
 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA – Edital nº. 002/2012 

ATA N° 02 – 08/03/2012 

 

Aos oito dias do mês de março de dois mil e doze, aconteceu às 08h15h, na APOFILAB – 1 

Associação dos Portadores de Fissura Lábio Palatina de Cascavel, sita à Rua Hélio Richard, 2 

1790 – Vila Claudete, a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – 3 

CMAS, com a presença de seu presidente, senhor Vanderlei Augusto da Silva e a maioria 4 

de seus membros conforme consta na lista de presença, anexa a esta, para tratar dos 5 

seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e Aprovação da Ata da Reunião Anterior do 6 

dia 09.02.2012; 2. Posse de Conselheiros; 3. Apreciação e Aprovação da Lista de 7 

Agricultores do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA; 4. Apresentação, 8 

apreciação e deliberação do instrumental de Relatório Mensal dos Serviços, 9 

Programas, Projetos e benefícios socioassistenciais do CMAS; 5. Composição da 10 

Comissão de Acompanhamento das Deliberações da IX Conferência Municipal de 11 

Assistência Social; 6. Proposta da SEASO referente à solicitação do CMAS para 12 

realização de Capacitações para Conselheiros; 7. Indicação de representação para 13 

participação do Seminário de Formação Política e Cidadão do Centro Jesuíta; 8. 14 

Realização de Audiência Pública 2012; 9. Informes da Comissão de PSE; 10. Informes 15 

da Comissão do PCCS; 11. Informes da Comissão de Revisão da Lei 4.537/2007; 12. 16 

Informe da SEASO constante no ofício 084/2012 a respeito do Convênio 022/09 –FIA 17 

Estadual; 13. Informe sobre CNPJ do Fundo Municipal de Assistência Social; 14. 18 

Assuntos Gerais: 14.1 Palavra à Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 19 

Mulher; 14.2 Sancionada Lei 5.987 – Denomina “Professor Jomar Vieira Rocha” o 20 

Centro da Juventude, no município de Cascavel; 14.3 Programa Mesa Brasil. O 21 

presidente Vanderlei inicia a reunião cumprimentando e agradecendo a todos, em seguida, 22 

passa a palavra à Sônia Maria Jimenez Thrun, diretora da APOFILAB. Sônia diz que é um 23 

prazer receber o CMAS neste dia tão importante em comemoração ao Dia Internacional da 24 

Mulher, em seguida, apresenta projetado em multimídia, os Serviços prestados pela 25 

entidade, bem como, nomeia os 57 (cinqüenta e sete) municípios atendidos pela mesma; 26 

finaliza distribuindo material educativo aos presentes. Vanderlei elogia a excelente 27 

apresentação de Sônia e dá segmento à reunião lembrando que hoje é o Dia Internacional 28 

da Mulher  parabenizando todas as presentes, agradece também a presença dos 29 

representantes do Núcleo Esportivo Pioneiro Catarinense – NEP, sito à Rua do Cowboy, 30 

850, quadra 02, lote 07, bairro Pioneiros Catarinense, onde outrora funcionava a Sede da 31 

União Cascavelense de Associação de Moradores – UCAM - resgata à plenária que na 32 

reunião ordinária deste Conselho realizada na data de 08.09.2011, foi deliberado, conforme 33 



Resolução nº 057/2011, encaminhamento à Secretaria Municipal de Assistência Social para 34 

que juntamente com a Secretaria de Governo e de Assuntos Jurídicos, tomasse as 35 

providências cabíveis para que o terreno da antiga UCAM fosse repassado ao Núcleo e que 36 

constasse na referida concessão de uso, que sua renovação deverá ocorrer a cada dois 37 

anos, enquanto o Núcleo desenvolver atividades de cunho social, sendo que a entidade 38 

deverá apresentar ao CMAS e ao CMDCA, relatório anual das atividades desenvolvidas, e 39 

para a Câmara Municipal, além do relatório anual, também a contrapartida social feita pela 40 

entidade Núcleo Esportivo Pioneiro. Inês de Paula complementa que o prefeito municipal, 41 

senhor Edgar Bueno, efetuou a concessão através do decreto nº 10.420/2012. A senhora 42 

Elidia Salim, representante do NEP, faz uso da palavra, agradece ao senhor Prefeito, à 43 

Secretaria Inês, e ao CMAS, pelo empenho para que este sonho se tornasse realidade. 44 

Encerrando, o professor da atividade de Karatê, também agradece ressaltando a 45 

importância de se ter um espaço próprio para desenvolver as atividades do Núcleo, e 46 

apresenta algumas crianças que fazem parte do projeto, as quais fazem uma breve e linda 47 

apresentação, sendo aplaudidas pelos presentes. Dando seqüência à reunião, Vanderlei 48 

coloca a pauta em aprovação solicitando inclusão do seguinte ponto de pauta: 49 

recomposição de Comissões. A plenária aprova a solicitação, bem como a pauta, por 50 

unanimidade de treze votos. Desta forma, a pauta passa a ter a seguinte ordem: 1. 51 

Apreciação e Aprovação da Ata da Reunião Anterior do dia 09.02.2012; 2. Posse de 52 

Conselheiros; 3. Recomposição de Comissões;  4. Apreciação e Aprovação da Lista 53 

de Agricultores do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA; 5. Apresentação, 54 

apreciação e deliberação do instrumental de Relatório Mensal dos Serviços, 55 

Programas, Projetos e benefícios socioassistenciais do CMAS; 6. Composição da 56 

Comissão de Acompanhamento das Deliberações da IX Conferência Municipal de 57 

Assistência Social; 7. Proposta da SEASO referente à solicitação do CMAS para 58 

realização de Capacitações para Conselheiros; 8. Indicação de representação para 59 

participação do Seminário de Formação Política e Cidadão do Centro Jesuíta; 9. 60 

Realização de Audiência Pública 2012; 10. Informes da Comissão de PSE; 11. 61 

Informes da Comissão do PCCS; 12. Informes da Comissão de Revisão da Lei 62 

4.537/2007; 13. Informe da SEASO constante no ofício 084/2012 a respeito do 63 

Convênio 022/09 – FIA Estadual; 14. Informe sobre CNPJ do Fundo Municipal de 64 

Assistência Social; 15. Assuntos Gerais: 15.1 Palavra à Presidente do Conselho 65 

Municipal dos Direitos da Mulher; 15.2 Sancionada Lei 5.987 – Denomina “Professor 66 

Jomar Vieira Rocha” o Centro da Juventude, no município de Cascavel; 15.3 67 

Programa Mesa Brasil. O primeiro ponto de pauta passa a ser apreciado, 1. Apreciação e 68 

Aprovação da Ata da Reunião Anterior do dia 09.02.2012: Vanderlei coloca a ata supra 69 

em apreciação. O Conselheiro Egon Werle Kerber, pede a alteração da linha nº 242, onde 70 

consta “aprovado por unanimidade”, passe a constar: “aprova a solicitação, sendo doze 71 

votos favoráveis e um voto contrário do Conselheiro Giovane dos Santos Gregório.” Não 72 

havendo outras solicitações, a ata é  colocada em votação e aprovada por 12 votos 73 



favoráveis e uma abstenção, do Conselheiro Luiz A. Pastorini Lançanova, o qual não 74 

participou da reunião que trata esta ata. Passa-se ao ponto nº 2. Posse de Conselheiros: 75 

Vanderlei explica que a Secretaria Municipal de Educação, encaminhou o ofício nº 76 

060/2012, indicando as novas representantes; o presidente dá as boas vindas as mesmas, 77 

empossando-as: Titular: Ilda de Fátima de Lourdes Oliveira, Suplente:  Ivone Lelis de 78 

Lima Novo. Antes de iniciar a discussão do próximo ponto de pauta, Vanderlei anuncia a 79 

chegada do vereador João A. Neto, o “João da Tropical”, o qual faz uso da palavra 80 

parabenizando as mulheres pelo seu dia e distribuindo a elas um cartão juntamente com um 81 

bombom. Inês também faz menções ao Dia Internacional da Mulher, ressalta que é 82 

importante também elegermos mulheres Vereadoras para se ter equilíbrio na Câmara; 83 

acrescenta que para ela, é uma imensa satisfação ser a primeira presidente do Conselho 84 

Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM. Dando seqüência à reunião, a plenária inicia a 85 

discussão do ponto nº 3. Recomposição de Comissões: o presidente explica que devido a 86 

alteração na composição deste Conselho, faz-se necessário a recomposição das Comissões 87 

Permanentes. Os Conselheiros interessados colocam seus nomes à disposição e a plenária 88 

aprova por unanimidade, a seguinte recomposição: a Conselheira Ilda de Fátima de 89 

Lourdes Oliveira, passa a compor a Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 90 

Serviços e Inscrições  e também as Comissões Mista e Permanente dos Sistema Municipal 91 

de Monitoramento e Avaliação – Comissão de Proteção Social Básica; sendo que a 92 

Conselheira Ivone Lelis de Lima Novo, passa a compor a Comissão de Orçamentos e 93 

Finanças. A próxima discussão passa a ser o ponto nº 4. Apreciação e Aprovação da Lista 94 

de Agricultores do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA: a Assistente Social, 95 

Janete Krack Magnagnagno, Técnica responsável pela Secretaria Executiva dos Conselhos, 96 

explica que a Secretaria de Assistência Social, em conjunto com a Secretaria de Agricultura, 97 

encaminhou através do ofício nº 100/2012, a lista de agricultores familiares selecionados 98 

para participação no Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. Vanderlei lembra a 99 

plenária que em reuniões anteriores já foram realizados esclarecimentos sobre o referido 100 

Programa, por meio de seu Coordenador, Márcio Geovane D. Pereira, que se faz presente; 101 

Márcio explica que o PAA está em fase de transição para a Secretaria de Agricultura, motivo 102 

pelo qual o ofício supra foi assinado pelos Secretários Municipais de Assistência Social e de 103 

Agricultura, Inês de Paula e João Batista Cunha JR, respectivamente. O coordenador 104 

explica ainda que esta lista deve ser aprovada pelo Conselho Municipal de Segurança 105 

Alimentar e/ou na ausência deste, pelo Conselho Municipal de Assistência Social, finaliza 106 

ressaltando que os produtos adquiridos dos agricultores são todos de ótima qualidade. Inês 107 

de Paula corrobora a fala de Márcio e informa que está sendo realizado estudo técnico para 108 

averiguar a possibilidade de inserir esses produtos nas cestas básicas distribuídas pelos 109 

Centros de Referência de Assistência Social às famílias beneficiadas pelo Auxílio 110 

Alimentação, porém, acrescenta Inês, que neste estudo se deve analisar também a questão 111 

do espaço físico; a Secretária elogia tanto o coordenador Márcio, quanto o Técnico Agrícola 112 

Gederson Dalsotti, fala que tem uma grande consideração pelo trabalho desenvolvido pelos 113 



mesmos. Após a discussão, o presidente coloca a solicitação da SEASO em votação e a 114 

plenária aprova por unanimidade de treze votos a Lista de Agricultores do Programa de 115 

Aquisição de Alimentos-PAA. Na sequência, o ponto de pauta nº 5. Apresentação, 116 

apreciação e deliberação do instrumental de Relatório Mensal dos Serviços, 117 

Programas, Projetos e benefícios socioassistenciais do CMAS: Vanderlei fala que a 118 

SEASO já ofertou capacitação a representantes das entidades, Serviços, Programas, 119 

Projetos e benefícios socioassistenciais inscritos no CMAS quanto à elaboração deste 120 

instrumental; em seguida, passa a palavra a gerente da Divisão do Sistema Municipal de 121 

Assistência Social, Cheila Tatiana L. Guimarães que apresenta projetado a sugestão do 122 

referido instrumental; a qual explica que os relatórios deverão ser elaborados conforme 123 

padrões do Sistema de Informatização da Rede de Serviço de Assistência Social – IRSAS e 124 

entregues ao CMAS entre os dias 10 e 15 do mês subseqüente, sendo que, 125 

excepcionalmente, neste primeiro mês (abril de 2012), deverá ser entregue além do relatório 126 

de março, também os referentes aos meses de janeiro e fevereiro. Durante a apresentação, 127 

os conselheiros questionam quem deve assinar o relatório; Cheila fala que cabe a esta 128 

plenária deliberar; a opinião de Vanderlei é que o técnico é quem deve assinar pois, 129 

infelizmente  ainda existem entidades onde os dirigentes não dão liberdade para os técnicos 130 

trabalharem. A Conselheira Vivian Bertelli F. de Oliveira observa que este prazo ficou bom, 131 

pois desta forma, as Comissões terão tempo hábil para analisarem e discutirem os relatórios 132 

apresentados, antes da reunião ordinária do mês seguinte. Encerrada a discussão, o 133 

presidente coloca a solicitação em apreciação e após em votação. Desta forma o 134 

instrumental de Relatório Mensal dos Serviços, Programas, Projetos e benefícios 135 

socioassistenciais do CMAS, bem como o prazo para entrega do relatório que será entre os 136 

dias 10 e 15 do mês subseqüente,  e ainda que os relatórios mensais deverão ser assinados 137 

por responsável técnico designado pelas Entidades, Serviços, Programas, Projetos e 138 

benefícios socioassistenciais e pelo representante legal da Unidade,  são aprovados por 139 

unanimidade de doze votos, haja vista que, a Conselheira e  vice  presidente do CMAS, Inês 140 

de Paula, necessitou ausentar-se da reunião. 6. Composição da Comissão de 141 

Acompanhamento das Deliberações da IX Conferência Municipal de Assistência 142 

Social: o presidente Vanderlei esclarece que esta Comissão que será formada, deverá 143 

executar o acompanhamento das Deliberações da IX Conferência Municipal de Assistência 144 

Social, devendo atuar até o final desta gestão 2011/2013. Alguns Conselheiros colocam 145 

seus nomes à disposição, desta forma, a Plenária aprova, por unanimidade de doze votos a 146 

seguinte Composição: representantes não-governamentais: Vanice Maria Schaedler, 147 

Egon Werle Kerber, Luiz Antônio Pastorini Lançanova, Vivian Berteli Ferreira de Oliveira; 148 

representantes governamentais: Cheila Tatiana Lautert Guimarães, Susana Medeiros Dal 149 

Molin, Justa Alves dos Anjos Chesca, Juliana Tondo; representantes das Entidades de 150 

Assistência Social convidadas: Janaína Alves Teixeira, representante da Associação 151 

Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança – ACAPAC, e Sônia Maria Jimenez Thrun, 152 

representante da Associação dos Portadores de Fissura Lábio Palatina de Cascavel – 153 



APOFILAB. Encerrado este ponto, a próxima discussão passa a ser o ponto nº 7. Proposta 154 

da SEASO referente à solicitação do CMAS para realização de Capacitações para 155 

Conselheiros: Vanderlei informa que a Secretaria Municipal de Assistência Social, através 156 

do ofício nº 105/2012, apresentou uma Proposta de Capacitação e uma Proposta de 157 

Assessoria aos membros dos Conselhos Municipais de Assistência Social, dos Direitos da 158 

Criança e do Adolescente, dos Direitos dos Idosos, bem como, aos Trabalhadores da rede 159 

Sócioassistencial, para atuação enquanto Agentes de Controle Social. O conselheiro Luiz A. 160 

P. Lançanova questiona se será disponibilizado vagas às entidades; Vanderlei diz que sim. 161 

Cheila explica que a proposta é de três dias consecutivos, haja vista a agenda da 162 

palestrante, senhora Edna Allegro, assessora do Ministério de Desenvolvimento Social e 163 

Combate à Fome – MDS; fala ainda que em alguns horários a Capacitação ocorrerá no 164 

Auditório da Prefeitura e os demais locais serão definidos e informados às Entidades. Janete 165 

complementa que seria interessante os Contadores das Entidades participarem, uma vez 166 

que, Edna também tem propriedade na área contábil, podendo igualmente alcançá-los. Após 167 

apreciação, Vanderlei coloca em votação e a plenária aprova por unanimidade de doze 168 

votos, a solicitação do CMAS para realização de Capacitação para Conselheiros, nas datas 169 

de 09 e 10 de abril das 8h às 12h e nos dias 04 e 11 de maio das 8h às 12h, bem como, na 170 

data de 09, 10 de abril, período vespertino, e dia 11, período integral, será ofertado a 171 

Assessoria as entidades com o objetivo de assessorá-las na regularização dos estatutos 172 

sociais e as inscrições no CNPJ, de acordo com o código civil, a lei 12.101/2009 e decreto 173 

7.237/2010, tendo em vista garantir que suas atividades estejam compatíveis com as 174 

finalidades estatutárias e institucionais. Em seguida, passa-se ao ponto de pauta nº 8. 175 

Indicação de representação para participação do Seminário de Formação Política e 176 

Cidadã do Centro Jesuíta: o presidente deste Conselho, Vanderlei faz a leitura do ofício nº 177 

003/2012, provindo do Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência Social, informando que a 178 

entidade estará ofertando o Seminário de Formação Política e Cidadã, no período de março 179 

a setembro de 2012, com seis encontros de cinco horas, e solicita a indicação de um 180 

conselheiro para participar do Seminário supra, representando este Conselho, embora, as 181 

vagas estejam disponíveis para todos que tiverem interesse; Vanderlei acrescenta que já 182 

participou do Seminário no ano de 2010, a exemplo deste, e que vale a pena participar, pois 183 

o conteúdo é muito bom. A Conselheira e assistente social do Centro Jesuíta, Vívian Bertelli 184 

F. de Oliveira, complementa que no ano de 2010 foi o primeiro Seminário, que está se 185 

fortalecendo a cada ano, sendo que os temas dos encontros desse ano foram construídos 186 

com os participantes do ano passado, acrescenta que esta é uma atividade que tem como 187 

público os movimento sociais, os usuários da Política de Assistência, e os conselheiros, 188 

porém, com o objetivo de fortalecimento da rede intersetorial do território, sendo que foram 189 

disponibilizadas vagas também para este público. Após as explicações e esclarecidas as 190 

dúvidas, a conselheira e coordenadora do CRAS do Cascavel Velho, Tatiana Stahl, coloca 191 

seu nome à disposição para representar o CMAS no referido Seminário, e tem a aprovação 192 

da plenária por unanimidade de doze votos. 9. Realização de Audiência Pública 2012: a 193 



Secretária Executiva dos Conselhos, Janete, explica que é necessário realizar esta 194 

audiência para tornar público quais as Entidades e Serviços inscritos no CMAS; resgata que 195 

no ano de 2011 a mesma foi realizada na data de 27 de abril e acrescenta que a 196 

organização desta Audiência deve ser por conta de uma Comissão. A plenária define a NÃO 197 

formação de uma nova Comissão e aprova por unanimidade que a Comissão de Avaliação 198 

de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, juntamente com a mesa diretora do CMAS, 199 

seja responsável pela organização da Audiência Pública 2012 do Conselho Municipal de 200 

Assistência Social. Em seguida, inicia-se a discussão do ponto nº 10. Informes da 201 

Comissão de PSE:  O presidente solicita aos membros da Comissão da Área de Proteção 202 

Social Especial de Média e Alta Complexidade – PSE, que se encontram presentes, que 203 

relatem, de forma sucinta como estão os trabalhos da Comissão; Egon, relata que a 204 

Comissão realizou visita in loco na entidade Albergue Noturno na data de 07 de março de 205 

2012, aproximadamente às 17h45, e que foi constatado que as câmeras ainda encontram-206 

se nos quartos mas não teve como saber se estavam ligadas ou desligadas, porém, a 207 

entidade informou que estaria retirando-as dos quartos e instalando-as na entrada da 208 

entidade; acrescenta que permaneceram no local até por volta das 19h, e que ao monitores 209 

contratados ainda não tinham comparecido no local; Janete fala que a entidade tem boa 210 

vontade em se readequar, porém,  estão em passos lentos; Janete diz ainda que a 211 

presidente do Albergue Noturno, senhora Valdemira Bibiano da Silva, bem como a 212 

psicóloga, Fabiane F. Ferreira, disseram que estão se sentindo mais seguros, após a 213 

contratatação dos Monitores; Janete finaliza informando que conforme deliberação da 214 

reunião anterior e requerido pela Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e 215 

Alta Complexidade, o CMAS encaminhará ofício à entidade para que a mesma envie, por 216 

escrito, informações sobre as adequações requeridas por este Conselho, se já foram 217 

realizadas. Repassadas as devidas informações, passa-se ao ponto nº 11. Informes da 218 

Comissão do PCCS: Vanderlei explica que a Comissão já se reunião e está utilizando o 219 

estatuto do Servidor Público Municipal, bem como, a NOB/SUAS/RH – Normas 220 

Operacionais Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social, para 221 

elaborar proposta de readequação no Plano de Cargos, Carreira e Trabalho dos 222 

Trabalhadores do SUAS; Vanderlei sugere a Conselheira e membro da Associação de 223 

Profissionais de Serviço Social – APROSSC, Cleunice Soares de M. Favreto, que alguém da 224 

Associação participe dessa discussão; Cleunice diz que vai estar repassando a sugestão à 225 

presidente da APROSSC, Karla Karine M. Luciano para que ela esteja se inteirando da 226 

discussão. Continuam os informes das Comissões, sendo o ponto nº 12. Informes da 227 

Comissão de Revisão da Lei 4.537/2007: o presidente da Comissão, conselheiro Kleber 228 

Francisco Maricato, explica que as reuniões para sugestões de alterações da Lei supra, se 229 

iniciaram no ano passado (2011), porém, acrescenta Kleber, o trabalho é moroso, pois a 230 

Comissão se preocupa em não deixar “nada de fora. Egon complementa que na última 231 

reunião foi avançado três artigos. Janete diz que essa morosidade explica-se pelo fato de 232 

que a discussão iniciou-se no ano passado, foi necessário rever os artigos já discutidos mas 233 



acredita que de agora em diante, será mais rápido. Vanderlei finaliza solicitando maior 234 

agilidade. 13. Informe da SEASO constante no ofício 084/2012 a respeito do Convênio 235 

022/09 – FIA Estadual:  Janete faz a leitura do ofício nº 084/2012, provindo da Secretaria 236 

de Assistência Social, onde a SEASO informa que atendendo ao disposto na cláusula 237 

segunda no termo de Rescisão Unilateral do Convênio nº 022/09, emitido pela Secretaria de 238 

Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS, bem como, em atenção ao ofício nº 239 

298/11 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA, informou 240 

que na presente data, realizaram a devida restituição financeira aos cofres estaduais, 241 

conforme solicitado pelo órgão concedente. O convênio supracitado tinha por objetivo o 242 

aprimoramento na implantação do serviço governamental de acolhimento para crianças. A 243 

SEASO informa ainda que, o montante devolvido foi de R$ 111.187,31 (cento e onze mil, 244 

cento e oitenta e sete reais e trinta e um centavos), sendo deste R$ 97.200,00 (noventa e 245 

sete mil e duzentos reais) depositados pelo concedente e 13.987,31 (treze mil, novecentos e 246 

oitenta e sete reais e trinta e um centavos), resultante de rendimentos financeiros de 247 

aplicação, conforme tabela do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE,  e que, os 248 

equipamentos adquiridos com recursos do convênio foram destinados ao Serviço de 249 

Acolhimento Institucional para mulheres vítimas de violência, e quanto ao veículo utilitário 250 

modelo doblô, o mesmo foi destinado ao Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 251 

atendendo as determinações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 252 

Adolescente – CMDCA, através da Resolução nº 063/11. Encerrada a leitura do ofício, 253 

Vanderlei coloca o informe em apreciação. O Conselheiro, Kleber F. Maricato, questiona o 254 

porquê da devolução dos recursos. Cheila, explica que esse convênio foi firmado em 2009 e 255 

deveria ser executado em 2010, mas a SEASO não tinha recursos humanos para criar o 256 

Serviço Governamental de Acolhimento para Crianças, que seria para atender crianças de 257 

03 a 11 anos de idade; que também foi tentado conseguir um espaço físico adequado, 258 

porém, complementa Cheila, na maioria das situações não se conseguia a autorização da 259 

Vigilância Sanitária e/ou Corpo de Bombeiro, e também, acrescenta a conselheira, que, em 260 

audiência promovida pela Vara da Infância e Juventude, o Juiz Dr. Sérgio Luiz Kreuz e o 261 

Promotor Dr. Luciano Machado de Souza, manifestaram desaprovação de investimentos de 262 

recursos para abertura de um novo Serviço de Acolhimento Institucional, pois consideram 263 

ser mais adequado o Acolhimento Familiar. Diante disto, a SEASO está investindo no 264 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, ampliando as 90 (noventa) metas atuais 265 

para 130 (cento e trinta), fortalecendo, desta forma, um Programa que já existe e que está 266 

dando certo. Vanderlei lembra que, aumentando as metas, tem que se pensar também na 267 

reestruturação da equipe técnica. A conselheira e Assistente Social Cleunice que atua no 268 

Serviço Auxiliar da Infância – SAI - contribui com a discussão e diz que é muito complicado 269 

quando uma criança pequena vai para o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, 270 

pois se caso a mesma não retornar para a família por decisão judicial e for colocada para 271 

adoção, o cuidador acaba criando vínculo; Cleunice também acrescenta a dificuldade de 272 

adaptação das famílias quando o acolhido tem alguma deficiência e necessita viajar 273 



periodicamente para fazer tratamento médico fora do município, pois nesses casos, os 274 

cuidadores nem sempre dispõe de tempo para o acompanhamento, a assistente social cita o 275 

caso de uma criança que se encontra nessas condições e já está na quarta família, e que a 276 

cada troca tem que se reiniciar os trabalhos, e geralmente a criança/adolescente retorna 277 

agressiva. Cleunice finaliza elogiando o diálogo que existe entre a coordenação do Serviço 278 

de Acolhimento Familiar e ressalta que tanto o Dr. Sérgio, quanto o Dr. Luciano são 279 

favoráveis ao Programa. Cheila corrobora a discussão e encerra o ponto de pauta 280 

informando que Cascavel é referência nacional na execução deste Serviço de Acolhimento 281 

Familiar. 14. Informe sobre CNPJ do Fundo Municipal de Assistência Social: Janete 282 

resgata que foi trazido ao conhecimento da plenária, na reunião ordinária deste Conselho na 283 

data de 16.12.2011, a orientação constante no ofício nº 453/2011 do Ministério de 284 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, encaminhada ao Prefeito Municipal, senhor 285 

Edgar Bueno, a constituição do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, enquanto 286 

unidade orçamentária é condição obrigatória para recebimento de recursos do Fundo 287 

Nacional de Assistência Social – FNAS, assim como a instituição e o funcionamento do 288 

Conselho Municipal de Assistência Social e da existência de Plano de Assistência Social, 289 

conforme artigo 30 da Lei 8.752/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), o referido ofício 290 

informa também a obrigatoriedade do referido Fundo possuir CNPJ próprio; Janete que, 291 

diante do exposto, a SEASO providenciou o CNPJ, sendo que o acompanhamento do 292 

Fundo é responsabilidade da Comissão de Orçamento e Finanças. Encerrados os 293 

esclarecimentos, inicia-se a discussão do último ponto de pauta de nº 15. Assuntos Gerais: 294 

Vanderlei informa que foi sancionada a Lei Municipal nº 5.987, a qual denomina de  295 

“Professor Jomar Vieira Rocha” o Centro da Juventude, no município de Cascavel; Janete 296 

explica que o Mesa Brasil é um Programa do Serviço Social do Comércio – SESC, o qual 297 

fornece alimentação às entidades de Assistência Social e não tem inscrição junto a este 298 

Conselho; acrescenta que ela conversou com a Assistente Social Luciane Martini, 299 

Coordenadora do Programa em Cascavel e a mesma explicou que a Coordenadoria 300 

Estadual está aceitando o parecer técnico da Assistente Social, sendo dispensada a 301 

inscrição das entidades sem fins econômicos de educação e saúde no CMAS, desta forma, 302 

as entidades beneficiadas com o Programa Mesa Brasil não estão sendo prejudicadas por 303 

conta da nova legislação. O Conselheiro Egon Werle Kerber, informa que estará viajando à 304 

Curitiba para participar da 1ª Conferência Estadual sobre Transparência e Controle Social – 305 

CONSOCIAL, que será realizada nos dias, 12, 13 e 14 do corrente em Curitiba. Encerrando 306 

os informes, Janete convida a todas as mulheres para participar de Evento que o Conselho 307 

Municipal dos Direitos da Mulher estará promovendo no Centro de Eventos Emir Sfair na 308 

data de 22.03.20, às 20h tendo como palestrante o professor Itamar Vicente Ribeiro. Nada 309 

mais havendo para ser tratado, o presidente encerra a reunião às 11h35 e eu, Clarice Fruet, 310 

lavro a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por mim e pelo presidente.  311 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


