
 

Reunião Ordinária 

ATA Nº 02 – 10.03.2011 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e onze, aconteceu às 08h15, no CREAS I – Centro de 1 

Referência Especializado de Assistência Social, sito á Rua Riachuelo, 1575 – telefone 3902-1750, Centro, 2 

a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a presença de seu 3 

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

Apreciação e aprovação da Ata da reunião anterior (ordinária de 10.02.2011); 2. Posse de 5 

Conselheiro; 3. Recomposição das Comissões Permanentes; 4. Construção coletiva do formulário 6 

padrão do relatório mensal de atividades; 5. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de 7 

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

referente à notificação de pendências disponibilizadas através do SUAS/WEB relativo à Prestação 9 

de Contas do Benefício de Prestação Continuada – BPC na Escola; 6. Apreciação e Aprovação do 10 

Parecer favorável da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da 11 

Comissão de Orçamento e Finanças referente à Entidade ADEFICA; 7. Apreciação e Aprovação do 12 

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

Comissão de Orçamento e Finanças referente à Prestação de Contas do IGD/2008 referente ao 14 

Demonstrativo Anual de Execução Técnico-Físico-Financeiro; 8. Apreciação e Aprovação do 15 

Parecer favorável da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da 16 

Comissão de Orçamento e Finanças referente à reprogramação de saldos remanescentes do IGD; 9. 17 

Apreciação e Aprovação do Parecer favorável da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 18 

Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças referente ao Plano de Aplicação do 19 

IGD/2011; 10.  Apreciação e Aprovação do Parecer favorável da Comissão de Avaliação de 20 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças referente 21 

reprogramação de Saldos/2010 do Cofinanciamento do MDS aos Serviços de Proteção Social Básica 22 

e Proteção Social de Média e Alta Complexidade; 11.  Revogação da Resolução nº 033/2008; 12.  23 

Ofício nº 23 do MDS referente à Entidade CAOM – Portal do Sol; 13. Ofício nº 060/2011 advindo 24 

da SEASO, referente ao suposto Abrigo São Rafael; 14. Ofício nº 089/2011 advindo da Secretaria 25 

Municipal de Assistência Social referente a obras da SEASO; 15.  Ofício nº 090/2011 advindo da 26 

SEASO referente à confecção de Bótons; 16.   Informes Gerais. O presidente Vanderlei inicia a 27 

reunião agradecendo a presença de todos e cumprimentando as mulheres pela passagem do Dia 28 

Internacional dedicado a elas; fala que foi comunicado extra oficialmente a respeito das Secretarias da 29 

Cultura e Educação que irão efetuar alterações em seus representantes neste Conselho e ressalta a 30 

presença de Letícia Fátima de Almeida e Ester Cícero Aleixo da Silva as quais se fazem presentes, na 31 



 

condição de visitantes, representando as referidas Secretarias, respectivamente. A vice presidente do 32 

CMAS e Secretária Municipal de Assistência Social, Inês de Paula, cumprimenta a Plenária e solicita a 33 

retirada de pauta do ponto nº 01 e que a ata de 10.02.2011 seja apreciada e aprovada na reunião ordinária 34 

do mês de abril/2011, haja vista que, não foi possível encaminhá-la por email aos Conselheiros para que 35 

pudessem analisar em tempo hábil; Vanderlei também solicita a retirada do ponto nº. 02, pois, a 36 

Conselheira que seria empossada, Juliana Tondo, representante da SEASO, não pode comparecer, solicita 37 

também a retirada do ponto nº. 03, uma vez que, a vaga nas Comissões é Governamental e serão 38 

empossados novos Conselheiros Governamentais na próxima reunião ordinária, assim este ponto ficará 39 

para a próxima reunião. As solicitações são colocadas em votação pelo presidente e aprovadas por 40 

unanimidade pela Plenária. Desta forma, a pauta passa a ter a seguinte ordem: 1. Construção coletiva do 41 

formulário padrão do relatório mensal de atividades; 2. Apreciação e Aprovação do Parecer da 42 

Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de 43 

Orçamento e Finanças referente a notificação de pendências disponibilizado através do SUAS/WEB 44 

relativo a Prestação de Contas do Benefício de Prestação Continuada – BPC na Escola; 3. 45 

Apreciação e Aprovação do Parecer favorável da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 46 

Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças referente à Entidade ADEFICA; 4. 47 

Apreciação e Aprovação do Parecer favorável da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 48 

Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças referente a Prestação de Contas do 49 

IGD/2008 referente ao Demonstrativo Anual de Execução Técnico-Físico-Financeiro; 5. Apreciação 50 

e Aprovação do Parecer favorável da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 51 

Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças referente a reprogramação de saldos 52 

remanescentes do IGD; 6. Apreciação e Aprovação do Parecer favorável da Comissão de Avaliação 53 

de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças referente 54 

ao Plano de Aplicação do IGD/2011; 7.  Apreciação e Aprovação do Parecer favorável da Comissão 55 

de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e 56 

Finanças referente reprogramação de Saldos/2010 do Cofinanciamento do MDS aos Serviços de 57 

Proteção Social Básica e Proteção Social de Média e Alta Complexidade; 8.  Revogação da 58 

Resolução nº. 033/2008; 9.  Ofício nº. 23 do MDS referente a Entidade CAOM – Portal do Sol; 10. 59 

Ofício nº. 060/2011 advindo da SEASO, referente ao suposto Abrigo São Rafael; 11. Ofício nº. 60 

089/2011 advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social referente a obras da SEASO; 12.  61 

Ofício nº. 090/2011 advindo da SEASO referente a confecção de Bótons; 13.   Informes Gerais. 62 

Encerrada a alteração e aprovação da pauta, inicia-se a discussão do ponto nº. 1. Construção coletiva do 63 

formulário padrão do relatório mensal de atividades: Cheila explica que atualmente os Relatórios 64 

Mensais encaminhados ao CMAS pelas Entidades, Serviços, Programas e Projeto, não obedecem a um 65 

modelo padrão, e que para otimizar os trabalhos, o Setor de Monitoramento e Avaliação estará realizando 66 

reunião na data de 24.03.2011, às 13h30, no CREAS II, Centro de Referência Especializado de 67 

Assistência Social, sito à Rua Luciano Correia Siqueira, 224 – Aclimação, com representantes das 68 

Entidades inscritas no CMAS, bem como dos Serviços, Programas e Projeto, para tratarem da Construção 69 



 

Coletiva do formulário padrão do relatório mensal de atividades. O presidente Vanderlei agradece as 70 

informações e a iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social em estar aprimorando os 71 

Serviços. Em seguida, passa para o ponto nº 2. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de 72 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças 73 

referente a notificação de pendências disponibilizada através do SUAS/WEB relativo a Prestação 74 

de Contas do Benefício de Prestação Continuada – BPC na Escola: Vanderlei explica à Plenária que a 75 

notificação de pendências refere-se ao fato do Piso BPC na Escola não ter sido executado conforme 76 

consta no Demonstrativo Sintético do SUAS/WEB – Sistema Único de Assistência Social; contudo, 77 

continua Vanderlei, as Comissões supra se reuniram para análise do relatório de notificação 78 

disponibilizado no Sistema Web e emitiram o seguinte Parecer, cuja leitura é realizada por Justa: 79 

“considerando que o BPC na Escola – Capacitação não foi executado, conforme consta no 80 

Demonstrativo Sintético, contudo, apesar de não ter sido utilizado o Recurso Federal o mesmo foi 81 

executado com recursos próprios do Município, não havendo descontinuidade das ações, e considerando 82 

que o Piso BPC na Escola – Questionário a ser aplicado não foi executado, conforme consta no 83 

Demonstrativo Sintético, todavia, apesar de não ter sido utilizado o Recurso federal, o mesmo foi 84 

executado com recursos próprios do Município, não havendo descontinuidade das ações, as Comissões 85 

tem como indicativo à Plenária, o Parecer favorável a aprovação da prestação de contas, bem como, ao 86 

preenchimento do aplicativo no SUAS/WEB, para sanar a pendência na prestação de contas referente ao 87 

ano de 2009”. Vanderlei diz para verificar se já foi executado com os recursos próprios, e se este recurso 88 

que está disponível pode ser utilizado, como se fosse um “reembolso”. A Conselheira e Gerente da 89 

Divisão de Proteção Básica, Luzia de Aguiar Soares, fala que a SEASO irá verificar. A Conselheira 90 

Franciele Cristiane F. Maricato pergunta o porquê da sobra destes recursos; Luzia explica que vários 91 

municípios passaram por esta situação, pois, tiveram que realizar a Capacitação para depois receber os 92 

recursos, deste modo, os municípios anteciparam as despesas, tendo em vista que, os recursos não foram 93 

liberados em tempo hábil. Vanderlei solicita que Luzia explique melhor a questão da Capacitação. Luzia 94 

relata que a capacitação aconteceu no CEAVEL, em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde e 95 

de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social, que as três Secretarias participaram na 96 

execução e distribuição das tarefas providenciando lanches, material de expediente, transporte, cartuchos 97 

para impressora, e os equipamentos necessários para a realização dos cursos desta capacitação; 98 

complementa que a SEASO capacitou Técnicos dos CRAS – Centro de Referência de Assistência Social; 99 

a SESAU capacitou Técnicos do CEACRI – Centro de Atendimento Especializado à Criança, e a SEMED 100 

indicou pessoas que trabalham com a Educação Especial. Após apreciação, Vanderlei coloca o Parecer 101 

em votação o qual é aprovado por unanimidade. Na seqüência, passa-se para o ponto nº 3. Apreciação e 102 

Aprovação do Parecer favorável da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 103 

Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças referente à Entidade ADEFICA: O presidente 104 

faz um resgate de toda a situação que envolve a entidade ADEFICA, explica que a Divisão 105 

Administrativa e Financeira da SEASO, encaminhou o Parecer Técnico nº 03 da Entidade ADEFICA – 106 

Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel relativo as parcelas nº 08 (outubro), 09 (novembro) e 10 107 



 

(dezembro) da Prestação de Contas referente ao ano de 2010; as Comissões supra analisaram o referido 108 

Parecer o qual apresenta diversas inconsistências; após as explicações, Vanderlei solicita a Justa que faça 109 

a leitura do Parecer, o qual consta que “considerando que foram constatadas inconsistências nas 110 

referidas parcelas; que a Entidade foi oficiada para que apresentasse a justificativa; e que dentre  a 111 

justificativa apresentada pela Entidade estava a questão do atraso do repasse, devido a morosidade 112 

desta Entidade em prestar contas das parcelas anteriores, as Comissões tem como indicativo à Plenária, 113 

o Parecer favorável a convalidação das despesas da Entidade ADEFICA, com a ressalva de que a 114 

Entidade não cometa estes equívocos novamente”. Vanderlei coloca o Parecer em apreciação e solicita a 115 

Justa que acrescente neste Parecer, que as Comissões sugeriram advertir a Entidade por escrito e que caso 116 

persista, as inconsistências, o CMAS encaminhará ao Ministério Público. A Conselheira Franciele 117 

Maricato argumenta que considerando que a Secretária Executiva dos Conselhos, Justa, sempre esteve a 118 

disposição para auxiliar os representantes das Entidades a sanar as dúvidas no preenchimento e/ou envio 119 

da documentação a este Conselho; e que a SEASO, por meio da Divisão Administrativa Financeiro, fez 120 

todas as orientações posssiveis para que a entidade prestasse contas corretamente, e que a SEASO oficiou 121 

a entidade e mesmo assim a Prestação de Contas foi apresentada de forma incorreta, ela enquanto 122 

conselheira é contra o CMAS aprovar estas prestações de contas da entidade ADEFICA. Inês de Paula 123 

ressalta que após receber as orientações da Divisão Administrativa da SEASO, o Presidente da 124 

ADEFICA, Alceu de Lima Praxedes, enviou um ofício resposta onde relatava que “não faz sacanagem e 125 

nem apresenta Nota Fria”; a Secretária enfatiza aos presentes que em momento algum a Secretaria fez 126 

esse tipo de orientação, pelo contrário, sempre foi orientado à entidade qual é a forma correta de prestação 127 

de contas. A Conselheira Maria Tereza Chaves questiona se esta é a primeira vez que esta entidade tem 128 

problemas na prestação de contas, ou se ela já é reincidente; Vanderlei esclarece que já houve problemas 129 

com o Plano de Ação, mas que referente a Prestação de Contas seria a primeira vez que a ADEFICA 130 

estaria sendo advertida. O Conselheiro representante e associado da Entidade em tela, Jucimar de Souza 131 

Queiroz explica que houve manifestações dos associados, os quais detectaram algumas situações 132 

irregulares, e denunciaram ao Ministério Público; Jucimar informa ainda que no próximo sábado, dia 12 133 

será realizada reunião para definir a situação da entidade, que os associados buscarão a melhor solução 134 

para a atual situação. Inês de Paula lembra que se este Conselho não aprovar o Parecer favorável a 135 

Covalidação da Prestação de Contas apresentada, a Entidade não receberá os recursos referente ao 136 

Convênio de 2011. Diante da situação levantada pela conselheira Franciele, a Plenária decide por 137 

unanimidade, a retirada deste ponto de pauta, e resolve que informará a SEASO, que este Conselho irá 138 

aguardar o resultado da reunião que acontecerá neste sábado, na sede da ADEFICA, para depois discutir 139 

este assunto, o qual deverá retornar como pauta na próxima reunião. 4. Apreciação e Aprovação do 140 

Parecer favorável da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da 141 

Comissão de Orçamento e Finanças referente à Prestação de Contas do IGD/2008 referente ao 142 

Demonstrativo Anual de Execução Técnico-Físico-Financeiro: A vice presidente e Secretária da 143 

SEASO, Inês de Paula, realiza a leitura do oficio nº 082/2011, através do qual encaminha a Prestação de 144 

Contas do IGD/2008 para apreciação e aprovação deste Conselho conforme preconizado pelas legislações 145 



 

– medida Provisória nº 462 de 14 de maio de 2009, que altera o art. 8º da lei nº 10.836/2004 e eleva o 146 

nível legal do IGD; Portaria nº 754, de 20 de outubro de 2010, que apresenta no seu Art. 8º - “caberá ao 147 

Conselho Municipal de Assistência Social apreciar e deliberar sobre as prestações de contas da 148 

aplicação dos recursos recebidos a título de apoio financeiro a gestão descentralizada do PBF, enviadas 149 

pelo Fundo Municipal de Assistência Social.” Em seguida, Justa faz a leitura do Parecer das referidas 150 

Comissões, o qual tem como indicativo à Plenária, o Parecer favorável a prestação de contas do 151 

IGD/2008 e que a SEASO realize o cadastramento desta prestação de contas no SUAS/WEB, Relatório 152 

Anual de Execução Técnico-Fisico-Financeiro específico para o IGD-M, tendo em vista, que o prazo final 153 

para este Cadastramento é 31 de março de 2011. Luzia explica que a partir das Legislações citadas acima, 154 

o MDS exige que seja realizada a Prestação de Contas no SUAS/WEB; diz que, os recursos que vem para 155 

a Gestão Municipal do Bolsa Família para apoiar as Secretarias Municipais de Educação, Assistência 156 

Social e Saúde, no acompanhamento das famílias e nas Ações complementares; a Conselheira faz a 157 

leitura dos valores constantes no demonstrativo. A Assistente Social do Ministério Público, Andressa 158 

Bremm, solicita que nas próximas reuniões, que tiver valores a ser apresentados, que estes sejam 159 

repassados antecipadamente, via email, para que as pessoas possam ler e analisar antes da reunião. 160 

Vanderlei diz então que, quando isso ocorrer, que a SEASO encaminhe aos Conselheiros, visitantes e 161 

Entidades. Em seguida, a Plenária aprova por unanimidade o Parecer favorável a Prestação de Contas do 162 

IGD/2008.  5. Apreciação e Aprovação do Parecer favorável da Comissão de Avaliação de 163 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças referente a 164 

reprogramação de saldos remanescentes do IGD: Vanderlei realiza primeiramente a leitura do ofício 165 

nº 084/2011 advindo da Secretaria Municipal de Assistência, solicitando a autorização do CMAS para 166 

aplicação dos saldos financeiros do co-financiamento com o MDS – Ministério de Desenvolvimento 167 

Social e Combate a Fome, referentes ao saldo remanescente do IGD no valor de R$ 92.480,40 (noventa e 168 

dois mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta centavos), para continuar custeando a folha de 169 

pagamento de 15 (quinze) estagiários que já vem atuando nos CRAS, Cadastro Único, Secretaria 170 

Municipal de Educação e ICS – Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família; e a Secretaria 171 

ainda justifica a solicitação tendo em vista que, ainda não foi depositado recurso do IGD em 2011 na 172 

conta do Município. Na seqüência, Justa faz a leitura do Parecer das Comissões o qual confirma o 173 

conteúdo do ofício supra e tem como indicativo à Plenária, Parecer favorável a reprogramação de saldos 174 

remanescentes e que o valor de noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta centavos, seja 175 

aplicado para continuar custeando o pagamento dos estagiários que já estão atuando. Vanderlei coloca o 176 

Parecer em apreciação e aprovação e complementa que, considerando que o MDS ainda não repassou os 177 

recursos e que os estagiários citados prestam Serviços no Programa Bolsa Família, SEMED, ICS e que 178 

sem os mesmos é impossível “tocar” o Programa, ele, enquanto Conselheiro é favorável a aprovação; o 179 

presidente finaliza perguntando para Inês de Paula se há previsão do repasse desse Recurso; a Secretária 180 

diz que não, mas que em breve estará indo à Brasília e poderá verificar essa situação. Após apreciação, a 181 

Plenária aprova, por unanimidade, o Parecer favorável à reprogramação de saldos remanescentes do IGD. 182 

Inicia-se a discussão do ponto de pauta nº 6. Apreciação e Aprovação do Parecer favorável da 183 



 

Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de 184 

Orçamento e Finanças referente ao Plano de Aplicação do IGD/2011: o presidente fala que as 185 

Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças, se 186 

reuniram para analisar o Ofício nº 087/2011, advindo da SEASO, acerca da justificativa referente ao 187 

Plano de Aplicação do IGD/2011 e emitiram o seguinte Parecer: “considerando que recursos do IGD 188 

referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2011 não foram depositados na conta do Município e que 189 

segundo a SEASO, tão logo seja depositado a Secretaria apresentará o Plano de Aplicação de 2011 para 190 

apreciação e aprovação do CMAS, as Comissões tem como indicativo a Plenária, Parecer favorável às 191 

justificativas apresentadas. 7.  Apreciação e Aprovação do Parecer favorável da Comissão de 192 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças 193 

referente reprogramação de Saldos/2010 do Cofinanciamento do MDS aos Serviços de Proteção 194 

Social Básica e Proteção Social de Média e Alta Complexidade: Inês de Paula faz a leitura do ofício nº 195 

086/2011 o qual solicita a autorização deste Conselho para aplicação dos saldos financeiros estimados do 196 

cofinanciamento com o MDS – Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, referentes aos 197 

serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, conforme 198 

os respectivos Pisos e acrescenta que na última reunião com o Secretariado, o Prefeito Municipal, senhor 199 

Edgar Bueno, solicitou a ela que providencie um Projeto de construção de um novo Centro de 200 

Convivência de Idosos e que, em sua ida à Brasília, ela estará também buscando recursos para esta 201 

finalidade; a Secretária fala também que na Casa de Passagem Pop deverá ser realizadas diversas 202 

alterações, pois são muitas as dificuldades enfrentadas pela equipe técnica com os dois Serviços ocupando 203 

o mesmo espaço físico (CREAS Pop e Casa de Passagem Pop). Após as explicações, Justa lê o Parecer 204 

das referidas Comissões que diz “que considerando que as Ações cofinanciadas com os pisos a serem 205 

reprogramados foram executadas, não acarretando prejuízos aos usuários atendidos, o Parecer é 206 

favorável à aprovação dos saldos dos pisos do cofinanciamento do MDS, referente aos serviços de 207 

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. Vanderlei coloca o parecer em apreciação e não 208 

havendo nenhuma manifestação por parte da Plenária, é colocado em votação e aprovado por 209 

unanimidade. Segue para o ponto nº 8. Revogação da Resolução nº 033/2008: O presidente explica que 210 

este ponto esta equivocado, que na realidade é para revogar alguns dispositivos da resolução CMAS nº 211 

033/2008 a qual regulamenta o repasse dos recursos sob a forma de Subvenção mensal ou auxílio do 212 

Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS para o ano de 2009, e que não é necessário revogar toda a 213 

resolução. Vanderlei explica ainda que as alterações são as seguintes: no art. 1º revogar “ano 2009”; no 214 

art. 6º, Inciso III revogar “férias, 13º (décimo terceiro) salário, uma vez que, não há normativas do 215 

Tribunal de Contas que impeçam o repasse de recursos públicos para pagamento destes itens constantes 216 

no art. 6º Inciso III. Vanderlei explica também que estas alterações devem entrar em vigor somente em 217 

2012, e podem constar no Plano de Ação que será apresentado para o exercício de 2012. Realizadas as 218 

explicações o presidente questiona se alguém tem alguma duvida; não havendo nenhuma manifestação, 219 

Vanderlei coloca em votação que seja revogado os itens supra da resolução nº 033/2008 e que tenha 220 

validade somente para o ano de 2012. A Plenária aprova por unanimidade. Passa-se ao ponto nº 9. Ofício 221 



 

nº 23 do MDS referente à Entidade CAOM – Portal do Sol: Justa explica que o CMAS recebeu do 222 

MDS o ofício em tela, o qual solicita a este Conselho informações a respeito da Entidade CAOM – Portal 223 

do Sol, se a mesma está em pleno e regular funcionamento; o ofício foi apresentado às Comissões de 224 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e Finanças, cujo 225 

entendimento, é de que a entidade CAOM encerrou suas atividades, porém deveria ser trazido ao 226 

conhecimento da Plenária. Em discussão, a Assistente Social do Centro Jesuíta, Vivian Bertelli F. de 227 

Oliveira, sugere que além de responder este questionamento, seria interessante acrescentar quais os 228 

Serviços desenvolvidos pela Entidade durante o período que esteve inscrita no CMAS. A Plenária 229 

concorda com a sugestão; o presidente coloca em votação e os Conselheiros presentes aprovam por 230 

unanimidade que seja encaminhada resposta ao MDS informando que a Entidade encerrou suas atividades 231 

no ano de 2010, não possui mais inscrição no CMAS e acrescentar o que ela desenvolvia no período que 232 

teve Inscrição no CMAS. Passa-se então ao ponto nº 10. Ofício nº 060/2011 advindo da SEASO, 233 

referente ao suposto Abrigo São Rafael: a Secretária da SEASO, Inês de Paula, explica que foi 234 

repassado a todos os Conselhos Municipais que são assessorados pela Secretaria Executiva dos 235 

Conselhos, o Relatório sobre o Abrigo São Rafael, como forma de esclarecimento e conhecimento que, 236 

por determinação do Ministério Público, técnicos da SEASO, juntamente com a Vigilância Sanitária, 237 

cumpriram a determinação e fecharam o suposto “abrigo”. A plenária discute e fala que da forma como os 238 

veículos de comunicação colocaram no ar a noticia do fechamento desta “entidade”, deu a impressão de 239 

que os órgãos públicos estavam agindo de maneira equivicada. A Conselheira Franciele Maricato, 240 

questiona quanto a Centro de Educação Infantil-CEI Anjos da Guarda que está funcionando, se a mesma 241 

está regular ou não, pois como é de conhecimento de alguns Conselheiros, a mesma pessoa responsável 242 

pelo suposto “Abrigo São Rafael”, responde também por este Centro de Educação Infantil. Justa explica 243 

que no mês de dezembro de 2010, a pedido do Ministério Público, representantes do Núcleo Regional de 244 

Educação e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, estiveram no referido CEI, 245 

elaboraram relatório e encaminharam ao Ministério Público para que tomasse as providencias cabiveis. 246 

Franciele fala que existem alguns usuários da entidade que ela representa, Legião da Boa Vontade-LBV 247 

que deixam seus filhos neste CEI; Franciele explica que esta preocupada em estar sendo conivente com 248 

uma situação irregular, por saber e “não fazer nada”. Justa explica que quanto a isso o Conselho 249 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –CMDCA, esta fazendo os encaminhamentos 250 

necessários. A Conselheira Maria Tereza relata que o Núcleo Regional de Educação concedeu a 251 

autorização de funcionamento deste CEI, pois na “visão pedagógica” do Nucleo este CEI estava 252 

adequado, contudo quando os representantes do Nucleo realizaram visita novamente neste CEI, 253 

constataram as irregularidades, então foi concedido tempo para que o Centro se adequasse as normas da 254 

Política de Educação, e que caso não se adequasse seria revogado a autorização de funcionamento. 255 

Vanderlei relata que quando for implantado o Conselho Muicipal de Educação esta problemática com 256 

CEI irregulares, chegaram ao fim. Pass-se ao ponto nº 11. Ofício nº 089/2011 advindo da Secretaria 257 

Municipal de Assistência Social referente a obras da SEASO: Inês de Paula faz a leitura do ofício nº 258 

089; em seguida, explica que praticamente todos os CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, 259 



 

estão em reformas, e que o CREAS I – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, 260 

também terá algumas reformas; Inês complementa que será apresentado um Cronograma das Obras da 261 

Secretaria para que a Comissão Especial de Acompanhamento das Obras da SEASO realize as visitas. 262 

Passa-se ao ponto nº 12.  Ofício nº 090/2011 advindo da SEASO referente a confecção de Bótons: 263 

Vanderlei explica que foi solicitado à Secretaria Municipal de Assistência Social, a confecção de Bótons 264 

com o logo do CMAS, e a SEASO, através do ofício supra, aprovou a solicitação; em seguida, é 265 

apresentado à Plenária dois modelos de bótons, sendo que a maioria dos presentes, através de votação, 266 

elegem o modelo de Bóton quadrado a ser confeccionado. Assim, passa-se ao ponto nº 13. Informes 267 

Gerais: Vivian do Centro Jesuítas convida a todos para participarem do Curso que a Entidade estará 268 

promovendo a partir do próximo mês, cujos detalhes, já foi encaminhado via email, pela Secretaria 269 

Executiva dos Conselhos, contendo as demais as informações; Justa fala que a APAE informou que o 270 

senhor Vilson V. Basso, foi eleito presidente da Entidade, em substituição à senhora Sidney C. Morais; 271 

também informa que na data de 16.03.2011, às 08h15, acontecerá uma Reunião Ordinária do CMDCA, 272 

no 3º  piso do Paço Municipal; Vanderlei resgata que no início deste ano, foi enviado ofício circular à 273 

todas as Entidades, Serviços, Programas e Projeto com a finalidade de manifestarem o interesse em 274 

receber este Conselho para a realização das reuniões ordinárias em 2011; o presidente agradece a todos 275 

que responderam positivamente e realiza o sorteio das datas, cujo cronograma ficou da seguinte forma: 276 

14/04 Guarda Mirim, 12/05 RBC, 09/06 CRAS – Periolo, 14/07 PROVOPAR, 11/08 FAG, 08/09 277 

CEMIC, 13/10 Albergue Noturno, 10/11 EURECA II, 08/12 Condomínio da Terceira Idade – Tarumã. 278 

Vanderlei finaliza dizendo que o objetivo da descentralização é conhecer as Entidades e Serviços 279 

Governamentais, mesmo que algumas tenham dificuldades em “alojar” os participantes devido ao espaço 280 

físico. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerra a reunião ordinária às 11h00, e eu Clarice 281 

Fruet, lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo presidente. 282 


