
 

 

ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA CMAS, CMDCA, CMDI e CMDM 

ATA N° 04 – 14/08/2015 

 

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e quinze, aconteceu às 14h00, no Auditório da 

Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à Rua Paraná, 5000 – Centro, a Reunião Extraordinária 

e Conjunta do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 

CMDM e Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI com a presença da maioria de seus 

membros conforme consta na lista de presença anexa,bem como de seus respectivos 

presidentes: CMAS: Maria Tereza Chaves, CMDCA:Bernadete Messias Herreira 

Belorini,CMDM, Inês de Paula, e o CMDI: nesta ocasião representado pela vice-presidente 

Salete G. Chrun,para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da 

Pauta do Dia – CMAS, CMDCA, CMDI, CMDM; 2. Leitura, apreciação e deliberação das 

justificativas de ausência de conselheiros; 3. Substituição de membro e secretário (a) da 

Comissão Especial Eleitoral – Conselheiros Tutelares 2015 - CMDCA; 4. Convocação dos 

conselheiros para capacitação referente ao Programa Bolsa Família – CMAS; 5. 

Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão Organizadora da XI Conferência 

Municipal de Assistência Social com referência: Relatório Final da XI Conferência 

Municipal de Assistência Social realizada em 24/07 e 05/08 de 2015 – CMAS; 6. 

Apreciação e deliberação da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2016 da 

SEASO – CMAS, CMDCA, CMDI, CMDM; 7. Informes Gerais:3.1. Reunião da Comissão 

Eleitoral do CMDCA dia 19.08.2015; 3.2. II Módulo da Capacitação para Conselheiros do 

CMDCA dia 20.08.2015; 3.3. Reunião de Comissões do CMAS. Inês de Paula inicia a 

reunião enquanto secretária da SEASO deseja boas vindas e agradece a todos que estão 

presente, ressalta a presença do vereador Pedro Maria Martendal de Araújo e do delegado da 

Delegacia da Mulher Dr. Rogerson Luiz Ribas Salgado, bem como dos representantes de todos 

os Conselhos supracitados e todos os serviços Governamentais, anuncia que logo mais o 

Diretor Hudson Márcio Moreschi Júnior fará apresentação dos recursos livres disponíveis e que 

está ciente que todos desejam um valor maior, porém terá que se trabalhar com o recurso 

disponível, priorizando sempre o usuário que depende da Política de Assistência Social; na 

sequência Salete G. Chrun agradece a presença de todos, justifica a ausência da Assistente 

Social do Setor de Gestão do Trabalho e Educação Permanente e conselheira do CMDI 

Susana Medeiros Dal Molin, e passa a palavra para Bernadete Messias Herreira Belorini que 

deseja uma boa reunião a todos; em seguida Maria Tereza Chaves, deseja uma boa tarde a 



todos, e passa a ponto de pauta nº 1. Apreciação e aprovação da Pauta do Dia – CMAS, 

CMDCA, CMDI, CMDM: A pauta é colocada em apreciação e não havendo manifestação, a 

presidente a coloca em votação e a plenária formada pelos Conselhos supra, a aprova por 

unanimidade. Desta forma, passa-se ao ponto nº 2. Leitura, apreciação e deliberação das 

justificativas de ausência de conselheiros: Etelda Madsen, Assistente Social e Secretária 

Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA lê as 

justificativas de ausências dos conselheiros, Leonice Joaquim S. Constantino, consulta médica; 

Louyse N. Silva, Conferência da Juventude no mesmo horário; Marcelo Avelar de Souza, que 

está com problemas de saúde; Luiz Carlos Kanigoski, compromissos agendados; Lenita Veiga, 

reunião/curso de saúde mental; Ana Cristina Buss, reunião de Unidades Escolares; Justa Alves 

dos Anjos Chesca, Assistente Social do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS lê 

as justificativas de ausências das conselheiras Leoni Aldete Prestes Naldino, que está em 

audiência; e Iara Agnes Bach da Costa, em capacitação. Segue com o ponto nº 3.Substituição 

de membro e secretário (a) da Comissão Especial Eleitoral – Conselheiros Tutelares 2015 

– CMDCA: Etelda informa que Janaina Teixeira, representante do NUCRESS saiu do conselho 

e foi substituída por Fabio Tomasetto que ainda não foi empossado, pois estava de licença 

médica, ressalta que a Comissão está com um membro a menos, haja vista que,Janaina 

Teixeira era Secretária, terá que eleger dentro dessa Comissão um novo secretário, em 

seguida Etelda cita os nomes que fazem parte dessa Comissão, sendo que Bernadete Messias 

Herreira Belorini como presidente e Hudson Marcio Moreschi Júnior como vice-presidente não 

podem ocupar a função de secretário, logo os demais membros para assumir a secretária 

seriam: Indialara Taciana Rossi, Luciana Gabriel Chemim, Maria Aparecida Ferreira Navarro, 

Ruvanir Ladentim e Antonela Marques Neves,explica ainda quais seriam as atribuições do 

secretário, e não havendo interesse de nenhum membro presente desta comissão, a plenária 

delibera o conselheiro Fabio Tomasetto para ocupar a vaga de secretário dentro da Comissão 

Especial Eleitoral – Conselheiros Tutelares 2015. Assim passa-se ao ponto nº 4. Convocação 

dos conselheiros para capacitação referente ao Programa Bolsa Família – CMAS: Justa 

explica que já houve uma deliberação no ano de 2014, onde o CMAS solicitou a SEASO, 

através do ofício 105/2014, que fosse realizado uma capacitação referente a Instancia 

Municipal do Controle Social – IMCS/PBF e em resposta, a SEASO enviou o ofício 1006/2015 

informando que a capacitação será no dia 17.08.2015 às 13h30min no Auditório da Prefeitura 

Municipal de Cascavel; Maria Tereza Chaves ressalta a importância da presença de todos 

nesse dia, e segue para o ponto nº 5. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão 

Organizadora da XI Conferência Municipal de Assistência Social com referência: 

Relatório Final da XI Conferência Municipal de Assistência Social realizada em 24/07 e 

05/08 de 2015 – CMAS: Justa explica que essa pauta veio para a reunião, dado que o prazo 

para entrega do Relatório Final da XI Conferência Municipal de Assistência Social é de sete 

dias posterior à realização da mesma; Justa faz a leitura do parecer onde consta:“... Que o 

CMAS encaminhe via ofício para a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO todas 

as propostas aprovadas na XI Conferência Municipal de Assistência Social para que sejam 



contempladas na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO/2016, destacando as cinco prioridades 

que o Município deverá seguir; que o CMAS publique por meio de Resolução todas as 

propostas aprovadas na XI Conferência de Assistência Social, e disponibilize no site do 

Município no link do CMAS todas as propostas aprovadas na XI Conferência; que o CMAS, 

protocole na data de 17/08/2015, junto ao ER/SEDS/Cascavel, o Relatório Final da XI 

Conferência Municipal de Assistência Social, conforme instrumental recebido do Escritório 

Regional; que concernente às avaliações, seja consideradas para análise e tabulação dos 

dados, somente as 26 Fichas de Avaliação entregues durante aConferência na data de 05/08. 

E que os gráficos sejam anexados ao Relatório; que no caso das 31 Fichas de Avaliação 

recebidas posterior a data de 05/08, sejam acolhidas e tabuladas como sugestão para as 

próximas Conferências; que o CMAS encaminhe imediatamente, aos órgãos competentes por 

meio de oficio, todas as Moções aprovadas na Plenária Final da XI Conferência Municipal de 

Assistência Social na data de 05/08/2015; que no que tange as propostas de Moção que não 

atingiram o percentual mínimo de 20%, conforme Regimento da XI Conferência, o CMAS 

encaminhe através de oficio para as Secretárias afins, sugerindo que estas Secretarias 

acolham como propostas a serem contempladas junto com as demandas de cada Secretaria. E 

que conste no referido oficio o Art. 2º Parágrafo Único da LOAS:“A assistência social tem como 

objetivos” Parágrafo único. “A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas 

setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento 

de condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais”; 

quanto a Ata da XI Conferência, deverá ser lida e aprovada pela plenária do CMAS, na próxima 

reunião ordinária. ...”; encerrada a leitura, Maria Tereza coloca o parecer em aprovação, e o 

mesmo é aprovado por unanimidade. E passa-se ao ponto de pauta nº 6. Apreciação e 

deliberação da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2016 da SEASO – 

CMAS, CMDCA, CMDI, CMDM: Hudson cumprimenta a todos e apresenta projetado em 

multimídia a proposta orçamentária para o ano de 2016, explica que a LDO é feita por muitas 

planilhas no Excel, mas para facilitar o entendimento fez uma planilha no Power Point com os 

objetivo principais, e os valores gerais, faz uma breve explanação do que é a LDO, destacando 

que a Constituição Federal de 1988, atribui ao Poder Executivo a responsabilidade pelo 

sistema de planejamento, orçamento e a iniciativa dos seguintes projetos de lei: Plano 

Plurianual – PPA; Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; Lei Orçamentária Anual -LOA; 

acrescenta que todas as ações do governo, manutenção dos serviços e novos investimentos 

devem estar obrigatoriamente contempladas nas peças orçamentárias para que possam ser 

executadas, e destaca que o poder Legislativo é o responsável pela apreciação e aprovação. 

Na sequencia apresenta os valores destinados á Secretaria Municipal de Assistência Social – 

SEASO; explica que a Secretaria de Finanças diante da arrecadação do Município, faz um 

estudo do que será arrecadado no ano seguinte, e destina às secretarias esses valores, que 

são fixos; no caso da Secretaria Municipal de Assistência Social, o valor de recursos livres, 

sem folha previsto para o ano de 2016, será de 8.775.000,00 (oito milhões e setecentos e 

setenta e cinco mil), e para o FIA Municipal é de 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil) 



aproximadamente, ressalta que são estimativas para ambos os valores; explica que os Projetos 

de Lei da LDO, devem ser enviados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo até o dia 30 de 

setembro de cada ano, e que a LDO tem como função, fixar metas e prioridades, orientar a Lei 

Orçamentária Anual, dispor sobre as alterações na legislação tributária, os critérios de limitação 

de empenho, direcionar formas e limites de gastos, incluir os anexos, metas e riscos fiscais; 

Informa ainda que a estimativa da folha de pagamentos da SEASO para 2016 será de 

15.000.000,00 (quinze milhões de reais), tendo também os recursos estimados de outras 

esferas que serão de 6.971.163,00 (seis milhões, novecentos e setenta e um mil, cento e 

sessenta e três reais) sendo que a estimativa do valor total destinado a SEASO será de 

30.746.163,00 (trinta milhões, setecentos e setenta e um mil e cento e sessenta e três reais), 

Hudson ressalta que este valor comparado com o orçamento do Município, representa 5% 

(cinco por cento) de toda a arrecadação para o ano de 2016, pois a previsão de arrecadação 

do Município para o próximo ano é de aproximadamente 600.000.000,00 (seiscentos milhões 

de reais); Maria Tereza questiona sobre a arrecadação dos recursos de outras esferas ter tido 

uma queda de aproximadamente 2.000.000,00 (dois milhões de reais) relacionado ao ano 

passado, Hudson explica que a Secretaria mudou a metodologia diante da dificuldade nacional. 

Nos anos anteriores previam uma possível entrada de orçamento para as grandes obras, e 

esse valor não chegava, mas contabilizava junto aos recursos de outras esferas, dando a falsa 

impressão que a SEASO teria muito dinheiro em caixa; neste ano mantiveram as ações, 

indicando um recurso menor, pois, caso venha este recurso de fato, não precisarão passar por 

processos burocráticos e morosos; Inês de Paula reforça a explicação de Hudson, e diz que 

estão abertos às possíveis dúvidas; Hudson da sequencia falando da estrutura orçamentária da 

SEASO, LDO/2016, apresentando as unidades 01 – Secretaria de Assistência Social, onde é 

destinado uma boa parte da folha de pagamento da SEASO, e despesas na área da gestão; 02 

– Fundo Municipal de Assistência Social, coloca essa unidade como a principal, e todo recurso 

destinado a ela é de âmbito Federal; 03 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, onde o principal recurso é o do FIA Municipal; 04 –Fundo Municipal dos Direitos 

do Idoso, que tem como principal recurso o Fundo do Idoso, anuncia que para o ano de 2016 a 

SEASO fez sua inscrição para este Fundo na Secretaria de Direitos Humanos, onde permite 

que a pessoa física passe o seu abatimento do imposto de renda diretamente através do 

DARF- Documentos de Arrecadação de Receitas Federais, considera esse fato como um 

avanço, pois as arrecadações podem ter um aumento significativo para o Fundo; Maria Tereza 

relembra que na capacitação do dia anterior houve um questionamento da Assistente Social do 

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e conselheira do CMDCA Fabrícia Destro 

Ghizzo quanto ao pagamento dos Conselheiros Tutelares serem de responsabilidade da 

SEASO, e agora com a criação do terceiro Conselho, o gasto com a folha de pagamento dos 

conselheiros será de aproximadamente 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), questiona se não 

deveria vir recursos de outras Secretarias, para que o dinheiro não saia apenas da Assistência, 

Hudson explica que os Conselhos Tutelares são vinculados administrativamente à SEASO, 

automaticamente as folhas de pagamento também; que o valor gasto com essa folha estão 



dentro dos recursos previstos acima, exceto gastos com manutenção, aluguel e combustível, e 

concorda que isso sobrecarrega a assistência; com a palavra Inês de Paula fala de sua luta, 

uma vez que todos os Conselhos vinculados a SEASO, deveriam estar ligados a Secretaria de 

Direitos Humanos, ou outras Secretárias, porém é histórico os Conselhos de Direitos e os 

Conselhos Tutelares estarem ligados a Secretaria de Assistência Social, mas acredita que a 

mudança está próxima, contudo, o mais importante é que a folha de pagamento esta garantida 

dentro dos 15.000.000,00 (quinze milhões); Salete G. Chrun pede a palavra e propõe que o 

CMDI seja oficiado quanto ao que o diretor relatou sobre o Conselho do Idoso estar inscrito na 

Secretaria de Direitos Humanos, o diretor diz que irá oficiar o CMDI, para que juntos possam 

unir forças em prol dos Direitos do Idoso; da sequencia explanando a Divisão de Orçamentos 

por Unidades Orçamentárias e por Serviços, justificando onde os valores estimados serão 

gastos; 01 – Secretaria de Assistência Social, dar suporte administrativo às atividades de 

Assistência Social; recursos livres: R$1.572.000,00 (um milhão e quinhentos e setenta e dois 

mil reais); apoiar tecnicamente e financeiramente os Conselhos, Instancias e Comissões; 

recursos livres: R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais); Salete G. Chrun pede que a 

explicação seja mais detalhada quando fala em “suporte administrativo”, Hudson informa que 

na planilha que será apresentada logo mais, terá todos os detalhamentos, Etelda Madsen usa 

o exemplo do plano decenal do CMDCA, questionando se os coffees e as cartilhas entrariam 

no valor desta ação, Hudson responde que esta ação é somente para gastos de rotina, da 

sequencia a reunião relatando que para apoiar tecnicamente e financeiramente os Conselhos 

Tutelares, terá de recursos livres: R$ 400.000,00, Denise Aline Perondi Viccari dos Santos, 

conselheira do CMDCA e representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL 

também se refere à capacitação do dia anterior, quanto ao custo do Conselho Tutelar junto a 

SEASO, e sugere a criação de uma Unidade exclusiva para gastos com o Conselho Tutelar 

junto a LDO, Hudson explica que já trabalharam de forma semelhante e a experiência foi 

péssima, pois a todo momento tinham que fazer remanejamentos para suprir as despesas que 

surgiam, acrescenta que o Recursos Humanos tem detalhadamente todas as despesas, e que 

a estimativa de custo dos Conselhos Tutelares é de aproximadamente 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos reais) por ano, Inês de Paula pede a palavra e ressalta que quem quiser 

ter acesso a essas informações, esta disponível no RH,pois não tem como detalhar nas 

reuniões devido à extensão desses documentos; Hudson acrescenta que foi encaminhado e-

mail com as planilhas da LDO para todos os conselheiros, para que possíveis dúvidas sejam 

sanadas; e prossegue, quanto a Unidade 02 - Fundo Municipal de Assistência Social, 

Assistência do Idoso, e Unidade 04 – Fundo Municipal dos Direitos do Idoso; para planejar e 

executar a assistência ao idoso e Centro de Convivência de Idosos,Condomínio da Terceira 

Idade e Abrigo São Vicente de Paulo, os recursos livres e de outras esferas será 662.471,00 

(seiscentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e setenta e um mil reais), sem previsão de 

folha; Maria Tereza questiona se o valor explanado é parte da subvenção ao Abrigo São 

Vicente de Paulo, Hudson responde que o valor total é destinado para os idosos, que dentro 

desse valor irá à subvenção para o Abrigo São Vicente de Paulo, e que no final apresentará o 



valor destinado para cada Entidade; ainda na Unidade 2, tem o Fundo Municipal de Assistência 

Social , Assistência ao Portador de Deficiência que tem como objetivo promover e executar o 

atendimento e a integração da Pessoa com Deficiência assegurando o pleno exercício dos 

direitos individuais e sociais, as Entidades beneficiadas são: CREAS III, APOFILAB, ACADEVI, 

ADEFICA e ACAS; Cleodomira Soares dos Santos, conselheira do CMAS, se opõe quanto à 

palavra “portador” de deficiência, Hudson explica que existe uma Lei Federal que exige que 

seja assim, e que infelizmente a lei esta equivocada; da continuidade apresentando o valor 

estimado para pessoa com deficiência para o ano de 2016, que é de 840.921,00 (oitocentos e 

quarenta e um mil e novecentos e vinte e um reais) de recursos livres e de outras esferas, sem 

previsão de folha, e ainda nesta unidade serão repassados valores as Crianças e 

Adolescentes; Unidade 3 – especifica para Crianças e Adolescentes, Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, para executar ações de amparo a Criança e ao 

Adolescente de acordo com o estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, as 

Entidades que receberão subvenção são: Unidade de Acolhimento Institucional Masculina, 

Unidade de Acolhimento Institucional Feminina, CREAS I, CREAS II, EURECA I, EURECA II, 

Família Acolhedora, Centro da Juventude, CEU, CEMIC, Recanto da Criança e Guarda Mirim, 

o valor estimado é de 6.970.524,00 (seis milhões, novecentos e setenta mil, quinhentos e vinte 

quatro reais) de recursos livres e de outras esferas, sem previsão de folha. Jaqueline Lacovic, 

conselheira do CMDCA e representante da Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN pergunta 

se no valor descriminado esta incluso o FIA municipal, o diretor responde que sim; e prossegue 

ainda com a Unidade 2- Fundo Municipal de Assistência Social e Assistência Comunitária onde 

a ação é executar Serviços e Programas de Proteção Básica e Especial previstos na Política 

de Assistência Social conforme o Sistema Único de Assistência Social , inclui o Abrigo de 

Mulheres, todos os CRAS, Cadastro Único, Casa POP, Centro POP, Inclusão Produtiva, 

Programa do Leite, Albergue Noturno e PROVOPAR, para o desenvolvimento desses Serviços 

a previsão é de 5.441.247,00 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, duzentos e 

quarenta e sete reais) de recursos livres e de outras esferas; ressalta sobre o convite para que 

Instancia estivesse presente , apresentando valores destinado ao programa bolsa família, onde 

a previsão é de 321.600,00 (trezentos e vinte e um mil e seiscentos reais), relata a frustração 

vivida nesse ano de 2015, pois receberam apenas duas parcelas desse valor, com isso a 

Secretaria não consegue deliberar todos os orçamentos para aquisição de equipamentos; Inês 

pede a palavra e explica quanto à necessidade do recurso Federal, pois o Conselho delibera o 

recurso, mas o governo não deposita o dinheiro, por essa razão a SEASO não tem condições 

de comprar esses equipamentos, pois se compram, terão que tirar dos recursos livres, e assim 

prejudicam os serviços que dependem desses recursos. Hudson retoma e explana o índice de 

gestão descentralizada – IGD/SUAS, explica que também é um recurso federal, e é usado para 

dar suporte à gestão, a previsão estimada é de 60.300,00(sessenta mil e trezentos reais) 

porém não sabe se esse valor será efetivado, pois nesse ano de 2015, não foi depositado 

nenhuma parcela do IGD/SUAS; apresenta a previsão de construção das principais obras para 

2016: Quadra poliesportiva para o Serviço Eureca II; Sede da Unidade de Acolhimento 



Institucional Masculina; Sede para Conselho Tutelar Oeste – Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos; sede para Conselho Tutelar Leste – recursos do Estado; ampliação da sede do 

CRAS Santa Cruz; Sede do CRAS Interlagos; Casa do Índio; Reformar o Centro de 

Convivência de Idosos; Condomínio para o Idoso e outros Serviços de atendimento ao Idoso; 

diz que é importante salientar que para que a Política de Assistência Social seja discutida de 

forma coerente, tudo o que esta sendo apresentado nessa reunião foi deliberado na XI 

Conferência Municipal de Assistência Social, apresenta ainda a previsão de repasse dos 

convênios pras Entidades, com o valor total de 1.476.240,00 (um milhão, quatrocentos e 

setenta e seis mil e duzentos e quarenta reais) de recursos livres; e 48.000,00 (quarenta e oito 

mil reais) de recursos Federais; os recursos do FIA – conforme deliberações do CMDCA tem 

previsão de 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais); o repasse de recursos do Fundo do 

Idoso – conforme deliberações do CMDI tem previsão de 100.000,00 (cem mil reais); e ressalta 

que farão o possível para aumentar esses valores; finaliza a LDO e apresenta a planilhade 

valores deliberados pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS que serão 

repassados para as Entidades, fala das diversas dúvidas sobre a lei 13.019/2015, e para não 

prejudicar a subvenção das entidades, optou-se pelo repasse as mesmas através de convênios 

e cita as entidades e os referidos valores, os quais constam nas Resoluções nº 050/2015 e 

063/CMAS/2015; Justa lembra Hudson quanto à entidade Pastoral da Criança que abriu mão 

do repasse, conforme Resolução n° 063/2015; Maria Tereza faz um comparativo quanto às 

colunas da planilha, “valores recebidos”, e que ainda “irão receber”; Inês de Paula esclarece 

aos Conselheiros novos que tudo que está sendo apresentado já foi devidamente discutido e 

aprovado por todos os Conselhos, e explica quanto ao valor do Recanto da Criança ser mais 

alto, pois atende um numero maior de crianças por consequência do fechamento do Lar dos 

Bebês, e o repasse do Albergue Noturno também, pois o atendimento passou a ser 24 horas; 

Hudson relata que a APOFILAB é recente na lista dos Convênios, e que passou a receber 

repasse em meados de 2015; Maria Tereza faz um questionamento referente à Resolução 

Conjunta CMAS/CMDCA/CMDM/CMDI 001/2014, que aprovou a LDO/2014 e que em seu Art. 

2º diz que “...que o CMAS solicita que SEASO apresente o Relatório avaliativo da prestação do 

Serviço de Vigilância Armada de todas as Unidades que dispõem deste Serviço, analisando de 

forma minuciosa a real necessidade de manter este Serviço extremamente oneroso para o 

Município, em especifico para a SEASO...; sendo que até a presente data não foi apresentado; 

Inês de Paula explica que devido ao histórico das diversas situações de agressão com usuários 

e servidores, e a morte de um educador social, iniciou-se o Serviço com um recurso Federal 

em 2011, e pela crise nacional que se encontra o País, o serviço esta sendo mantido pelo 

Município através de recursos livres , e o gasto é de 1.200.000,00 (um milhão e duzentos reais) 

por ano, diz também que tem consciência que é um serviço caro, mas todos são sabedores da 

importância desse serviço, pois o valor de uma vida é imensurável, pede ao coordenador da 

Casa de Acolhimento Masculino, Everaldo da Silva Rodrigues para relatar sobre o Serviço, 

Everaldo destaca a importância da Guarda Armada para a Casa de Acolhimento Masculina, 

onde relata que a maioria dos adolescentes que passam por lá são ameaçados de morte, e 



com esse Serviço se sentem mais seguros; Ana Laura Eckert Egewarth coordenadora da Casa 

POP, explica sobre o Serviço, e relata uma ocorrência que se deu nesse mesmo dia, onde um 

usuário tentou fugir com objetos dos demais da casa e foi impedido pelo vigilante, destaca que 

essa situação causa revolta entre os mesmos, e se não fosse a segurança que o vigilante 

proporciona, poderia haver violência maior entre eles, acrescenta ainda que não ficaria na casa 

se não tivesse esse Serviço; Rosmeri Antonia Zimmerman, coordenadora do Abrigo de 

Mulheres Vanusa Covatti, explica que em muitos casos os agressores descobrem o endereço 

da casa e perseguem suas vitimas que lá estão acolhidas, destaca a necessidade desse 

Serviço para a segurança de todos da casa; Inês retoma a palavra, e garante que fará um 

relatório para o ano de 2015 com os gastos do Serviço da Guarda Armada em resposta a 

Resolução Conjunta 001 de 2014; Maria Tereza diz que seu papel enquanto presidente é 

cobrar, e ainda questionando a Resolução Conjunta 001/2014, lê o Art. 3º onde diz “... que o 

término do processo de Reordenamento dos Serviços de Acolhimentos, a SEASO apresente 

ao CMAS Relatório do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, para sanar algumas 

dúvidas, tais como: I- Quanto a capacidade de atendimento do Serviço a que se refere o caput, 

que é de 130 acolhidos e que conforme os Relatórios Mensais apresentado pelo Serviço, a 

média de acolhidos por mês é de 180. II- Quanto ao público alvo do Serviço a que se refere o 

caput, que é criança e adolescente, sendo que em consonância com o Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA, adolescente é aquela pessoa entre doze e dezoito anos de idade, qual 

é a razão deste Serviço acolher jovens até 21 anos. III- Que seja analisado a efetivação da Lei 

Municipal nº 6.286 de 22 de outubro de 2013 a qual expressa “que a Família Acolhedora 

poderá acolher uma criança ou um adolescente de cada vez, exceto quando se tratar de 

grupos de irmãos” conforme artigo 11 da referida Lei. Inês de Paula responde que foram 

colocadas cento e trinta metas na LDO de 2014, e compara uma criança que precisa de 

acolhimento a uma pessoa que precisa de uma vaga para se tratar em uma Unidade de 

Tratamento Intensivo - U.T.I de um hospital, em tom de pergunta explana: “Como negar 

acolhimento a uma criança”, ressalta que na LDO de 2015 a meta subiu para duzentos e vinte, 

que temos que entender que esses acolhidos já existem e que poderão vir mais, diz que sabe 

das dificuldades, mas que jamais poderá deixar de acolher uma criança mesmo que como 

gestora responderá por isso, deixa claro a sua posição a favor da Vigilância Armada e do 

aumento das metas para acolhimento de crianças; Maria Tereza expõe sua preocupação com 

a qualidade desse Serviço levando em conta esse aumento de metas, e questiona qual é o 

trabalho que esta sendo feito com as famílias de origem para que estas crianças retornem para 

o seu lar; Inês de Paula explica que se dividirmos o valor repassado para o Recanto da 

Criança, 26.640 (vinte e seis mil, seiscentos e quarenta reais) resulta um valor de 772,00 

(setecentos e setenta e dois reais) investido por criança durante o mês, e que se multiplicarmos 

esse valor pelos 220(duzentos e vinte) acolhidos, teríamos que ter dez abrigos, indaga as 

dificuldades e gastos que a construção desses abrigos teriam, e declara que em vista disso, o 

custo do Família Acolhedora é irrisório. Ivanete Cassol conselheira do CMDCA e representante 

da Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN com o uso da palavra diz que isso seria 



um retrocesso na Lei, pois a mesma preconiza o acolhimento familiar; Maria Tereza explica 

que não é contra o acolhimento familiar; Jhesy Fernanda Pinto Martins,relata que nos dias de 

hoje existem aproximadamente cem crianças e adolescentes destituídos do poder familiar, e 

que as possibilidades de serem adotadas são remotas, pois, a idade das mesmas já ultrapassa 

a procura, logo,essas crianças e adolescentes necessitam de atendimento institucional, ou do 

Família Acolhedora , diz que é importante frisar que a SEASO esta desenvolvendo estratégias 

de reintegração familiar, mas é um processo longo e continuo. Maria Tereza ressalta que seu 

objetivo na reunião enquanto presidente do CMAS é cobrar uma deliberação do Conselho; 

Jhesy Fernandacom uso da palavra lembra que no ano de 2014 foi aprovada a Resolução 

Conjunta CMAS/CMDCA 002/2014 onde diz que “...Art.1º- Aprovara o Plano de Acolhimento 

para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos do Município de Cascavel, com alterações a 

saber: 1. No Titulo 3. Diagnóstico da Rede de Acolhimento de Crianças e Adolescentes e 

Jovens do Município de Cascavel – 4.1. Diagnóstico socioterritorial – no primeiro parágrafo 

após o gráfico 2, constam dados de 500 crianças e adolescentes acolhidos em 2013. A 

Plenária deliberou que a SEASO “Justifique este dado e inclua um novo gráfico que 

demonstre o número de indivíduos acolhidos, sem que haja dupla contabilização de 

acolhimentos”...”, que deixa claro que a Lei Municipal permite em alguns casos a extensão de 

acolhimentos até os 21 anos sobre avaliação técnica, e explica que muitos adolescentes 

completam 18 anos sem perspectiva nenhuma, por isso precisam trabalhar com esses jovens 

após sua maioridade, para que adquiram emancipação. Hudson retoma a reunião, explica 

como é feito as planilhas e seus respectivos valores, pergunta se a plenária quer explicações 

mais detalhadas, ou se preferem receber esse documento através de e-mail; Jane Prestes 

Dalagnol Conselheira do CMDCA e representante da Secretaria Municipal de Ação 

Comunitária da Defesa Civil – SEACON, diz que já leu a planilha e não teve nenhuma dúvida, e 

pergunta se a SEASO trabalha com superávit durante o ano todo e de que forma é usado 

essas sobras; Hudson responde que o superávit só é exposto no início do ano seguinte, ou 

seja, apenas em 2016 saberá o que sobrou de recursos do ano de 2015, e que é aberto um 

crédito junto a Secretária Municipal de Finanças via decreto Municipal para uso do superávit 

em determinadas ações que são apresentadas para uso desse recurso; Sandra Burkouski, 

conselheira do CMAS e encarregada do setor de Gestão de Convênios da Secretaria Municipal 

de Assistência Social diz que é importante ressaltar que o conselho aprova o superávit, e 

publica através de Resoluções onde será aplicado essas sobras de saldo; Hudson diz que 

Maria Tereza o lembrou que todas as sobras desses recursos Federais ficam em uma conta 

rendendo e esperando destinação; Jane Prestes Dalagnol Conselheira do CMDCA e 

representante da Secretaria Municipal de Ação Comunitária da Defesa Civil – SEACON diz que 

sua dúvida era justamente esta, o diretor explica que quando se trata de sobras de recursos 

Federais, esse saldo permanece na conta da SEASO, e dos recursos livres volta para os cofres 

do Município; Maria Tereza questiona porque “sobra” recurso, Hudson responde que é pela 

morosidade burocrática das licitações que levam de três a quatro meses para serem 

executadas; agradece aos gerentes e técnicos,Luzia de Aguiar Soares, Carin Andréia Savaris, 



Jhesy Fernanda Martins, Sandra Burkouski que na ocasião representa Eliane Portella Rolloff 

que está de licença maternidade, e a todos os presentes; Maria Tereza coloca a LDO em 

apreciação, não havendo manifestação, passa para votação, onde é aprovada por 

unanimidade.Neste momento, antes de passar para o próximo ponto, o CMDCA realiza a 

posse do conselheiro Fabio Tomasetto, o qual se fez presente durante a reunião. Em seguida 

passa-se para o ponto 7. Informes Gerais. 7.1. Reunião da Comissão Eleitoral do CMDCA 

dia 19.08.2015; 7.2. II Módulo da Capacitação para Conselheiros do CMDCA dia 

20.08.2015; 7.3. Reunião de Comissões do CMAS; Etelda Madsen justifica a ausência de 

Fabio Tomasetto para a próxima reunião; Justa Alves dos Anjos Chesca faz uso da palavra e 

informa que foi entregue aos conselheiros do CMAS o calendário com as datas das reuniões 

das Comissões; e que a Reunião Ordinária será no dia 31.08.2015; Maria Tereza Chaves 

agradece a presença de todos, e não havendo nada mais a ser tratado encerra a reunião às 

16h15 e eu, Eli Fatima Monauer, secretária nominada, lavro a presente ata que após lida e 

aprovada será assinada por mim_______________________________ e pelos presidentes 

dos Conselhos Municipais de Assistência Social ____________________________, dos 

Direitos da Criança e do Adolescente _____________________________, dos Direitos da 

Mulher ________________________________ e dos Direitos do Idoso 

______________________________. 


