
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA 
ATA N° 03 – 14/03/2013 

 

Aos catorze dias do mês de março de dois mil e treze, aconteceu às 08h15, na entidade 1 
Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos – Guarda Mirim, sito à rua Marechal 2 
Cândido Rondon, 3530 – bairro Cancelli, a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência 3 
Social – CMAS com a presença de sua presidente, senhora Inês Aparecida de Paula e a maioria 4 
de seus membros conforme consta na lista de presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos 5 
de pauta: 1. Aprovação da Pauta do Dia; 2. Apreciação e deliberação da Ata da reunião 6 
anterior (21.02.2013); 3. Posse de conselheiros governamentais e não governamentais 7 
(substituição de conselheiros); 4. Apreciação e deliberação de locais para realização das 8 
reuniões ordinárias do CMAS; 5. Apreciação e deliberação do parecer da Comissão de 9 
Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão Assessoramento, 10 
Defesa e Garantia de Direitos referente a solicitação de inscrição no CMAS da entidade 11 
Cáritas Cascavel; 6. Apreciação e deliberação do parecer da Comissão de Avaliação de 12 
Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente à solicitação da Secretaria Municipal 13 
de Assistência Social - SEASO para prazo (90 dias) para realização de vistoria do Corpo de 14 
Bombeiros e da Vigilância Sanitária; 7. Apreciação e deliberação do parecer da Comissão 15 
da Área de Proteção Social Básica e Comissão de Orçamento e Finanças referente ao plano 16 
de aplicação com reprogramação de saldos de recurso federal do IGDM/PBF para 17 
contratação de estagiários; 8. Apreciação e deliberação acerca do ofício n° 187/2013 da 18 
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO que solicita indicação de 19 
representatividade da sociedade civil organizada no Programa Leite das Crianças; 9. 20 
Apreciação e deliberação acerca do preenchimento do formulário eletrônico sobre 21 
informações das entidades de Assistência Social com os dados das novas entidades 22 
inscritas no CMAS; 10. Indicação de conselheiros para participar dos Ciclos de Debates e 23 
Cinema proposto pelo Programa de Formação Política e Cidadão desenvolvido no Centro 24 
Jesuíta de Cidadania e Assistência Social; 11. Assuntos Gerais: 11.1. Data da junção dos 25 
Serviços Programa Família Acolhedora e Unidade de Acolhimento Institucional Feminina. A 26 
presidente Inês inicia agradecendo a todos pelo comparecimento, ressaltando a presença dos 27 
seguintes representantes de vereadores: senhor Emo Urbino, representando o vereador Pedro 28 
Maria Martendal de Araújo; os senhores Silvio Apdº Mendes e Antônio Garbuio representando o 29 
vereador Fernando Winter; senhoras Sueli M. Nascimento e Ana C. Stocker representando o 30 
vereador Vanderlei Augusto da Silva que também se faz presente. Inês ressalta que isso é 31 
democracia, pois com a participação, os representantes do Legislativo estarão se inteirando das 32 
ações pertinentes à Política de Assistência Social, podendo assim, contribuir ainda mais com a 33 



população que comparece àquela Casa de Leis. Na sequência, a presidente justifica a ausência 34 
da conselheira representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Susana Medeiros Dal 35 
Molin que encontra-se na Secretaria dando encaminhamento à situações que não puderam ser 36 
adiadas; também justifica a falta da conselheira representante da Associação de Moradores do 37 
Bairro Maria Luiza, Ivete Goinski Pellizetti, que justificou via email que está viajando a trabalho. Na 38 
sequência, a presidente inicia o ponto nº 1. Aprovação da Pauta do Dia: a pauta é colocada em 39 
apreciação e não havendo manifestações, Inês a coloca em votação e a mesma é aprovada pela 40 
unanimidade de doze votos. Desta forma, inicia-se o próximo ponto de nº 2. Apreciação e 41 
deliberação da Ata da reunião anterior (21.02.2013): a presidente coloca a ata supra em 42 
apreciação; a conselheira representante da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, 43 
Cheila Tatiana Lautert Guimarães, solicita as seguintes alterações: na linha nº 182 tirar a palavra 44 
“Inclusiva”; nas linhas nº 184 e 185, reformular o texto, tirando as situações de violência citadas 45 
substituindo-as por “situação de risco”; Cheila ainda solicita que nas linhas nº 306 e 307 seja 46 
retirado o nome “Salete”, a conselheira observa também que na linha nº 366, na fala da 47 
conselheira Inês de Paula, quando ela diz “...o retorno das crianças/adolescentes acolhidos à 48 
família de origem”, nem sempre é possível o retorno à família de origem; Inês concorda e pede 49 
que seja colocado após origem “ou substituta”; encerrada a apreciação, Inês coloca a ata de 50 
21.02.2013 em votação e a plenária a aprova pela unanimidade de doze votos. Passa-se ao ponto 51 
nº 3.  Posse de conselheiros governamentais e não governamentais (substituição de 52 
conselheiros): conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, a presidente Inês 53 
empossa Carlos Alberto S. da Rosa, Titular, e Katiane do Socorro Viel de Farias, Suplente, em 54 
substituição às conselheiras Lúcia Fátima Almeida e Lúcia Rosa de Araújo, respectivamente; 55 
também empossa a representante do Núcleo Regional de Serviço Social de Cascavel - 56 
NUCRESS, Patrícia Luciana Bilibio, a qual substitui a conselheira Leinna Jordânia Pereira de A. 57 
N. Vargas; encerrando, Adriana Cabral é empossada enquanto suplente representante da 58 
SEASO em substituição à Hudson Moreschi Júnior que assumiu a titularidade em reunião anterior. 59 
A presidente Inês dá as boas vindas a todos  desejando um excelente mandato. Após, em 60 
discussão o ponto nº 4. Apreciação e deliberação de locais para realização das reuniões 61 
ordinárias do CMAS: a assistente social do CMAS, Gisele Fossá explica que no mês de Janeiro 62 
desse ano, foi realizada reunião extraordinária deste Conselho na sala de reuniões do terceiro 63 
piso da Prefeitura Municipal, o mesmo ocorrendo com a reunião ordinária realizada em 64 
21.02.2013, ocasião em que foi aprovado que esta reunião de hoje acontecesse nas 65 
dependências dessa entidade Guarda Mirim, bem como, fosse apreciado e deliberado os locais 66 
para a realização das reuniões ordinárias do CMAS, Gisele lembra que será deliberado somente 67 
os locais, tendo em vista que, conforme deliberado anteriormente, o dia permanece sendo as 68 
segundas 5ª feiras de cada mês às 08h15. Após as explicações, a Plenária discute e alguns 69 
representantes de unidades governamentais e não governamentais presentes, colocam os 70 
espaços a seguir à disposição, desta forma, a plenária aprova pela unanimidade de treze votos, o 71 
seguinte calendário para as reuniões ordinárias do CMAS no ano de 2013: 21.02.2013 - sala de 72 
reuniões do 3º andar da Prefeitura Municipal (excepcionalmente nessa data, a reunião ocorreu na 73 



terceira 5ª feira); 14.03.2013 – Associação Educacional Lins de Vasconcelos - Guarda Mirim; 74 
11.04.2013 – Cáritas Arquidiocesana de Cascavel; 09.05.2013 – Associação Cascavelense de 75 
Amigos da Pastoral da Criança - ACAPAC; 13.06.2013 – Fundação Assis Gurgacz - FAG; 76 
11.07.2013 - Associação de Portadores de Fissura Lábio – Palatal de Cascavel - APOFILAB;  77 
08.08.2013 - Centro da Juventude Professor Jomar Vieira da Rocha; 12.09.2013 – Associação de 78 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Cascavel - APAE; 10.10.2013 - Família Acolhedora; 79 
21.11.2013 – Praça PEC; 12.12.2013 – Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristóvão - 80 
CEMIC. Na sequência, passa-se ao ponto nº 5.  Apreciação e deliberação do parecer da 81 
Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão 82 
Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos referente a solicitação de inscrição no 83 
CMAS da entidade Cáritas Arquidiocesana de Cascavel: Gisele explica que a entidade Cáritas 84 
Arquidiocesana de Cascavel, solicitou inscrição junto ao CMAS através do ofício nº 06 recebido 85 
em 17.12.2012, que na data de 11.03.2013, as Comissões de  Avaliação de Documentos, 86 
Projetos, Serviços e de Inscrições e de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos reuniu-se, 87 
analisou a solicitação, realizou visita na entidade e elaborou o seguinte parecer, cuja leitura é 88 
realizada por Inês: “...considerando a Resolução nº 095/2012 do CMAS que define os parâmetros 89 
para a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de 90 
assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 91 
não governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de 92 
Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas, Projetos e 93 
Benefícios Socioassistenciais; considerando a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 94 
2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; considerando a 95 
Resolução CNAS nº 16 de 05 de maio de 2010, a qual define os parâmetros nacionais para 96 
inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, 97 
projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de assistência social dos Municípios e do 98 
Distrito Federal; considerando a Resolução CNAS nº 027 de 19 de setembro de 2011, a qual 99 
caracteriza as ações de assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência 100 
Social, tem por indicativo à plenária que aprove a solicitação de inscrição no Conselho Municipal 101 
de Assistência Social da entidade Cáritas Arquidiocesana de Cascavel...”. Encerrada a leitura, a 102 
presidente coloca o parecer em apreciação; agradece o assistente social, representante da 103 
entidade em tela, senhor, Jonatas dos Santos Barreto pela presença; a conselheira Salete Gerardi 104 
de Lima Chrun, representante da Fundação Assis Gurgacz solicita a Jonatas que esclareça de 105 
forma sucinta quais as atividades desenvolvidas pela entidade; o assistente social, esclarece que 106 
a entidade atua através da promoção humana, o trabalho é feito descentralizado de forma que os 107 
técnicos e voluntários atendam a demanda dos usuários nos bairros, encaminhado e 108 
direcionando-os para os Centros de Referência de Assistência Social -  CRAS, além de atuar na 109 
assessoria e capacitações aos empreendimentos econômicos solidários; Cheila acrescenta que a 110 
Cáritas trabalha na mesma linha da Inclusão Produtiva, ressalta a importância de trabalharem em 111 
conjunto, pois tem o mesmo objetivo por atuarem na área da Proteção Social Básica; a 112 
conselheira representante da Associação Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança – 113 



ACAPAC, Maria de Lourdes Menon Schram, também vice presidente da Associação, contribui 114 
dizendo que o objetivo é desenvolver o lado produtivo, combatendo essa idéia de assistencialismo 115 
e que as Pastorais trabalham muito em conjunto com a Cáritas, fortalecendo a rede; Inês finaliza a 116 
apreciação dizendo que a entidade é bem vinda ao CMAS e em seguida coloca o parecer em 117 
votação e a plenária aprova pela unanimidade de treze votos a inscrição no Conselho Municipal 118 
de Assistência Social da entidade Cáritas Arquidiocesana de Cascavel. Antes de iniciar o próximo 119 
ponto, Inês registra a presença do senhor Vanderlei Augusto da Silva ex-presidente do CMAS e 120 
vereador eleito em outubro/2012; acrescenta que ela enquanto presidente do Conselho Municipal 121 
dos Direitos da Mulher – CMDM, sempre contou com o apoio de Vanderlei na luta para a criação 122 
de um Centro de Referência de Atendimento à Mulher; Vanderlei faz uso da palavra e diz que será 123 
votado nos próximos dias na Câmara Municipal de Cascavel um projeto de lei de sua autoria, 124 
instituindo “O Centro de Referência de Atendimento Integral à Mulher”, e que este Centro deverá 125 
exercer o papel de articulador das instituições, dos serviços e programas governamentais e não 126 
governamentais que integram a Rede de Atendimento à Mulher; Vanderlei finaliza dizendo que fez 127 
questão de vir à esta reunião, pois foi aqui na Guarda Mirim que começou a capacitar-se 128 
profissionalmente participando do curso adolescente aprendiz. Em seguida, a discussão passa a 129 
ser o ponto nº  6. Apreciação e deliberação do parecer da Comissão de Avaliação de 130 
Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente à solicitação da Secretaria Municipal 131 
de Assistência Social - SEASO para prazo (90 dias) para realização de vistoria do Corpo de 132 
Bombeiros e da Vigilância Sanitária: Gisele explica que cumprindo a deliberação dessa plenária 133 
pertinente à reunião ordinária de 06.12.2012, o CMAS encaminhou o ofício nº 205/2012 à 134 
Secretaria Municipal de Assistência Social solicitando informações acerca dos Certificados de 135 
Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiro das Unidades Governamentais, cuja resposta a SEASO 136 
encaminhou através do ofício nº 095/2013, solicitando um prazo de 90 (noventa) dias para 137 
resolver as situações pendentes, desta forma, acrescenta Gisele, a Comissão de Avaliação de 138 
Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, reuniu-se, analisou a resposta e elaborou o seguinte 139 
parecer o qual é lido por Inês e consta que: “...considerando a Resolução CNAS nº 109, de 11 de 140 
novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; 141 
considerando a Resolução CNAS nº 16 de 05 de maio de 2010, a qual define os parâmetros 142 
nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos 143 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de assistência social 144 
dos Municípios e do Distrito Federal tem como indicativo à plenária que aprove o prazo solicitado 145 
pela SEASO para realização de vistoria do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária...”. Inês 146 
coloca o parecer em apreciação; a plenária discute e sugere que o prazo de 90 dias solicitado seja 147 
estendido para 180 dias; a conselheira e assistente social, representante do Centro Jesuíta de 148 
Cidadania e Assistência Social, Vívian Bertelli Ferreira de Oliveira diz que seria interessante 149 
contemplar as unidades governamentais com o mesmo prazo concedido às entidades não 150 
governamentais que possuem as mesmas pendências, (ADEFICA, ACADEVI e Centro Jesuíta de 151 
Cidadania e Assistência Social – resolução nº 005 de 21.02.2013), ou seja, aprovar que as 152 
unidades governamentais entreguem os Certificados do Corpo de Bombeiros e Vigilância 153 



Sanitária conforme cronograma de validação das inscrições para o ano de 2013. Encerrada a 154 
apreciação, Inês coloca o parecer em votação e a plenária aprova o mesmo, alterando o indicativo 155 
da Comissão à Plenária no referido parecer, para o seguinte texto: “aprovar que as unidades 156 
governamentais entreguem os Certificados do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária 157 
conforme cronograma de validação das inscrições para o ano de 2013”. Passa-se ao ponto nº 7. 158 
Apreciação e deliberação do parecer da Comissão da Área de Proteção Social Básica e 159 
Comissão de Orçamento e Finanças referente ao plano de aplicação com reprogramação de 160 
saldos de recurso federal do IGDM-PBF para contratação de estagiários: a presidente Inês 161 
realiza a leitura do ofício nº 182/2013 recebido da SEASO no qual a Secretaria solicita a 162 
apreciação e deliberação sobre Plano de aplicação com reprogramação de saldos de recurso 163 
federal do Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa Família IGD-M/BPF no 164 
valor de R$ 105.072,00 (cento e cinco mil e setenta e dois reais), em seguida faz a leitura do 165 
parecer das referidas Comissões o qual diz que “...considerando a Medida Provisória nº. 462 de 166 
14 de maio de 2009 e a Portaria nº. 754, de 20 de outubro de 2010, referentes ao IGD-M Bolsa 167 
Família; considerando a Resolução nº 002/2013 do CMAS que aprova a reprogramação de saldos 168 
de recurso federal de 2012 aos serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de 169 
Média e Alta Complexidade; considerando que a Instância Municipal de Controle Social Programa 170 
Bolsa Família, IMCS/PBF, em reunião realizada na data de 07.03.2013 aprovou o Plano de 171 
Aplicação proposto; considerando o ofício nº 182/2013 da Secretaria Municipal de Assistência 172 
Social, SEASO, referente à solicitação de reprogramação de saldos de recurso federal IGD-173 
M/PBF para contratação de estagiários, tem por indicativo à plenária que aprove a solicitação da 174 
SEASO referente à solicitação de reprogramação de saldos de recurso federal IGD-M/PBF no 175 
valor de R$105.072,00 (cento e cinco mil e setenta e dois reais) para contratação de 176 
estagiários...”. Inês finaliza a leitura e coloca o parecer em apreciação. A conselheira e assistente 177 
social da divisão de Proteção Social Básica do CMAS, Luzia de Aguiar Soares, explica que este 178 
valor foi reprogramado com base no salário pago a estagiários de pós graduação, porém, pode 179 
variar pois existem níveis diferenciados de salário, dependendo do período que o estagiário se 180 
encontra, portanto, caso sobre recursos, esse assunto voltará à plenária para nova 181 
reprogramação; Inês lembra que os recursos reprogramados serão utilizados entre as três 182 
políticas da IMCS/PBF: Saúde, Educação e Assistência Social. Nada mais havendo, a presidente 183 
coloca o parecer em votação e o mesmo é aprovado pela unanimidade de treze votos. Assim 184 
sendo, inicia-se a discussão do ponto nº 8. Apreciação e deliberação acerca do ofício n° 185 
187/2013 da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO que solicita indicação de 186 
representatividade da sociedade civil organizada no Programa Leite das Crianças: a 187 
presidente faz a leitura do ofício nº 187/2013 provindo da SEASO solicitando a indicação de 188 
entidade não governamental, sendo no mínimo uma Titular e uma Suplente, que tenha inscrição 189 
no CMAS para compor o Comitê Gestor Municipal do Programa Leite das Crianças – CGM-PLC. A 190 
presidente coloca a solicitação em apreciação. Luzia explica que o Programa atende crianças de 191 
06 a 36 meses de vida,cuja renda per capita seja de até meio salário mínimo regional. Luzia ainda 192 
explica que caso o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional já estivesse em 193 



funcionamento este comitê estaria vinculado ao referido Conselho, porém, como não está, o 194 
Programa ficará vinculado ao  CMAS. Após discussão, a plenária aprova pela unanimidade de 195 
treze votos que as entidades que devem indicar os representantes são: Associação 196 
Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança – ACAPAC e Cáritas Arquidiocesana de 197 
Cascavel. Prossegue-se com o ponto nº 9. Apreciação e deliberação acerca do 198 
preenchimento do formulário eletrônico sobre informações das entidades de Assistência 199 
Social com os dados das novas entidades inscritas no CMAS: Gisele explica aos presentes 200 
que sempre que o Conselho Municipal de Assistência Social inscreve uma nova entidade, tem que 201 
cadastrá-la no site do MDS no sistema SUAS/WEB  preenchendo um formulário eletrônico com os 202 
dados da referida entidade, contudo, é necessário que o CMAS aprove o preenchimento do 203 
formulário; Gisele ainda explica que no mês de dezembro/2012 e março/2013, foram inscritas 204 
nesse Conselho respectivamente, as entidades Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz – SEPAL e a 205 
Cáritas Arquidiocesana de Cascavel. Após os devidos esclarecimentos, a plenária aprova por 206 
unanimidade de treze votos que o CMAS, através da Secretaria Executiva dos Conselhos, 207 
promova o preenchimento do formulário eletrônico com os dados pertinentes às duas entidades 208 
em tela. Na sequência, o ponto nº 10. Indicação de conselheiros para participar dos Ciclos de 209 
Debates e Cinema proposto pelo Programa de Formação Política e Cidadão desenvolvido 210 
no Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência Social: a presidente faz a leitura do ofício nº 211 
005/2013 recebido do Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência Social convidando membros do 212 
CMAS para participarem do Ciclo de Debates e Cinema que será desenvolvido pela entidade, 213 
uma vez por mês, no sábado, com início em abril/2013 e término em novembro/2013; conforme 214 
consta no ofício esta atividade está inserida na área de assessoramento da Política de Assistência 215 
Social e tem como objetivo o fortalecimento do exercício da cidadania através de processos de 216 
formação política. A plenária aprova por unanimidade de treze votos os seguintes conselheiros 217 
para representarem o CMAS nesse evento: Luiz Antonio Pastorini Lançanova, Carlos Alberto 218 
S. da Rosa, Maria de Lourdes de Barros e Patrícia Luciana Bilibio. Finalizando a pauta, 219 
passa-se ao ponto nº 11. Assuntos Gerais: 11.1. Data da junção dos Serviços Programa 220 
Família Acolhedora e Unidade de Acolhimento Institucional Feminina: Inês relembra que este 221 
Conselho aprovou na reunião anterior a referida junção, portanto, a SEASO informa que a mesma 222 
será efetivada na data de 18.03.2013.  Nada mais havendo a ser tratado, a presidente Inês 223 
encerra a reunião as 11h48 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e aprovada 224 
será assinada por mim e pela presidente. 225 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


