrapartida será provida pelo 112 



FIA Municipal, conforme deliberação do CMDCA, por meio da Resolução nº 022/2015, do dia 113 

17 de Junho de 2015; em seguida, Maria Tereza coloca em apreciação a proposta referente ao 114 

Albergue Noturno; Francieli explica que a Entidade se reuniu com as técnicas da SEASO e 115 

concluiu-se que não deveriam solicitar alimentos por ser um produto que exige local adequado 116 

para armazenamento, assim, foi solicitado materiais de expediente, copa, cozinha e a maioria, 117 

produtos de limpeza e higiene; encerrada a apreciação, a presidente coloca a citada proposta 118 

em votação e a plenária aprova pela unanimidade de treze votos a Emenda Parlamentar nº 119 

2399022 de autoria do Deputado Federal Alfredo Kaefer, no valor de R$ 100 mil, para 120 

aquisição de material de consumo, destinado ao Albergue Noturno, sendo a contrapartida 121 

financeira mínima exigida de 1%, no valor de R$ 1.000,00;  prosseguindo, Maria Tereza coloca 122 

em apreciação a proposta do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Santa Cruz, 123 

em apreciação; Inês faz uso da palavra e diz que o atual espaço físico é muito pequeno, e a 124 

intenção é fazer um anexo para beneficiar toda a região; a coordenadora do Serviço, Cristiane  125 

Patricia Steffler de Lima, corrobora com a fala de Inês e acrescenta que hoje não desenvolve 126 

ações com adolescentes devido à falta de espaço físico, e até mesmo nas atividades com os 127 

grupos do Serviço de Proteção de Atendimento Integral à Família – PAIF, a participação é 128 

limitada, pois a sala não comporta um grande números de pessoas; encerrada a apreciação, a 129 

presidente coloca a referida proposta em votação e a plenária aprova pela unanimidade de 130 

treze a Emenda Parlamentar nº 23990019 de autoria do Deputado Federal Alfredo Kaefer, no 131 

valor de R$ 500.000,00, para ampliação da estrutura física do CRAS Santa Cruz, e a 132 

destinação da contrapartida financeira mínima exigida de 1%, no valor de R$ 5.000,00. Na 133 

sequência, Maria Tereza realiza a leitura do ofício nº 803/2015 por meio do qual a Secretaria 134 

informa que está disponível no Portal de Convênios do Governo Federal – SICONV, o 135 

programa nº 550002015002 Estruturação da Rede Serviços de Proteção Especial, Emenda 136 

Parlamentar nº 28410007, de autoria do Deputado Federal Edmar Arruda, no valor de R$ 137 

100.000,00, para aquisição de materiais de custeio, destinado para a entidade Associação de 138 

Pais e Amigos dos Excepcionais de Cascavel – APAE, porém, observa-se que a Emenda foi 139 

apresentada dentro do Programa que destina as emendas para o pleito de recursos do Fundo 140 

Nacional de Assistência Social - FNAS, a fim de financiar os Serviços específicos da Proteção 141 

Social Especial, impedindo assim a inserção de proposta via SICONV, uma vez que a Entidade 142 

APAE possui inscrição junto a este Conselho para oferta de programa/serviço que integra a 143 

Proteção Social Básica e Defesa e Garantia de Direitos. Maria Tereza encerra a leitura e 144 

coloca o ofício em apreciação; Inês explica que a SEASO, buscando assegurar o recurso para 145 

a Entidade em tela, realizou diversos contatos, dentre eles, com a assessoria do gabinete do 146 

Deputado Edmar Arruda em Brasília, com o FNAS, com o setor de Proteção Especial do 147 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, reunião com o presidente da 148 

APAE, senhor Vilson Basso, porém, as tentativas foram frustradas, em virtude de ser “emenda 149 

carimbada”, sendo possível sua alteração somente através de Projeto de Lei, o que 150 

demandaria muito tempo e a probabilidade de perda do recurso seria muito grande, segundo 151 

informações de todos os supracitados; encerrada a apreciação, diante dos esclarecimentos e 152 



justificativas apresentadas, a plenária aprova pela unanimidade de doze votos (neste instante a 153 

conselheira Jhesy Fernanda Pinto Martins está ausente da sala), que o CMAS, por meio da 154 

Secretaria Executiva dos Conselhos, deverá emitir Declaração para a SEASO, que deverá 155 

encaminhar à Assessoria do mencionado Deputado, reiterando o porquê de o recurso ter 156 

retornado para o Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS. Dando continuidade, Inês lê o 157 

ofício nº 806/2015/SEASO através do qual a SEASO informa  que está disponível no Portal de 158 

Convênios do Governo Federal – SICONV, o programa nº 550002015002 Estruturação da 159 

Rede Serviços de Proteção Social Especial, Emenda Parlamentar nº 23990021, de autoria do 160 

Deputado Federal Alfredo Kaefer, no valor de R$ 100.000,00, para aquisição de materiais de 161 

custeio, destinado para a Entidade Abrigo São Vicente de Paulo, porém, a entidade 162 

encaminhou ofício à SEASO explicando que seu interesse é prever despesas com 163 

investimento, e não custeio. Desta forma, tanto a Entidade quanto a SEASO estão no aguardo 164 

do posicionamento do FNAS e do MDS com relação à possibilidade de alteração do objeto da 165 

emenda destinado para custeio passando a ser para investimento; encerrada a leitura, a 166 

presidente coloca o ofício em apreciação;  Francieli Castelli explica que o presidente da 167 

Entidade senhor Aléssio Dalla Costa, informou que estaria verificando juntamente com a 168 

Assessoria do nobre Deputado para tentar alterar o objeto, porém, o próprio presidente admitiu 169 

ser difícil, considerando que o prazo para cadastrar a proposta no Sistema de Gestão de 170 

Convênios -  SICONV, expira amanhã (19.06.2015). A presidente encerra este ponto 171 

informando que o ofício ora discutido, citado neste ponto (806/2015), foi somente a título de 172 

informe. Prossegue a reunião com a discussão do ponto nº 6. Apreciação e deliberação do 173 

Parecer e apreciação do Informe das Comissões da Área de Proteção Social Básica, de 174 

Orçamento e Finanças e da Comissão Especial do Programa Bolsa Família com 175 

referência aos encaminhamentos da reunião Ordinária da IMCS/PBF: 6.1 Demonstrativo 176 

2014 Suas Web do Índice de Gestão Descentralizada – IGD-M-PBF; 6.2 Plano de Trabalho 177 

e Aplicação da SESAU referente ao superávit 2014 dos recursos do IGD-M-PBF; 6.3 178 

Plano de Trabalho e Aplicação das Secretarias SEASO, SESAU e SEMED referente aos 179 

recursos do IGD-M-PBF/2015. 6.4 Informe: Ações do PBF desenvolvidas pela Secretaria 180 

Municipal de Assistência Social (SEASO), Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e 181 

Secretaria Municipal de Saúde (SESAU): Justa faz a leitura do parecer onde consta que: “ ... 182 

as Comissões tem como indicativo à Plenária, parecer favorável ao Demonstrativo anual do 183 

IGD-M-PBF- 2014, apresentado pela SEASO;  Parecer favorável da aplicação do Superávit 184 

IGM-M-PBF 2014 valor de R$ 42.770,94 (quarenta e dois mil, setecentos e setenta reais e 185 

noventa e quatro centavos) sendo que destes, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mil reais é o 186 

valor previsto para a aquisição de um veiculo da SESAU conforme Plano de Trabalho; o valor 187 

restante de R$ 2.770,94 (Dois mil, setecentos e setenta reais e noventa e quatro centavos), 188 

será destinado para o Controle Social;  Parecer favorável da Comissão aos Planos de Trabalho 189 

apresentados pela SEASO, SESAU e SEMED referente ao recurso do IGD-M-PBF 2015, com 190 

prioridade ao Plano de Trabalho da SEASO, considerando a demanda atual do Cadastro 191 

Único; e que também seja contemplado na integra do Plano de Trabalho da SEMED; 192 



considerando que a SESAU foi contemplada com o recurso do Superávit, 2014, com a 193 

aquisição de um veiculo, se o recurso 2015, previsto, não for suficiente, que seja reduzido o 194 

numero de 3 carros pleiteado no Plano de Trabalho de 2015; deve-se garantir no mínimo 3% 195 

do recurso de 2015 para o Controle Social; Para as próximas programações de recursos do 196 

IGD-M, o Cadastro Único deverá fazer um Plano separado das demais secretarias, e que o 197 

recurso seja priorizado para o Cadastro Único tendo em vista que ele perpassa  varias 198 

políticas...”; encerrada a leitura, a presidente coloca o parecer em apreciação; a conselheira e 199 

gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, Luzia de Aguiar Soares, explica 200 

que participou das Comissões e na elaboração do parecer, porém, não atentou ao fato de que 201 

todos os veículos sejam adesivados com a logo padrão disponibilizada pelo Ministério de 202 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e que sejam de uso exclusivo  para as 203 

ações do Programa Bolsa Família; a plenária ainda discute  que este Conselho deverá informar 204 

à SESAU que, apresente,  no prazo de 10 dias, qual a meta de acompanhamento a ser 205 

atingida, efetivamente, com a aquisição dos veículos; encerrada a apreciação, Maria Tereza 206 

coloca o parecer em votação e a Plenária aprova pela unanimidade de treze votos o referido 207 

Parecer. Na sequência, passa-se ao ponto nº 7. Apreciação e deliberação do Parecer das 208 

Comissões da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e de 209 

Orçamento e Finanças com referencia: Lar dos Bebês Pequeno Peregrino: Maria Tereza 210 

faz a leitura do ofício nº 692/2015 advindo da SEASO, através do qual a Secretaria informa 211 

que: “ ... que solicitou à entidade Lar dos Bebês, através do Ofício 576/2015 (a clareza quanto 212 

ao pedido de apoio financeiro para custear as despesas rescisórias de funcionárias que ainda 213 

mantém vínculos empregatícios com a entidade; de posse das informações prestadas pela 214 

entidade através do Ofício ADM 033/2015, esta Secretaria prontamente encaminhou à 215 

Secretaria de Assuntos Jurídicos a demanda levantada pela entidade, a fim de obter 216 

embasamento para seu posicionamento; atendendo a solicitação da SEAJUR da juntada aos 217 

autos de documentos pertinentes, o que auxiliaria no direcionamento deste Município quanto 218 

ao atendimento do pleito da entidade; e recebendo o Parecer Jurídico emitido pela SEAJUR, 219 

acatando assim a argumentação por seu Advogado feita: resolve INDEFERIR a solicitação da 220 

entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino sobre a possibilidade de auxílio financeiro deste 221 

Município no valor de R$ 29.374,00 para o pagamento e/ou indenizações trabalhistas das 222 

funcionárias ainda vinculadas à entidade; diante disto, o Município de Cascavel vê-se impedido 223 

de prestar o apoio financeiro solicitado, porém reconhece, como sempre reconheceu, todo a 224 

importância que a referida entidade teve na condução do acolhimento das crianças que dela 225 

necessitou, pelo período em que funcionou.  Informamos também que repassamos à 226 

entidade todos estes esclarecimentos através do Ofício nº 691/2015, bem como o número do 227 

Protocolo do processo referente à sua solicitação para consulta, caso haja interesse...”; 228 

encerrada a leitura do ofício,  Justa faz a leitura do Parecer das Comissões supra  onde consta 229 

que: “ ...as Comissões tem como indicativo favorável à Plenária que acate o parecer  jurídico 230 

informado pela SEASO por meio do Oficio 692/2015 de 25/05/2015, o qual, indefere na 231 

solicitação da entidade Lar dos Bebes Pequeno Peregrino referente à solicitação de apoio 232 



financeiro para custear as despesas rescisórias de funcionários. O indeferimento esta 233 

justificado conforme esta cláusula quinta do convênio 157/2012: e que, em razão da não 234 

apresentação do Plano de Ação e Relatório Anual e Documentação para validação da inscrição 235 

conforme disposto na Resolução nº 074/2014/CMAS e também em razão do fechamento da 236 

entidade, conforme oficio nº 028/2015 da entidade ao CMAS, sugere o cancelamento da 237 

inscrição no CMAS; e que, conforme art. 49 do Estatuto Social, 4ª alteração Estatutária da 238 

Entidade em tela, “...reverterá em benefício de outra entidade filantrópica congênere, com 239 

personalidade jurídica devidamente qualificada nos termos da Lei 9790/99...”  informando o 240 

CMAS para que este possa realizar o acompanhamento; solicitar para que a entidade 241 

acrescente os equipamentos adquiridos em 2014 e 2015, bem como relacionar na listagem o 242 

que foi adquirido com recurso do FIA Municipal e FIA Estadual, Colocar no mesmo ofício 243 

previsão de entrega do imóvel para o Município... “; encerrada a leitura, Maria Tereza coloca o 244 

parecer em apreciação e explica que a Comissão seguiu o Parecer Jurídico, por isso, indeferiu 245 

a solicitação da entidade que solicitou R$ 29.374,00 para pagamento de verbas rescisórias; a  246 

conselheira e gerente da Divisão dos Sistema Municipal de Assistência Social, Luzia de Aguiar 247 

Soares, lembra que após a reunião que elaborou esse parecer, a Entidade já efetuou a entrega 248 

das chaves; Maria Tereza então coloca o parecer em votação e a plenária aprova pela 249 

unanimidade de 13 votos e que o cancelamento da Inscrição da Entidade Lar dos Bebês 250 

Pequeno Peregrino, seja a partir de 08.06.2015, data que a chave foi entregue à SEASO. 251 

Assim passa-se ao ponto nº 8. Informes Gerais: 8.1. XI Conferência Municipal de 252 

Assistência Social; 8.2. Ofício nº 774/2015 advindo da SEASO – convite para Presidente 253 

compor Mesa de  Honra no 2º Encontro do COGEMAS/PR; 8.3. Ofício nº 254 

121/2015/CISVEL/SEASO – Convite Fórum Regional sobre Maioridade Penal; 8.4. Convite 255 

para III Conferência Municipal dos Direitos do Idoso; 8.5. Ofício nº 22/15 – Albergue 256 

Noturno- entrega de Certificado de Bombeiro e Licença Sanitária; 8.6. Ofício DIR/1010-15 257 

– CRP – desligamento de representante; 8.7. Reunião Extraordinária do CMAS em 258 

23.06.2015: 8.1. Maria Tereza informa que as pré-conferência terão início dia 02.07.2015 e que 259 

em todas elas, deverá ter a presença de um Conselheiro do CMAS, que a Secretaria Executiva 260 

irá enviar as datas/horário/locais onde serão realizadas e que na próxima reunião deste 261 

Conselho serão informados os demais encaminhamentos; 8.2. Inês convida para a reunião do 262 

Conselho Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social que acontecerá na data de 263 

22.06.2015, das 09h às 17h no Auditório da Prefeitura e que Maria Tereza, presidente do 264 

CMAS, foi convidada para compor a Mesa e que na ocasião será ministrada uma palestra com 265 

a senhora Dulcelena Alves Vaz, diretora Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social do 266 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – FNAS/MDS referente ao FNAS; 267 

8.3. Inês convida para o Fórum de Maioridade Penal que será realizado na data de 25.06.2015, 268 

das 08h às 12h no Teatro Municipal de Cascavel; 8.4. a presidente convida para a III 269 

Conferência Municipal dos Direitos do Idoso que será realizado na data de 29.06.2015, às 270 

13h30 no Auditório da UNIPAR; 8.5. Inês faz a leitura do ofício supra por meio do qual a 271 

Entidade repassa cópia atualizada da Certidão do Corpo de Bombeiros e da Vigilância 272 



Sanitária; 8.6. Inês também lê o ofício DIR/1010-15 através do qual o Conselho Regional de 273 

Psicologia informa o desligamento de seu representante, Luiz Henrique Birck, porém, ainda 274 

não foi indicado seu substituto; 8.7. Maria Tereza informa e convida para reunião extraordinária 275 

do CMAS que será realizada dia 23.06.2015, às 08h30, na sala de reuniões do 3º Piso. Nada   276 

mais havendo a ser tratado, a presidente Maria Tereza Chaves encerra a reunião às 11h50 e 277 

eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por 278 

mim__________ e pela presidente_________________. 279 



 

 

 

 

 

 

 

 

 




