
 

 

 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – Edital nº. 003/2012 

ATA N° 03 –19/03/2012 

 

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e doze, aconteceu às 16h00, na sala de 1 

reuniões do 3º piso da Prefeitura Municipal de Cascavel a reunião extraordinária do 2 

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

senhor Vanderlei Augusto da Silva e a maioria de seus membros conforme consta na lista 4 

de presença, anexa a esta, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e 5 

Deliberação do Termo de Responsabilidade para o Cumprimento dos Planos de 6 

Providencias dos CRAS Santa Cruz, Volante e Interlagos; 2. Apreciação e Deliberação 7 

do ofício nº 126/2012 advindo da SEASO referente a reprogramação de saldos 2011. 8 

Vanderlei inicia a reunião agradecendo a todos os presentes; em seguida coloca a pauta em 9 

votação e a mesma é aprovada por unanimidade. Inicia-se a discussão do ponto de pauta nº 10 

1. Apreciação e Deliberação do Termo de Responsabilidade para o Cumprimento dos 11 

Planos de Providencias dos CRAS Santa Cruz, Volante e Interlagos: As Conselheiras 12 

representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO, Luzia de Aguiar 13 

Soares gerente da área de Proteção Social Básica e Inês de Paula Secretária Municipal de 14 

Assistência Social, explicam que foi encaminhado a este Conselho o Ofício nº 123/2012 da 15 

Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando a deliberação do CMAS sobre o 16 

termo de Responsabilidade para o Cumprimento do Plano de Providência dos Centros de 17 

Referência de Assistência Social – CRAS, unidades do Santa Cruz, Interlagos e Volante. 18 

Luzia apresenta o Plano Projetado em multimídia no qual consta que: I- CRAS Santa Cruz: 19 

Construção de nova sede sito na Avenida Tito Muffato, Bairro Esmeralda; II- CRAS Volante: 20 

O Sistema de preenchimento do Censo CRAS do MDS não possui opção para o município 21 

informar que a atuação do CRAS na zona rural acontece através de equipes volantes, cujo 22 

detalhamento metodológico de atuação encontra-se no Relatório apresentado pela referida 23 

equipe técnica ao CMAS; III- CRAS Interlagos: Construção de uma nova sede para este 24 

CRAS ainda em 2012, sito no lote 01 da quadra 10, Rua Sócrates esquina com Rua Adolfo 25 

Garcia, Vila Tarumã, Bairro Interlagos. Na seqüência, Vanderlei coloca a solicitação em 26 

apreciação e conforme discussões da plenária o presidente solicita que na Resolução deste 27 

Conselho, conste que no caso específico do CRAS Interlagos, o CMAS referende a 28 

solicitação de dilação de prazo e que a SEASO apresente a providência ao Escritório 29 

Regional, da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social - SEDS, 30 

considerando a impossibilidade de término da construção até a data de 29/06/2012 e que 31 

quando da construção da nova sede, a estrutura física que atualmente sedia o CRAS 32 

Interlagos, sito à Rua da Solidariedade, 733, passe a funcionar como unidade de apoio 33 



como uma extensão do CRAS Interlagos no conjunto Julieta Bueno. Inês explica que a visita 34 

de monitoramento da SEDS foi realizada no ano de 2009 e foi dado um prazo para que 35 

essas adequações fossem realizadas, porém, o Termo de Responsabilidade do Município 36 

para cumprimento do Plano de Providências, necessita ser deliberado por este Conselho. O 37 

presidente coloca o Plano de Providências em votação o qual é aprovado por unanimidade 38 

de 13 votos, bem como, que após a construção do novo CRAS no Bairro Tarumã, o já 39 

existente do bairro Interlagos no Conjunto Julieta Bueno, passe a funcionar como unidade 40 

de apoio. Inicia-se a discussão do próximo ponto de pauta: 2. Apreciação e Deliberação do 41 

ofício nº 126/2012 advindo da SEASO referente a reprogramação de saldos 2011: 42 

Vanderlei faz a leitura do oficio supra, o qual solicita a reprogramação de Saldos 2011, 43 

conforme orientações referentes à aplicação e Reprogramação dos Recursos Financeiros 44 

repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, que estabelece que os recursos dos 45 

Pisos Federais repassados aos municípios que não foram aplicados podem ser 46 

reprogramados no exercício seguinte, desde que os serviços socioassistenciais tenham sido 47 

prestados de forma contínua e sem interrupção. Vanderlei coloca a solicitação em 48 

apreciação. O presidente questiona como está a aceitação dos cursos profissionalizantes 49 

oferecidos pelos CRAS. Inês de Paula diz que a dificuldade em preencher as vagas se dá 50 

em virtude de que os mesmos são ofertados em horário comercial, o que dificulta, pois o 51 

usuário, ou tem um emprego fixo, ou atua até mesmo em atividades informais nesse horário; 52 

Luzia fala que quando esses cursos foram comprados pelo município os executores 53 

estabeleceram o horário e haja vista o pouco tempo para firmarem o convênio, a Secretaria 54 

não teve escolha, porém, os cursos que serão adquiridos de agora em diante, terão que 55 

satisfazer o horário da SEASO. Após apreciação da solicitação, Vanderlei coloca a mesma 56 

em votação, antes, porém, agradece a presença do senhor Ismair Malizan, presidente da 57 

Associação de Moradores do Bairro Interlagos, que acabara de chegar. A Plenária então 58 

aprova, por unanimidade de treze votos, a solicitação de reprogramação de Saldos/2011, no 59 

valor total de R$ 1.640.136,18 (um milhão, seiscentos e quarenta mil, cento e trinta e seis 60 

reais e dezoito centavos), conforme os seguintes valores por pisos de financiamento: PBF - 61 

Piso Básico Fixo (CRAS), no valor de R$ 339.430,89 (trezentos e trinta e nove mil, 62 

quatrocentos e trinta reais e oitenta e nove centavos, para custeio;  Piso Básico Variável I 63 

(Projovem Adolescente), no valor de R$ 157.192,96 (cento e cinqüenta e sete mil, cento e 64 

noventa e dois reais e noventa e seis centavos, para custeio; Piso Básico Variável II 65 

(Idosos), no valor de R$ 90.934,14 (noventa mil, novecentos e trinta e quatro reais e catorze 66 

centavos, para custeio; MDS- IGD – Bolsa Família, no valor de R$ 80.660,96 (oitenta mil, 67 

seiscentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), para Equipamentos (Plano de 68 

Aplicação aprovado em 2011); Piso de Transição de Média Complexidade (PCDIF), no valor 69 

de R$ 285.191,97(duzentos e oitenta e cinco mil, cento e noventa e um reais e noventa e 70 

sete centavos), para custeio; Piso Fixo de Média Complexidade (CREAS  I  e III), no valor de 71 

R$ 171.704,64 (cento e setenta e um mil, setecentos e quatro reais e sessenta e quatro 72 

centavos), para custeio; Piso Fixo de Média Complexidade IV (CREAS POP), no valor de R$ 73 



171.969,59 (cento e setenta e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinqüenta e 74 

nove centavos), para custeio; Piso de Média Complexidade III (CREAS II), no valor de  R$ 75 

40.383,82 (quarenta mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), para 76 

custeio; Piso de Alta complexidade II (Casa passagem Pop), no valor de R$ 175.420,02 77 

(cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e dois centavos), para custeio; Piso 78 

Variável de Média Complexidade (PETI), (Eureca I e II), no valor de R$ 80.888,30 (oitenta 79 

mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), para custeio; PAC I Abrigo (casa 80 

passagem feminino e masculino), no valor de R$ 46.358,89 (quarenta e seis mil, trezentos e 81 

cinqüenta e oito reais e oitenta e nove centavos), para custeio. Tendo aprovada a solicitação 82 

Inês solicita a palavra e agradece o apoio de toda a equipe da Secretaria Municipal de 83 

Assistência Social, na caminhada no Lago Municipal realizada na data de 16 de março de 84 

2012 promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, do qual é a 85 

presidente. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerra a reunião às 16h55, e eu 86 

Clarice Fruet lavro a presente ata que após lida  e aprovada será assinada por mim e pelo 87 

presidente.  88 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


