
 

 

REUNIÃO ORDINARIA – Edital nº 001/2012 

Ata nº 01 - 09.02.2012 

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, aconteceu as 08h50, no Espaço 1 

de União, Recreação e Educação da Criança e Adolescente – EURECA I, sito à Rua da 2 

Felicidade, 631 – Julieta Bueno, a reunião ordinária do Conselho Municipal de 3 

Assistência Social – CMAS, com a presença de seu presidente, senhor Vanderlei 4 

Augusto da Silva e seus membros constantes na lista de presença, anexa a esta, para 5 

tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e Aprovação da Ata da 6 

Reunião Anterior do dia 16.12.2011; 2. Apreciação e Deliberação do parecer da 7 

Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições 8 

referente à “Proposta de alteração da Resolução 57/2010 que dispõe 9 

sobre os parâmetros para a inscrição das entidades e organizações de 10 

assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 11 

socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social”; 3. Apreciação 12 

e Deliberação do parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, 13 

Projetos, Serviços e Inscrições referente à “Proposta de alteração 14 

dos documentos: Roteiro Padrão do Plano de Ação Anual, Roteiro 15 

Padrão do Relatório de Atividades”; 4. Apreciação e Deliberação do 16 

parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 17 

Inscrições referente à “Proposta de alteração do Fluxograma para 18 

apresentação anual do Plano de Ação e Relatório de Atividades”; 5. 19 

Apreciação e Deliberação do parecer da Comissão de Avaliação de 20 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente à “Proposta 21 

de Cronograma 2012 para a apresentação do Plano de Ação e 22 

Relatório de Atividades”; 6. Apreciação e Deliberação do parecer da 23 

Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições 24 

referente à “Encam inhamentos referente ao fechamento do Serviço 25 

de Acolhimento em unidade residencial da entidade Recanto da 26 



Criança”; 7. Apreciação e Deliberação do parecer da Comissão de Avaliação 27 

de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente à 28 

“Indicação da Secretária Executiva à SEDS para acesso ao sistema 29 

do PMAS/2012”; 8. Apreciação e Deliberação do parecer da Comissão de 30 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente à 31 

“Solicitação de Inscrição junto ao CMAS da entidade NAFA”; 9. 32 

Apreciação e Deliberação do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças 33 

referente à “Proposta de Fluxograma dos Planos de Trabalho e Aplicação para 34 

fins de subvenção social através do FMAS”; 10. Apreciação e Deliberação do 35 

parecer da Comissão de Orçamento e Finanças referente à “Plano de Trabalho da 36 

entidade ACAS para fins de subvenção social através do FMAS 2012”; 11. 37 

Apreciação e Deliberação do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças 38 

referente à “Acompanhamento das adequações realizadas pela entidade 39 

Associação Espírita Irmandade de Jesus-Albergue Noturno”; 12. Recomposição 40 

da Comissão Especial do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Trabalhadores 41 

do SUAS; 13. Recomendação de designação do nome “Professor Jomar Vieira 42 

Rocha” ao Centro da Juventude; 14. Ofício 050/2012 da SEASO referente ao FIA 43 

Municipal 2011; 15. Ofício 054/2012 da SEASO referente à descentralização do 44 

Programa ProJovem Adolescente; 16. Ofício 055/2012 da SEASO referente à 45 

descentralização do Cadastro Único; 17. Assuntos Gerais: 1.1 Alteração de 46 

diretoria do PROVOPAR; 1.2 Definição de local para realização das reuniões 47 

agendadas. Vanderlei cumprimenta a todos e agradece pela presença nesta primeira 48 

reunião do ano. Nomina alguns visitantes, tais como: Vilson Vilmar Basso, presidente 49 

da Associação de Pais e Amigos dos expecionais - APAE; Joaquim Carlos Niza, 50 

coordenador do Centro Municipal de Educação Infantil Castelinho; a Assistente Social 51 

da Associação de Portadores de Fissuras Lábios Palatais - APOFILAB, Maria Tereza 52 

Chaves, o Vereador João A. Neto, o “João da Tropical”; o agradecimento é estendido 53 

também ao senhor Adelcir Luiz Preuss, Irmão do Centro Jesuíta e a senhora Ana A. 54 

Batalha, coordenadora do Centro de Convivência de Idosos CCI II. Em seguida, o 55 

presidente passa a palavra à coordenadora do Serviço, Adriana Rossini, a qual fala que 56 

é um prazer receber o CMAS em sua primeira reunião ordinária do ano de 2012, pois 57 

da mesma forma que o professor tem que conhecer os alunos, o Conselheiro tem que 58 

conhecer a realidade de cada Entidade e/ou Serviço inscrito no Conselho que 59 

representa, independente da qualidade da estrutura e demais itens do Serviço. Adriana 60 

complementa elogiando e agradecendo toda sua equipe pelo empenho em preparar 61 

este local, objetivando oferecer comodidade aos presentes, a coordenadora destaca o 62 



trabalho do pessoal da cozinha que, desde o dia anterior se dedicou à preparação do 63 

lanche que está sendo oferecido. Na seqüência, a vice presidente do CMAS e 64 

Secretária Municipal de Assistência Social - SEASO - Inês de Paula, corrobora com as 65 

palavras de Adriana, e acrescenta que o EURECA I teve relevantes reformas; que em 66 

breve será entregue a quadra de Esportes, cuja obra atrasou devido a problemas que o 67 

Município teve com a Empresa executora, mas que a mesma já foi notificada, 68 

prestando esclarecimentos junto ao departamento Jurídico do Município e em 69 

aproximadamente quinze dias a obra deverá ser concluída. Inês informa que em breve, 70 

com o intuito de favorecer o usuário da Política da Assistência, a SEASO vai iniciar o 71 

atendimento descentralizado, uma vez por semana, sendo que o primeiro será 72 

realizado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS III, 73 

cuja data será agendada, na seqüência, a Secretaria fará um rodízio em todos os 74 

Serviços/Programas e Projetos a atender descentralizado, em todos os serviços 75 

começará pelo CREAS III. Inês justifica a ausência da Diretora da Pasta, Susana 76 

Medeiros Dal Molin, haja vista que a mesma está preparando documentação em 77 

resposta a questionamento do Ministério Público referente à situação dos Indígenas 78 

que se encontram de forma irregular em nosso Município. Vanderlei retoma a palavra 79 

passando ao ponto de pauta nº 1. Apreciação e Aprovação da Ata da Reunião 80 

Anterior do dia 16.12.2011: a mesma é colocada em apreciação e não havendo 81 

nenhuma manifestação, é aprovada por unanimidade de 11 votos. A discussão passa a 82 

ser o ponto nº 2. Apreciação e Deliberação do parecer da Comissão de Avaliação 83 

de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente à 84 

“Proposta de alteração da Resolução 57/2010 que dispõe sobre os 85 

parâmetros para a inscrição das entidades e organizações de assistência 86 

social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 87 

socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social”:  a Secretaria 88 

Executiva dos Conselhos, Janete Krack Magnagnagno, informa que a resolução nº 89 

057/2010, foi anteriormente alterada através das resoluções nº 015/2011 e 032/2011; 90 

que a Comissão supra se reunião, analisou e apontou novas alterações, as quais são 91 

apresentadas projetadas em multimídia. Após apresentação, o Parecer é colocado em 92 

apreciação, com a seguinte indicação à Plenária: “retirar as alíneas dos incisos II e III 93 

do artigo 2º do texto da Resolução CMAS 57/2010, pois as definições de entidade de 94 

assessoramento, defesa e garantia de direitos constantes nas alíneas foram 95 

substituídas através da Resolução CNAS nº 27/2011 pela „Matriz para caracterização 96 

do assessoramento e da defesa e garantia de direitos na Política de Assistência Social‟ 97 

e ainda, revogar a Resolução 57/2010 do CMAS, e incluir o seu texto, juntamente com 98 



as alterações já realizadas através das Resoluções 15/2011 e 32/2011 com as 99 

presentes alterações propostas numa só Resolução editada no ano de 2012.” não 100 

havendo manifestações,  o presidente coloca o mesmo em votação o qual 101 

é aprovado por unanimidade.  Vanderlei passa ao ponto nº 3. Apreciação e 102 

Deliberação do parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, 103 

Projetos, Serviços e Inscrições referente à “Proposta de alteração 104 

dos documentos: Roteiro Padrão do Plano de Ação Anual, Roteiro 105 

Padrão do Relatório de Atividades”:  Janete explica que a nova resolução a 106 

ser publicada, dispondo sobre os parâmetros para a inscrição das entidades e 107 

organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e 108 

benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social, aprovada 109 

no ponto de pauta anterior, também deverá ter alterado os anexos. Desta forma, a 110 

Conselheira e gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, Cheila 111 

Tatiana Lautert Guimarães apresenta em multimídia a proposta do Roteiro Padrão do 112 

Plano de Ação Anual, Roteiro Padrão do Relatório de Atividades advindo da SEASO 113 

através do ofício nº 048/2012; dando sequência, Janete faz a leitura do Parecer das 114 

Comissões, cujo indicativo à plenária é que “aprove o Roteiro Padrão do Plano de 115 

Ação Anual e do Roteiro Padrão do Relatório de Atividades, tornando -os 116 

anexo I e I I da Resolução do CMAS que dispõe sobre a inscrição das 117 

entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, 118 

projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social.” 119 

Vanderlei coloca o Parecer em apreciação; Cheila explica que a proposta da SEASO 120 

foi visando facilitar às entidades, serviços, programas e benefícios sócioassistenciais, o 121 

preenchimento dos documentos, padronizando alguns campos e acrescentando dados 122 

relevantes, como por exemplo, o celular e a data de nascimento dos presidentes, 123 

finaliza, convidando a todos para a Capacitação sobre o preenchimento do Plano de 124 

Ação e Relatório de Atividades que a SEASO estará realizando na data de amanhã 125 

(10.02.2012), no Auditório da Prefeitura, das 08h30 às 12h00.  Vanderlei corrobora a 126 

fala de Cheila e diz que o Convite é para todos, porém, enfatiza a importância dos 127 

Conselheiros da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 128 

Inscrições  Projetos participarem, haja vista que, participarão dos processos de 129 

análise destes planos. Encerrada a apreciação, Vanderlei coloca o Parecer em votação 130 

o qual é aprovado por unanimidade de votos. 4.  Apreciação e Deliberação do 131 

parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 132 

Inscrições referente à “Proposta de alteração do Fluxograma para 133 

apresentação anual do Plano de Ação e Relatório de Atividades”: 134 



Janete explica que, uma vez aprovado o Roteiro do Padrão do Plano de Ação 135 

Anual e do Padrão do Relatório de Atividades, faz -se necessária a 136 

alteração do Fluxograma para apresentação do Plano e do Relatório;  a 137 

Conselheira e Assistente Social , Ana Paula Zorik , coordenadora do Setor 138 

de Monitoramento e Avaliação, projeta a proposta do f luxograma e faz as 139 

devidas explicações; em seguida, Janete faz a leitura do parecer cuja 140 

indicação à plenária é que “aprove a alteração do Fluxograma para 141 

apresentação anual do Plano de Ação e Relatório de Atividades, 142 

tornando-o anexo III da Resolução do CMAS que dispõe sobre a inscrição 143 

das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, 144 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de 145 

Assistência Social.” Vanderlei coloca o parecer em apreciação e após em votação. O 146 

mesmo é aprovado por unanimidade. 5. Apreciação e Deliberação do parecer da 147 

Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente 148 

à “Proposta de Cronograma 2012 para a apresentação do Plano de Ação e 149 

Relatório de Atividades”: a Secretária Executiva Janete, fala que, uma vez aprovado 150 

o fluxograma, tem que aprovar o cronograma; no multimídia, a mesma faz a leitura das 151 

datas. Ressalta que a equipe do setor da DSMAS fará o atendimento personalizado às 152 

entidades, serviços, programas, projetos e benefícios sócioassistenciais, as quais 153 

serão chamadas uma a uma para as devidas orientações de eventuais correções; 154 

após, faz a leitura do parecer no qual consta o seguinte indicativo à plenária: “que 155 

aprove a Proposta de Cronograma para apresentação dos Planos de Ação e Relatório 156 

de Atividades”, sendo que na data de vinte e sete de fevereiro do corrente, deverá 157 

acontecer a entrega dos planos e relatórios na SEASO/DSMAS – Secretaria Municipal 158 

de Assistência Social/Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social e que, neste 159 

Conselho, o Protocolo dos planos e relatórios das unidades deverão ser entregues em 160 

trinta de março de dois mil e doze. O parecer é colocado em apreciação e não havendo 161 

manifestação, é colocado em votação e aprovado por unanimidade. Antes de iniciar a 162 

discussão do próximo ponto, Inês informa que a partir deste mês, a Divisão do Sistema 163 

Municipal de Assistência Social, conta com o acréscimo de uma Assistente Social, 164 

Francieli Castelli, que veio para somar, objetivando contribuir cada vez mais a rede 165 

sócioassistencial. As Assistentes Sociais Cheila e Ana agradecem e ressaltam a 166 

importância de Francieli integrar a equipe, devido o aumento da demanda. 6. 167 

Apreciação e Deliberação do parecer da Comissão de Avaliação de 168 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente à 169 

“Encaminhamentos referente ao fechamento do Serviço de 170 



Acolhimento em unidade residencial da entidade Recanto  da 171 

Criança”:  Vanderlei explica que o CMAS recebeu o ofício nº 04/2012 advindo da 172 

Associação Recanto da Criança informando que, após reunião de Diretoria, ficou 173 

decidido o fechamento da unidade residencial I, que acolhe crianças e adolescentes, os 174 

quais serão remanejados para a unidade institucional e ainda, segundo o ofício, esta 175 

situação será reavaliada pela Diretoria no prazo de seis meses ou quando o equilíbrio 176 

financeiro permitir, e que a abertura da segunda unidade residencial cuja construção 177 

em alvenaria que está concluída no imóvel de propriedade da Associação, foi adiada. 178 

Vanderlei explica que a referida Comissão analisou e discutiu o assunto, emitindo o 179 

seguinte parecer que é apresentado no multimídia por Janete e consta, além das 180 

legislações, que “considerando as atribuições do CMAS previstas na lei municipal 181 

4.537/2007, de proposição, acompanhamento e fiscalização dos Serviços, Programas, 182 

Projetos e Benefícios de Assistência Social, o indicativo da Comissão à Plenária é que 183 

„solicite à SEASO, enquanto gestora da Política de Assistência Social, que apresente 184 

ao CMAS um planejamento no qual seja previsto que no mês de janeiro não haja 185 

interrupção de convênio de subvenção do FMAS; que o CMAS acompanhe a entidade 186 

no período de 06 meses solicitando à entidade que apresente relatório bimestral 187 

expondo sobre a execução dos serviços sociassistenciais, o número de crianças e 188 

adolescentes acolhidos e a possibilidade de retorno das atividades do Serviço de 189 

Acolhimento em unidade residencial. Os relatórios deverão ser entregues até o 2º dia 190 

útil dos meses de março, maio e julho.‟ Vanderlei coloca o parecer em apreciação. Inês 191 

fala que enquanto Secretária da SEASO, já tinha conhecimento deste fato; que 192 

conversou com o  presidente do Recanto da Criança, senhor Ivo Carraro e este 193 

demonstrou ter interesse em abrir outras unidades residencial, salientando que esta 194 

decisão é temporária, apenas para “tomarem um fôlego”; Inês acrescenta ainda que 195 

estará solicitando parecer técnico à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 196 

referente à não interrupção da subvenção social às entidades sócioassistenciais, nos 197 

meses de janeiro de cada ano. Após apreciação, o parecer é colocado em votação e 198 

aprovado por unanimidade. 7. Apreciação e Deliberação do parecer da Comissão 199 

de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições 200 

referente à “Indicação da Secretária Executiva à SEDS para acesso 201 

ao sistema do PMAS/2012”:  a 2ª secretária do CMAS, Justa Alves dos 202 

Anjos Chesca faz a leitura do ofício Circular nº 002/2012 encaminhado 203 

por Lizmari Vieira do Prado Fontana, Chefe do Escritório Regional de 204 

Cascavel, da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social  –  205 

SEDS, o qual informa que o Plano Municipal de Assistência Social – 206 



PMAS 2012/2013, traz como uma das novidades a aprovação do CMAS que é um 207 

espaço do instrumental que só poderá ser acessado com senha individual de uma 208 

pessoa indicada pelo CMAS, e que esta indicação deverá ser validada em plenária e 209 

enviada ao Escritório Regional. Na sequência, Vanderlei faz a leitura do parecer, sendo 210 

a indicação: “que indique o nome da Secretária Executiva deste Conselho, Janete 211 

Krack Magnagnagno a qual tem por atribuições o apoio técnico e operacional as 212 

atividades do CMAS”. O presidente coloca o parecer em apreciação, não havendo 213 

nenhuma manifestação, o mesmo vai para votação e é aprovado por unanimidade. 214 

Inicia-se o ponto de pauta nº 8. Apreciação e Deliberação do parecer da Comissão 215 

de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições 216 

referente à “Solicitação de Inscrição junto ao CMAS da entidade 217 

NAFA”:  Vanderlei explica que Núcleo Assistencial Francisco de Assis – NAFA - 218 

solicitou Inscrição no CMAS; que a Comissão supra, analisou a solicitação da 219 

documentação apresentada e elaborou parecer, porém, após a reunião de Comissão, a 220 

entidade Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz – SEPAL, mantenedora do NAFA, 221 

encaminhou o ofício nº 001/2012 solicitando prorrogação de prazo para a apresentação 222 

de novo Plano de Ação. A diretora do Programa de Voluntariado Paranaense – 223 

PROVOPAR – Núcleo de Cascavel, senhora Vânia Maria de Souza, faz uso da palavra 224 

e diz que participa das atividades do NAFA, que o mesmo está implantado no bairro 225 

Interlagos há mais de 16 anos desenvolvendo um trabalho muito especial às famílias 226 

daquela região, bem como, de toda a comunidade local; Vânia informa também que, 227 

com o intuito de oferecer um trabalho cada vez mais qualificado, a entidade contratou 228 

este mês um profissional de Serviço Social, acrescentando que o NAFA conta ainda 229 

com quinze médicos que prestam atendimento voluntário, diretamente no Núcleo e, 230 

caso o paciente necessite de procedimentos especializados, continua o atendimento 231 

em seu consultório, e que todas as atividades são desenvolvidas gratuitamente; a 232 

diretora do PROVOPAR, complementa, dizendo que o Conselho da Comunidade, do 233 

qual é presidente, tinha Convênio com a entidade CEMIC prestando apoio às famílias 234 

de detentos assistidas pela entidade, porém, haja vista o encerramento do mesmo no 235 

final do ano passado, foi firmado novo Convênio, a partir de 2012, com a Mantenedora 236 

do NAFA, onde o Conselho da Comunidade continuará desenvolvendo o mesmo apoio 237 

financeiro e técnico às famílias dos detentos que participam do Núcleo; Vânia finaliza 238 

pedindo que se analise com carinho a solicitação do NAFA. O presidente retoma a 239 

palavra e coloca em votação a retirada de pauta do Parecer e a aceitação do pedido de 240 

prorrogação de prazo para entrega do novo Plano de Ação. A plenária aprova a 241 

solicitação, sendo doze votos favoráveis e um voto contrário do Conselheiro Giovane 242 



dos Santos Gregório. Neste instante, o presidente Vanderlei necessita se ausentar 243 

temporariamente e a vice presidente Inês de Paula passa a presidir a reunião iniciando 244 

o próximo ponto de pauta nº 9. Apreciação e Deliberação do parecer da Comissão 245 

de Orçamento e Finanças referente à “Proposta de Fluxograma dos Planos de 246 

Trabalho e Aplicação para fins de subvenção social através do FMAS”: Janete faz 247 

a leitura do parecer da referida Comissão, cujo indicativo à Plenária é “aprovar o 248 

Fluxograma dos Planos de Trabalho e Aplicação para fins de subvenção social 249 

através do FMAS, conforme proposta apresentada pela SEASO.” Inês coloca o 250 

parecer em apreciação. Cheila esclarece que o Fluxograma discutido no ponto nº 04 251 

desta ata refere-se a Inscrições e este, que passa a apresentar projetado, é pertinente 252 

a Convênios; a Conselheira explica que, uma vez aprovada a Inscrição, entende-se 253 

que a entidade está apta a receber recursos, desde que haja previsão de recursos na 254 

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO vigente; a Conselheira Iara Agnes Bach da 255 

Costa, questiona que, no ponto anterior (nº 04) foi substituído a nomenclatura 256 

“Entidade” por “Unidade”, e que em sua opinião, neste Fluxograma também teria que 257 

haver esta alteração. Cheila explica que, no ponto a que se refere Iara, foi necessário 258 

padronizar, porém, quando se trata de Serviços e Entidades, usa-se a terminologia 259 

Unidades, porém, nesta discussão, somente as Entidades podem solicitar subvenções, 260 

desta forma, não há necessidade de alteração, devendo continuar “entidades” e não 261 

“Unidades”. A plenária discute sobre a terminologia e valida a sugestão da Cheila. 262 

Encerrada a apreciação, Vanderlei coloca o parecer em votação e este é aprovado por 263 

12 (doze) votos favoráveis e um contrário, da Conselheira Iara Agnes Bach da Costa. 264 

Após votação, o presidente Vanderlei volta a presidir a reunião dando seqüência com a 265 

discussão do ponto de pauta nº 10. Apreciação e Deliberação do parecer da 266 

Comissão de Orçamento e Finanças referente à “Plano de Trabalho da entidade 267 

ACAS para fins de subvenção social através do FMAS 2012”: Vanderlei faz a 268 

leitura do ofício nº 049/2012, através do qual a Secretaria Municipal de Assistência 269 

Social submete à análise e aprovação o Plano de Trabalho e Aplicação da entidade 270 

Associação Cascavelense de Amigos de Surdos – ACAS; fala que a referida Comissão 271 

analisou o Plano da entidade para fins de subvenção social através do Fundo Municipal 272 

de Assistência Social – FMAS e emitindo o seguinte indicativo à Plenária: “aprovar o 273 

Plano de Trabalho para subvenção social através do FMAS/2012 da entidade ACAS no 274 

valor anual de R$ 11.170,00”. O presidente coloca o parecer em apreciação; ressalta 275 

que as Entidades de Defesa e Garantia de Direitos estão voltando a ter a importância 276 

conquistada na década de 90. Inês pede que registre seu pedido de desculpas à Ir. 277 

Silvana Ferri, representante da ACAS, haja vista que, a entidade havia encaminhado 278 



uma solicitação final do ano de 2011 e, por falha da Secretaria, não foi encaminhado, 279 

na ocasião, para apreciação do CMAS, ocorrendo esta ação somente nesta data.  Ir. 280 

Silvana diz que entende e acrescenta que a entidade sempre desenvolveu ações de 281 

Defesa e Garantia de Direitos, porém, se o parecer for aprovado, a ACAS poderá 282 

aprimorar a qualidade do serviço com a contratação de um profissional de Serviço 283 

Social, com recursos da subvenção social ora requerida. Após a apreciação, o 284 

presidente coloca o parecer em votação e este é aprovado por unanimidade. 11. 285 

Apreciação e Deliberação do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças 286 

referente à “Acompanhamento das adequações realizadas pela entidade 287 

Associação Espírita Irmandade de Jesus-Albergue Noturno”: o parecer é 288 

apresentado projetado e sua leitura é realizada por Janete, tendo como indicativo à 289 

plenária que “solicite à entidade que encaminhe ao CMAS a respeito das adequações a 290 

serem realizadas até a data de 31.01.2012, apresentando por escrito o nome dos 291 

funcionários contratados, carga horária de trabalho e no caso específico da psicóloga 292 

informar também o número de inscrição no Conselho Profissional e também que, a 293 

Comissão de Proteção Social Especial acompanhe sistematicamente o Serviço 294 

oferecido pela entidade, tendo em vista que a análise por parte da Comissão de 295 

Orçamento e Finanças se deu em razão das condições para firmar o convênio, estando 296 

o convênio firmado, a presente Comissão compreende que a atribuição de acompanhar 297 

e fiscalizar o Serviço de Proteção Social Especial que a entidade oferece é da 298 

Comissão de Proteção Social Especial deste Conselho.” O presidente coloca o parecer 299 

em apreciação, não havendo nenhuma manifestação o parecer é colocado em votação 300 

e aprovado por unanimidade. Na sequência, a discussão passa a ser o ponto de pauta 301 

nº 12. Recomposição da Comissão Especial do Plano de Cargos, Carreira e 302 

Salários dos Trabalhadores do SUAS: Janete explica que tendo em vista a alteração 303 

da composição do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme posse da 304 

gestão 2011/2013 ocorrida em 21.10.2011, é necessário recompor a Comissão 305 

Especial para tratar sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Trabalhadores 306 

dos Sistema Único já criada na gestão anterior do CMAS. Os Conselheiros colocam 307 

seus nomes em apreciação; a plenária discute e aprova a referida Comissão a qual fica 308 

composta da seguinte forma: Governamentais: Cheila Tatiana Lautert Guimarães; 309 

Justa Alves dos Anjos Chesca; Luzia de Aguiar Soares; Susana Medeiros Dal Molin; 310 

Iara Agnes Bach da Costa;. Não Governamentais: Vanderlei Augusto da Silva; Vanice 311 

Maria Schaedler; Kleber Francisco Maricato; Elizandra Leila Furtado; Leinna Jordânia 312 

Pereira de A. N. Vargas; Convidados: Maria Tereza Chaves, Janaina Alves Teixeira; 313 

Ana Paula Zorik, Juliana Tondo. 13. Recomendação de designação do nome 314 



“Professor Jomar Vieira Rocha” ao Centro da Juventude: Vanderlei explica que o 315 

CMAS recebeu um abaixo assinado referente à Projeto de Lei denominado com o 316 

nome “professor Jomar Vieira Rocha”, o Centro da Juventude Bairro Interlagos; 317 

esclarece que este documento foi elaborado por Associações, Sindicatos, Entidades de 318 

Defesa e Garantia de Direitos e Entidades de Classe, e encaminhado também à 319 

Câmara Municipal; Vanderlei diz que o professor Jomar contribuiu muito com a área da 320 

Educação, enquanto professor, também participou ativamente do movimento de 321 

pessoas com deficiência, e atualmente exercia a função de presidente da Associação 322 

dos Deficientes Físicos Cascavel – ADEFICA, que se for aprovado à sugestão, será 323 

encaminhada à Câmara Municipal por meio de resolução. A plenária aprova por 324 

unanimidade o encaminhamento sugerido. Antes de iniciar o próximo ponto de pauta, 325 

Inês informa que a atual Coordenadora do Projovem Adolescente, Rosangela Benedita 326 

Gouveia, com a anuência do Prefeito, será a Coordenadora do Centro da Juventude, e 327 

passa a palavra à mesma. Rosângela agradece a confiança depositada e diz estar 328 

pronta para contribuir. 14. Ofício 050/2012 da SEASO referente ao FIA Municipal 329 

2011: o presidente Vanderlei efetua a leitura do ofício nº 050/2012 advindo da 330 

Secretaria Municipal de Assistência Social, informando que encaminhou ao Conselho 331 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o ofício nº 029/2012 através do 332 

qual a SEASO “decidiu abdicar a apresentação dos Projetos dos serviços 333 

socioassistenciais para pleitear recursos oriundos do FIA Municipal 2011, salvo do 334 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, e justifica que esta decisão foi adotada 335 

visando atender as necessidades das entidades não governamentais do nosso 336 

município, as quais prestam serviço de excelência às nossas crianças e adolescentes, 337 

garantindo assim, que um valor maior advindo deste recurso seja destinado às 338 

entidades inscritas junto ao CMDCA”. Vanderlei elogia e parabeniza a Secretária Inês 339 

de Paula, tendo em vista que, é a primeira vez que este ato acontece; Inês agradece e 340 

ressalta que esta decisão foi com a concordância do prefeito municipal, senhor Edgar 341 

Bueno, o qual, sensibilizado com a demanda da Política da Assistência, aumentou os 342 

recursos, inicialmente destinados à SEASO na Lei de Diretrizes Orçamentárias – 343 

LDO/2012, em mais R$ 1.300.000,00, (um milhão e trezentos mil reais), pois a SEASO 344 

será integrada também pelo Centro da Juventude e o Restaurante Popular. Inês é 345 

aplaudida por todos os presentes. E o próximo ponto de pauta a ser discutido é o nº 15. 346 

Ofício 054/2012 da SEASO referente à descentralização do Programa Projovem 347 

Adolescente: Janete faz a leitura do ofício nº 054/2012 recebido da SEASO, 348 

informando sobre o referenciamento/2012 e descentralização do Projovem Adolescente 349 

para os territórios dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, onde 350 



inicialmente a Secretaria esclarece que o Serviço integra a Política Nacional de 351 

Juventude, no Programa Nacional de Inclusão de Jovens e insere-se entre os serviços 352 

socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; que o Projovem 353 

Adolescente é um serviço socioeducativo de convívio para os adolescentes, que a 354 

duração do serviço é de doze meses, com carga horária de no mínimo 12,5 horas por 355 

semana, podendo ser em horários diversos. E ainda que o CRAS insere a freqüência 356 

dos jovens nas ações socioeducativas, no sistema de monitoramento,(SISJOVEM) 357 

disponibilizado pelo Ministério de Desenvolvimento e Combate a Fome -  MDS, 358 

condição para o recebimento de cofinanciamento de R$ 1.256,25 (um mil, duzentos e 359 

cinqüenta e seis reais e vinte e cinco centavos) para cada coletivo de até trinta 360 

adolescentes para o custeio das ações. Após a explanação de Vanderlei, a Conselheira 361 

e gerente da divisão de Proteção Social Básica, Luzia de Aguiar Soares, juntamente 362 

com a Coordenadora do projovem adolescente, Rosangela B. Gouveia, explicam que a 363 

descentralização está sendo feita de forma gradativa; que antes a duração do serviço 364 

era de dois anos e agora, apenas um. Luzia diz que na oficina que o Instituto Via 365 

Pública realizou em Cascavel foi sugerido pelos técnicos dos CRAS que a idade de 366 

inserção no projovem seja alterada passando de 15 a 17 anos para 12 a 15 anos, visto 367 

que nesta idade tem adolescentes interessados nas ações deste programa e que a 368 

partir de 15 anos apresentam interesse em Programa de Aprendizagem Profissional. 369 

Luzia fala ainda que a SEASO fez o referenciamento de 08 coletivos distribuídos da 370 

seguinte forma:  01  CRAS Santa Cruz, 01 CRAS XIV de Novembro, 01 CRAS 371 

Cascavel Velho, 01 CRAS Periolo, 02 CRAS Interlagos e 02 CRAS Volante, porém, 372 

está sendo devolvido somente 06 coletivos, isso porque mesmo com toda a divulgação 373 

e mobilização da SEASO e dos CRAS, não foi possível preencher todas as vagas 374 

disponível para o Projovem Adolescente.      A plenária aceita, e agradece a SEASO as 375 

informações e esclarecimentos prestados a este Conselho referente à descentralização 376 

do Programa Projovem Adolescente e o referenciamento. Passa-se ao ponto de pauta 377 

nº 16. Ofício 055/2012 da SEASO referente à descentralização do Cadastro Único: 378 

a secretária executiva Janete realiza a leitura do referido ofício cujo conteúdo informa 379 

que “o Cadastro Único para Programas Sociais é um instrumento que identifica e 380 

caracteriza as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de 381 

três salários mínimos no total; que a Proteção Social atua por intermédio de diferentes 382 

unidades, dentre elas, destacam-se os CRAS. Dessa forma, a descentralização do 383 

Cadastro Único para os referidos Centros aproxima as pessoas em situação de 384 

vulnerabilidade social ao acesso a renda através do Programa Bolsa Família”. Inês 385 

explica que o fluxo de usuários na Secretaria é muito grande; e a distância de 386 



determinadas regiões dificulta o acesso daquela mãe que se obriga a levar seu bebê 387 

junto, ou em outras ocasiões, não tem recursos para o transporte, tendo que vir a pé; 388 

Inês finaliza informando que a gestora do Bolsa Família, Salete A. de Almeida Zem, 389 

estará capacitando o administrativo dos CRAS para que a qualidade do atendimento 390 

não venha a sofrer nenhum prejuízo. Vanderlei corrobora a fala da Secretária e diz que 391 

a descentralização é um grande avanço ao usuário da Assistência Social. Em seguida, 392 

inicia-se a discussão do ponto nº 17. Assuntos Gerais: 1.1 Alteração de diretoria do 393 

PROVOPAR: Vanderlei diz que o Programa do Voluntariado Paranaense, 394 

PROVOPAR, Núcleo de Cascavel Informou através do ofício nº 001/2012, que em 395 

atenção à Resolução nº 028/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, foi 396 

necessário eleger nova diretoria. Inês complementa que é uma exigência do Tribunal 397 

de Contas que o presidente de entidade não pode ter parentesco com o prefeito, assim 398 

sendo, a senhora Lorita Sotille Bueno, esposa do atual prefeito, senhor Edgar Bueno, 399 

renunciou ao cargo de Presidente, a partir de primeiro de Janeiro/2012. Inês deixa 400 

registrado seu agradecimento ao excelente trabalho desenvolvido por Lorita á frente da 401 

entidade e diz que a mesma está deixando oficialmente a presidência, mas 402 

permanecerá como “presidente de honra”; 1.2 Definição de local para realização das 403 

reuniões agendadas: Janete explica que algumas entidades que estiveram presentes 404 

na reunião anterior, já disponibilizaram espaço para a realização de reuniões ordinárias 405 

do CMAS; mas que o calendário não está completo. As entidades presentes se 406 

manifestam e desta forma, o calendário das reuniões para o ano de 2012, passa a ter a 407 

seguinte ordem: 09.02 – EURECA I; 08.03 – CRAS Santa Cruz; 12.04 – CEMIC; 10.05 408 

– APOFILAB; 14.06 – FAG; 12.07 – Centro da Juventude; 09.08 – APAE; 13.09 – 409 

Pastoral da Criança; 11.10 – LBV; 08.11 – EURECA II; 13.12 – Centro Jesuíta. Em 410 

seguida Vanderlei agradece a conselheira Luciana V. G. Nascimento, representante da 411 

Secretaria Municipal de Educação, a qual está deixando este Conselho; Luciana faz 412 

uso da palavra e diz que foi ela que ganhou e aprendeu muito com o CMAS, porém, é 413 

também Conselheira do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 414 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, e devido a 415 

demanda de trabalho da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, não está 416 

conseguindo conciliar o trabalho com as atividades do CMAS que é muito atuante, 417 

desta forma, o Secretário da Pasta, Valdecir A. Nath, está indicando novos 418 

representantes; Vanderlei passa a palavra ao senhor Vilson B. Basso, presidente da 419 

Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Cascavel – APAE; Vilson solicita que 420 

seja analisado a possibilidade de alteração no valor da subvenção que a entidade 421 

recebe para a Residência Inclusiva; que ele conversou com a Secretária Inês, mas esta 422 



explicou que tem que ser deliberado por este Conselho; senhor Vilson, cita alguns 423 

valores de receitas e despesas ressaltando a necessidade da solicitação. Vanderlei 424 

orienta que a entidade encaminhe a solicitação, por escrito, para este Conselho Senhor 425 

Vilson faz outra solicitação, para que não somente a Residência Inclusiva seja 426 

considerada da Assistência Social, pois a Entidade tem em seu quadro funcional três 427 

Assistentes Sociais, que com o veículo adquirido com recursos do FIA, as mesmas 428 

realizam visitas domiciliares para detectar a real necessidade da criança. Janete fala à 429 

plenária que o CMAS realizou visita na APAE e que entidade desenvolve as três 430 

Políticas: Saúde, Educação e Assistência Social, porém deve-se analisar em quais 431 

ações da Assistência Social a entidade se encaixa; Inês salienta que a equipe técnica 432 

da SEASO está à disposição para quaisquer orientações que necessitarem; Cheila 433 

finaliza lembrando que já está acertado que na Capacitação oferecida pela SEASO na 434 

data de amanhã, a entidade enviará duas pessoas para participar.  Janete esclarece 435 

aos Conselheiros e demais que, a Secretaria Executiva alterou a lista de presença que 436 

antes era realizada em um Livro e a partir desta reunião, passa a ser feita em folha 437 

avulsa que será anexada à ata. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerra 438 

a reunião às 11h10, e eu Clarice Fruet lavro a presente ata que, após lida e aprovada, 439 

será assinada por mim e pelo presidente.  440 


