
 

REUNIÃO ORDINARIA 

ATA N° 01 – 10/02/2011 

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, aconteceu às 8h15 no Centro Jesuíta, sito a 1 

Rua Loyola, 139, no Bairro Brasmadeira telefone: 3323 3648, a primeira Reunião Ordinária do 2 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a presença de seu presidente, Vanderlei 3 

Augusto da Silva e seus membros, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e 4 

aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior de 09.12.2010; 2. Composição da 5 

Comissão Organizadora para a IX Conferencia Municipal de Assistência Social; 3. 6 

Recomposição das Comissões Permanentes; 4. Apreciação e Aprovação do Parecer da 7 

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

Orçamento e Finanças referente ao CAOM – Portal do Sol; 5. Apreciação e Aprovação do 9 

Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da 10 

Comissão de Orçamento e Finanças referente ao Cronograma e Fluxo para entrega do 11 

Plano de Ação e Relatório de Atividades; 6. Apreciação e Aprovação do Parecer da 12 

Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de 13 

Orçamento e Finanças referente ao Centro Social Marista; 7. Indicação de Conselheiros 14 

(titular/suplente) para compor o Comitê Gestor do Programa “Cultivando Água Boa”; 8. 15 

Composição de Comissão Especial para acompanhamento das obras da SEASO; 9. 16 

Relatório Final do IRSAS/2010; 10. Informes Gerais. O presidente Vanderlei dá as boas 17 

vindas a todos para esta primeira reunião do ano de dois mil e onze e convida o Irmão Adelcir 18 

representante do Centro Jesuíta para fazer a abertura, Adelcir cumprimenta a todos e realiza uma 19 

dinâmica. Em seguida Assistente Social Vivian desta Entidade explica quais os objetivos do 20 

Centro Jesuíta. Vanderlei agradece aos representantes do Centro Jesuíta, destaca a presença da 21 

representante do Instituto RPC a Sra. Anne, da Sra. Vânia representante do Provopar, do Sr. 22 

Paulo representante da APAE, demais participantes, bem como, da Secretária Municipal de 23 

Assistência Social Sra. Inês de Paula. Após solicita a Justa que apresente a nova equipe da 24 

Secretaria Executiva dos Conselhos, a Secretária Executiva explica que novamente esta com 25 

estagiárias novas, pois as meninas que estavam ano passado, pediram transferência para outros 26 

locais, sendo que neste inicio de dois mil e onze as estagiárias Elueni, Janaina e Rafaela é que 27 

estarão estagiando na SECON. Passa-se então a ponto de pauta nº 1. Apreciação e aprovação 28 

da Ata da Reunião Ordinária anterior de 09.12.2010; O presidente explica que esta Ata foi 29 

enviada a todos por email e por isso não é necessária que seja lida, então coloca em apreciação, 30 

não havendo manifestações a Ata foi posta em aprovação, sendo aprovada por unanimidade. 31 

Passa-se então ao ponto nº 2. Composição da Comissão Organizadora para a IX Conferência 32 

Municipal de Assistência Social; O presidente explana sobre a Conferência informando que foi 33 

publicada a Portaria Conjunta MDS/CNAS n° 01 de 17 dezembro de 2010 que dispõe sobre a 34 

convocação extraordinária da VIII Conferência Nacional de Assistência Social e dá outras 35 

providências. Para a organização da Conferência no município de Cascavel deverá ser criada 36 

uma comissão organizadora com composição paritária dos representantes governamentais e não 37 

governamentais, e posteriormente serão criadas as subcomissões com a participação da área de 38 

Saúde, Educação e Assistência, ressalta que o Município avançou muito no âmbito da política de 39 

Assistência Social, e atualmente é referência na área. Após discussão a referida Comissão ficou 40 

assim definida: Representantes Governamental: Vanice Maria Schaedler, Vera Lucia Bier, 41 

Inês de Paula, Susana Medeiros Dal Molim, Luzia de Aguiar Soares, Lenita Terezinha S. da 42 

Veiga, Janete Krack Magnagnagno, Cheila Tatiana Lautert Guimarães e Maria Tereza Chaves. 43 



Representante Não Governamental: Vanderlei Augusto da Silva, Luiz Lança Nova, Simone 44 

Claudete Buettner, Márcia Miyuki Noda Livi, Maria Lourdes Menon Schram, José Antonio dos 45 

S. M. Araújo, e como convidados Cleber Maricato (LBV) Vivian (Centro Jesuíta), Vânia 46 

(Provopar) colocado em votação, a composição da comissão foi aprovada por unanimidade; 47 

Passa-se ao ponto nº 3. Recomposição das Comissões Permanentes; O presidente explica a 48 

necessidade de recomposição de alguns membros nas Comissões Permanentes, pois houve 49 

alteração na composição do CMAS e com isso se faz necessário recompor as Comissões; coloca 50 

a disposição dos conselheiros que ainda não fazem parte e que gostariam de participar; Justa 51 

elenca quais a Comissões que tem vaga e em seguida as Comissões são composta da seguinte 52 

forma: na Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições em 53 

substituição a Veralucia Clivati Martins assumiu Lenita Terezinha S. da Veiga, na Comissão de 54 

Orçamentos e Finanças em substituição dos conselheiros governamental Veralucia Clivati 55 

Martins e Marcos Antonio R. Pinheiro assumiram consecutivamente as conselheiras Susana 56 

Medeiros Dal Molim e Cheila Tatiana Lautert Guimarães, e como representante não 57 

governamental Jucimar de Souza Queiros.  Em substituição a Conselheira governamental Salete 58 

Zem na Comissão da Área de Proteção Social Básica ficou a conselheira Janete Krack 59 

Magnagnagno, na Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 60 

a conselheira governamental Veralucia Clivati Martins, foi substituída por Lenita Terezinha S. 61 

da Veiga e Marizete de Fátima Rodrigues completou esta Comissão, uma vez que havia uma 62 

vaga; Mairy Aparecida Pereira de Moraes assumiu a vaga não governamental. E na Comissão de 63 

Comunicação Institucional ficou a conselheira governamental Sandra Burkoski. Passa-se ao 64 

ponto nº 4. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, 65 

Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças referente ao 66 

CAOM – Portal do Sol; O Presidente explica que o CMAS solicitou através do ofício nº 67 

112/2010, informações referentes à situação da entidade CAOM Portal do Sol. Vanderlei solicita 68 

que Justa faça a leitura do oficio recebido desta Entidade, bem como, do Parecer das Comissões, 69 

A Secretaria Executiva lê o oficio o qual relata que: quanto a Assembléia de Paralisação, esta 70 

ainda não foi realizada em razão de que o CAOM tem 13 (treze) ações trabalhistas em 71 

andamento e que precisam necessariamente de um acompanhamento para não acabar a revelia; 72 

quanto aos veículos, a VAN, adquirida com recursos da própria entidade foi entregue em juízo, 73 

visto que é bem penhorado em ação trabalhista e hoje este veículo está em depósito público sito a 74 

Rua Paraná aos cuidados do depositário fiel Levi Luis Soares. O veiculo Gol, oriundo de 75 

recursos do FIA, está parado com problemas na caixa de câmbio na empresa Mecânica Limavel, 76 

sito na Rua Virgilio Formigheri, nº 496 bairro Ciro Nardi, próximo Acesc, esperando que o setor 77 

de transporte da prefeitura que sempre realizou os reparos mande realizar o serviço. Todavia, o 78 

CAOM explica que se o Conselho quiser poderá repassar à outra entidade para que esta realize o 79 

devido conserto e usufrua deste veiculo. Com relação aos demais bens que se encontram ainda 80 

na sede onde funcionava a entidade, se compõe de: um Guarda Roupas, de cinco portas; quatro 81 

escrivaninhas; uma secadora industrial; uma máquina de lavar industrial; um balcão de madeira 82 

grande; um freezer horizontal grande de duas portas; uma geladeira pequena, dois freezeres 83 

horizontal de uma porta; um balcão em madeira grande com cinco portas, um fogão industrial, 84 

quatorze mesas em madeira para refeitório, cinco esfregadeiras em inox, um arquivo de aço, um 85 

refrigerador de água, cinco máquinas de tecer lã, uma máquina de serigrafia, um armário em aço 86 

duas portas, bandejas de inox, duas desfiadeiras de lã, uma balança grande; uma máquina de 87 

lavar roupa pequena; dez mesas de manicure, uma mesa de computador, duas cadeiras estofadas 88 

e duas panelas de pressão. As construções também realizadas com recursos do FIA estão sendo 89 

utilizadas pela Secretaria Municipal de Educação do Município, bem como, outros bens que o 90 

CAOM cedeu em termos de Comodato; no referido oficio a Entidade CAOM informou ainda 91 

que paralisou suas atividades com as crianças em fevereiro de 2010 (dois mil e dez), mas que 92 

continua juridicamente existindo em razão das pendências trabalhistas, bem como, também das 93 

dividas com a Receita Federal. Justa lê também o parecer das Comissões o qual tem como 94 

indicativo o encaminhamento para Justiça do Trabalho na primeira, segunda e terceira Vara 95 

solicitando Certidão Explicativa das Reclamatórias Trabalhistas existentes contra o CAOM, bem 96 

como, encaminhar ofício ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 97 

CMDCA, para que tome as providências cabíveis, quanto aos bens adquiridos com recurso do 98 



FIA. O presidente diz que embora a entidade tenha encerrado as atividades os problemas 99 

continuam. A Secretária de Assistência Social e Vice Presidente deste Conselho explica que se 100 

existe bens, passível de penhora, é preciso antes de qualquer encaminhamento, seja averiguado o 101 

processo nas três varas da Justiça do Trabalho, a plenária questionada Inês sobre quem deverá 102 

fazer o acerto, a Secretária diz que o Município, deverá arcar com o ônus. O presidente coloca o 103 

parecer das Comissões em aprovação, referente ao encaminhamento à Justiça do pedido formal 104 

de informação sobre as pendências do Centro de Orientação e Apoio a Criança e Adolescente – 105 

Portal do Sol – CAOM. O Parecer é aprovado por unanimidade. Passa-se ao ponto nº 5. 106 

Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 107 

Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças referente ao Cronograma e 108 

Fluxo para entrega do Plano de Ação e Relatório de Atividades; O presidente relembra a 109 

plenária que em outubro de dois mil e dez foi prorrogada as inscrições para as entidades até 30 110 

de abril de dois mil e onze, e que a partir de primeiro de maio somente receberão a inscrição as 111 

Entidades da Assistência Social, e os Serviços, Programas e/ou Projetos executados na área da 112 

Assistência Social; Vanderlei solicita que a equipe técnica da SEASO explique o fluxograma. 113 

Foi apresentado através de multimídia às comissões de Projetos e Finanças e será encaminhado 114 

todos os conselheiros cópia do fluxograma, bem como, do Cronograma. Janete e Cheila 115 

explicam que estes instrumentais estarão disponíveis no site da Prefeitura 116 

www.cascavel.pr.gov.br, na página da SEASO, e esta por meio do Sistema Municipal de 117 

Monitoramento e Avaliação promoverá capacitação para as Entidades e Organizações de 118 

Assistência Social, prestará apoio técnico no processo de elaboração do Plano de Ação 2011 e 119 

Relatório de Atividades 2010, ambos estabelecidos na Resolução/CMAS nº 057/2010, a entrega 120 

da referida documentação será na Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social — Setor 121 

de Monitoramento e Avaliação, o qual fará as devidas orientações e solicitará as correções que 122 

julgar necessário, após as entidades farão a juntada da documentação formalizando o protocolo 123 

de solicitação de renovação de Inscrição junto ao CMAS, conforme o disposto no artigo 9° da 124 

Resolução/CMAS nº 057/2010; a SEASO/DSMAS emitirá o Parecer Técnico para a comissão de 125 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições do CMAS; quanto ao Cronograma, a 126 

Capacitação para elaboração do Plano de Ação e Relatório de Atividade  será na data de 127 

15/02/2010 no período vespertino, sendo que a entrega do Plano de Ação e Relatório de 128 

Atividades para a DSMAS será em 09/03/2011; já a análise, correção e/ou devolução para as 129 

Entidades será de 10/03/2011 a 24/03/2011; a entrega dos documentos relacionados no artigo 9° 130 

da Resolução/CMAS nº 057/2010 junto ao CMAS e do Plano de Ação  e Relatório de Atividades 131 

junto à DSMAS dia 30/03/2011; elaboração do Pareceres Técnicos pela DSMAS 31/03/2011 a 132 

05/04/2011; Submissão dos documentos à Comissão de Projetos do CMAS dia 06/04/2011 e 133 

Deliberação em Plenária das Inscrições em 14/04/2011. A Sra. Vânia parabeniza a iniciativa da 134 

SEASO em atualizar o site e acrescenta que dessa forma, as entidades estarão mais seguras. O 135 

presidente corrobora a fala da Sra. Vânia e diz que esta nova metodologia, vem facilitar os 136 

trabalhos deste Conselho. Vanderlei solicita que Justa faça a leitura do parecer das Comissões, 137 

Janete sugere que seja retirado do Parecer os nomes das técnicas e permaneça somente a 138 

SEASO/Divisão. Feita as alterações, o presidente coloca o parecer em votação, o qual é 139 

aprovado por unanimidade. 6. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação 140 

de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças 141 

referente ao Centro Social Marista: O presidente informa que o Centro Social Marista será 142 

integrado a política de Educação e ao Conselho Municipal de Educação e solicita a Justa que 143 

faça a leitura do ofício n° 001/2011 enviado a este Conselho, o qual consta o pedido da Entidade 144 

para que seja incluída na lista das Entidades beneficiadas pela doação de alimentos do Programa 145 

de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, A Conselheira e Gerente da Divisão de 146 

Proteção Básica, Luzia de Aguiar Soares, explica que de acordo com as orientações do MDS 147 

feitas no ano de 2008, o Centro Social Marista não tem perfil para ser beneficiado pelo Compra 148 

Direta, haja vista, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ser concernente ao Colégio 149 

Particular, e a Entidade supra, ter seu CNPJ vinculado ao Colégio; desta forma, sendo uma 150 

empresa que visa lucros, não pode ser beneficiada com um programa que é destinado para as 151 

entidades de fins não econômicos. A Conselheira explica ainda, que para o Centro Social Marista 152 

ser beneficiado pelo Compra Direta o CMAS deverá emitir parecer favorável, mesmo tendo o 153 



CNPJ de Colégio Particular, e é necessário que seja feito formalmente, por meio de Resolução. 154 

A Sra. Vânia solicita que seja feito esclarecimento em relação ao Compra Direta, para que ela 155 

possa entender o que perpassa pelo CEASA, solicita também que sejam encaminhadas para o 156 

Provopar as informações referentes ao Compra Direta. Vanderlei lembra a todos que as 157 

Entidades, Programas, Serviços e Projeto que recebem o Benefício foram previamente aprovados 158 

por este Conselho. Vanderlei solicita que Justa faça a leitura do parecer, o qual tem como 159 

indicativo o encaminhamento por escrito ao MDS, solicitando que este emita um parecer para 160 

que o CMAS tenha respaldo para tomar a decisão referente ao repasse ou não para a Entidade 161 

Centro Social Marista. O presidente coloca o parecer em votação e o mesmo é aprovado por 162 

unanimidade. Passa-se ao ponto nº 07. Indicação de Conselheiros (titular/suplente) para 163 

compor o Comitê Gestor do Programa “Cultivando Água Boa”; O presidente explica que é 164 

um espaço importante a ser ocupado pelo CMAS, e sugere Maria Lourdes Menon Schram como 165 

titular e Marizete Rodrigues como suplente, ambas aceitaram e a plenária aprova por 166 

unanimidade. Segue-se ao ponto nº 08. Composição de Comissão Especial para 167 

acompanhamento das obras da SEASO: Vanderlei faz um esboço das obras em andamento 168 

pela SEASO, elenca as nove obras e explica que é importante que esta Comissão acompanhe. A 169 

Sra. Vânia questiona sobre o Restaurante Popular, a Secretária Municipal e Vice-presidente deste 170 

Conselho, Inês de Paula, explica que no máximo em 30 dias será realizado nova Licitação para a 171 

construção do Restaurante Popular. A Conselheira Delides questiona se alguma obra será 172 

realizada no bairro Santa Cruz e a Secretária Inês, informa que está prevista a construção do 173 

CRAS Santa Cruz. Após a indicação de alguns membros a comissão ficou assim composta: 174 

como representantes governamental Luzia de Aguiar Soares, Lenita Terezinha S. da Veiga e 175 

Sandra Burkoski; representantes não governamental Vanderlei Augusto da Silva, Jucimar de 176 

Souza Queiroz e Luiz Lança Nova, colocada em votação esta Comissão é aprovada por 177 

unanimidade. Passa-se ao ponto nº 09. Relatório Final do IRSAS/2010: Cheila faz a explanação 178 

do relatório informando a respeito dos dados coletados pelo IRSAS, ressalta a entidade que mais 179 

acessou foi o CREAS POP, o mesmo foi criado em março de 2010, que consultou o Sistema 180 

1604 (hum mil seiscentos e quatro) vezes, o CRAS Periolo realizou o maior número de inclusão 181 

de logradouros, quanto a ocorrências o CREAS POP registrou o maior número no total de 8317 182 

(oito mil trezentos e dezessete), no que diz respeito a inclusão de pessoas o CRAS VOLANTE 183 

realizou 692 (seiscentos e noventa e dois) e por fim, quanto a inclusão de renda o CRAS 184 

Cascavel Velho incluiu 404 (quatrocentos e quatro). Cheila explica que as informações são 185 

importantes para todos, pois facilita o atendimento em rede, também informa que a SEASO 186 

estará agendando o atendimento para quem necessitar de maiores esclarecimentos a respeito do 187 

funcionamento do IRSAS. Passa-se ao ponto nº 10. Informes Gerais: O presidente passa a 188 

palavra a Sra. Ane representante do Instituto RPC, a qual explica que o Instituto trabalha com 189 

projetos sociais e estará integrando a rede com aproximadamente 10 (dez) projetos; a idéia do 190 

Instituto é desenvolver projetos voltados para a comunidade local. Cheila questiona onde está 191 

localizada a sede do Instituto, Ane responde que é em Curitiba e acrescenta que naquela cidade o 192 

Instituto tem cadeira no Conselho. Cheila faz o convite a Ane para participar da capacitação a ser 193 

realizada no próximo dia 15/02/2011. Luzia sugere que este Conselho indique formalmente as 194 

demandas existentes para que o referido Instituto realize projetos para atender a demanda. Janete 195 

Krack solicita a colaboração dos conselheiros não governamentais, pois está realizando sua 196 

pesquisa de mestrado e entrará em contanto com os mesmos para encaminhamento de 197 

questionários que nortearão o caminho de sua pesquisa. Justa informa a todos sobre a 198 

Resolução/CNAS nº 039 de 2010 que dispõe sobre o processo de reordenamento dos Benefícios 199 

Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social em relação à política de Saúde. Vanderlei 200 

diz que já foram agendadas as reuniões das comissões de projetos e finanças bem como o 201 

calendário das reuniões ordinárias, e as meninas da Secretaria Executiva estarão entregando aos 202 

membros das Comissões o calendário. A secretária Inês da às boas vindas a nova equipe da 203 

SECON. Comunica a implantação do Serviço de Abordagem Social com nome de Plantão Social 204 

que terá como base de apoio, escritórios na rodoviária e no calçadão o que facilitará a abordagem 205 

de quem necessitar do serviço e o mesmo já foi autorizado pelo prefeito. A respeito do abrigo 206 

São Rafael, a Secretária afirma que quanto a SEASO, os idosos não ficarão na rua, houve alguns 207 

impasses no processo e infelizmente pessoas fazem comércio com as carências da população. 208 



Salete Gerardi diz que é uma situação delicada, pois existem agravantes como o estado 209 

psicológico dos idosos a respeito da pressão da proprietária sobre os mesmos, a Secretária afirma 210 

que o Ministério Público esta tomando as medidas cabíveis. A Assistente Social da Promotoria 211 

Sra. Andressa diz que fará o acompanhamento junto ás entidades para que isto não se repita, 212 

Salete convida a mesma para participar da reunião do CMDI. A Secretária informa que está 213 

previsto a contratação de uma Assistente Social para assessorar o CMDCA e em breve serão 214 

desmembrados os Conselhos. Janete relata que esta é uma reivindicação prevista na Conferência 215 

de 2007. Vivian representante da Entidade Jesuíta, agradece a presença de todos e disponibiliza 216 

as instalações da entidade, sempre que o CMAS necessitar. Nada mais havendo a ser tratado, o 217 

presidente encerra a reunião às 11h10, e eu Janaina Teixeira secretária nominada lavro a presente 218 

ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo presidente.  219 


