
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ATA  N° 03 – 25/03/2011   

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e onze, aconteceu às 16h00, na Sala de Reuniões 1 

do 3º Piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 2 

Assistência Social – CMAS, com a presença de seu presidente, Vanderlei Augusto da Silva e seus 3 

membros, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Posse de Conselheiro; 2. Proposta de 4 

Resolução para Inscrição dos Serviços, Programas e Projetos; 3. Proposta de Resolução que 5 

altera o art. 11 da Res. Nº 057/2010 que dispõe sobre os parâmetros de Inscrição; 4. Prestação de 6 

Contas IGD/2009; 5. Prestação de Contas da ADEFICA; 6. Informes Gerais. O Presidente inicia a 7 

reunião cumprimentando e agradecendo a todos, por terem atendido a convocação para esta reunião 8 

extraordinária; agradece a presença da Assistente Social da APAE, Maria Edenice Borges Marcante, e 9 

presença da atual presidente da ADEFICA, Arlene Horn da Rocha e demais membros da Diretoria da 10 

Entidade. Na seqüência, pede a retirada do ponto de pauta nº 02 para que seja novamente discutido na 11 

Reunião de Comissões do dia 06.04.2011. A Plenária aprova a solicitação por unanimidade e desta 12 

forma, a pauta passa a ter a seguinte ordem: 1. Posse de Conselheiro; 2. Proposta de Resolução que 13 

altera o art. 11 da Res. Nº 057/2010 que dispõe sobre os parâmetros de Inscrição; 3. Prestação de 14 

Contas IGD/2009; 4. Prestação de Contas da ADEFICA; 5. Informes Gerais. Vanderlei inicia a 15 

apresentação do ponto nº 01. Posse de Conselheiro: o presidente apresenta e empossa os seguintes 16 

Conselheiros: Edemilson Ângelo Lorensi, representante da APAE, em substituição ao senhor Pedro 17 

Maria Martendal de Araújo; empossa também Juliana Tondo, em substituição a senhora Christiani 18 

Cassoli B. Lopes. 2. Proposta de Resolução que altera o art. 11 da Res. Nº 057/2010 que dispõe 19 

sobre os parâmetros de Inscrição: a Conselheira e Coordenadora do Setor de Monitoramento e 20 

Avaliação da SEASO, Janete Krack Magnagnagno, resgata à Plenária que, na Reunião Ordinária do 21 

CMAS realizada em 24.11.2010, foi aprovado o Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, 22 

Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e de Finanças referente a proposta de 23 

Resolução concernente aos parâmetros para a inscrição das Entidades e Organizações de Assistência 24 

Social, bem como, dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Sócioassistenciais no Conselho 25 

Municipal de Assistência Social; a Conselheira explica que após a deliberação do CMAS, foi 26 

elaborado e publicado a Resolução nº 057/2010, porém, neste momento que a mesma está sendo 27 

manuseada, haja vista, a renovação de inscrição das Entidades, Serviços, Programas e Projetos, 28 



constatou-se a necessidade de readequar alguns artigos. Na seqüência, Janete apresenta, projetado em 29 

multimídia, as alterações sugeridas na Resolução supra e também seus anexos; explica que o art. 11, 30 

sofreu as seguintes alterações: no inciso I, onde está escrito anexo III, foi substituído por anexo V, 31 

ainda neste art. 11, foram acrescidos os seguintes incisos, constantes no art. 9º da Resolução em 32 

tela: V - cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; VI - 33 

Certidão de Licença Sanitária, atualizada; VII  - Licença do Corpo de Bombeiro, atualizada; VIII - 34 

Alvará de Funcionamento, atualizado; IX - Relação nominal dos membros da diretoria atual com 35 

número de RG, CPF e endereço, assinada pelo dirigente da instituição; X - Após dezoito meses de 36 

funcionamento da Entidade, apresentar cópia da Lei de Utilidade Pública, bem como, cópia 37 

autenticada da publicação desta Lei; a Conselheira explica à Plenária que, além do art. 11, foram 38 

alterados também os seguintes artigos/incisos: art. 10 inciso I – “alterado anexo II para anexo IV;  art. 39 

14,  entre a palavra “social” e a palavra “deverão”, acrescentar “citadas nos artigos 9, 10 e 11 40 

desta Resolução”. Também foi acrescentado neste art. o Parágrafo Único, com a seguinte redação: 41 

quando das alterações estatutárias e de composição da diretoria deverão ser comunicadas ao CMAS 42 

no prazo de 30 dias, devendo ser apresentados os documentos conforme incisos II e III do Art. 9; o 43 

presidente coloca a proposta de alteração da referida Resolução em apreciação e acrescenta que as 44 

Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças, 45 

se “debruçaram” juntamente com o Setor de Monitoramento da SEASO e efetuaram as alterações 46 

apresentadas. Considerando que os questionamentos por parte da Plenária foram respondidos 47 

satisfatoriamente durante a apresentação projetada, o presidente coloca a  proposta de alteração dos 48 

artigos supra da Resolução nº 057/2010, bem como dos anexos, em votação, e a Plenária aprova por 49 

unanimidade. 3. Prestação de Contas IGD/2009: Luzia faz a apresentação projetado em multimídia; 50 

explica que, anteriormente, não era necessário a Prestação de Contas do IGD – Índice de Gestão 51 

Descentralizado, pois não tinha Piso Próprio, porém, a partir  das legislações – medida Provisória nº 52 

462 de 14 de maio de 2009, que altera o art. 8º  da lei nº 10.836/2004 e eleva o nível legal do IGD; 53 

Portaria nº 754, de 20 de outubro de 2010, que apresenta no seu Art. 8º o seguinte texto: “caberá ao 54 

Conselho Municipal de Assistência Social apreciar e deliberar sobre as prestações de contas da 55 

aplicação dos recursos recebidos a título de apoio financeiro a gestão descentralizada do PBF, 56 

enviadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social.”  o MDS exige que seja realizada a Prestação de 57 

Contas no SUAS/WEB; diz que, os recursos que vem para a Gestão Municipal do Bolsa Família para 58 

apoiar as Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social e Saúde, no acompanhamento das 59 

famílias e nas Ações complementares desenvolvidas em relação ao Bolsa Família. É distribuído aos 60 

Conselheiros e demais presentes, cópia do relatório da Prestação de Contas do IGD do ano de 2009. A 61 

Conselheira diz que, embora ainda não esteja no prazo para aprovar, já trouxe, para conhecimento da 62 

Plenária, os valores gastos no ano de 2010. Fala dos 30 mil de armários para a educação, para o setor 63 

de acompanhamento para gestão de condicionalidades.  O Conselheiro da Instância de Controle Social 64 

do Programa Bolsa Família e Gerente Administrativo Municipal da LBV – Legião da Boa Vontade, 65 



senhor Kleber F. Maricato, fala que, mesmo sendo uma “obrigação” a apresentação desta Prestação, 66 

quer parabenizar a SEASO pela maneira objetiva e explícita que está sendo apresentado, que não tem 67 

aquela fala de que, “o documento está à disposição de quem quiser verificar”, e sim, está sendo 68 

mostrado e esclarecido onde os recursos estão sendo aplicados. A Assistente Social do Ministério 69 

Público, Andressa Bremm, fala que ela foi em busca de maiores informações e encontrou no Site do 70 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome que o prazo para envio desta Prestação 71 

aprovada por este Conselho, é até 31 deste mês, então, deveria ter sido apresentado e/ou aprovado com 72 

maior antecedência, Andressa questiona qual foi o processo para a aquisição dos dois armários 73 

adquiridos para o CRAS Cascavel Velho no valor total de R$ 8.900,00 que ela achou um valor muito 74 

elevado. Luzia explica que foi passado em novembro/2010 em reunião da ICS e também do CMAS, o 75 

Plano de Aplicação com os devidos valores e para que seria usado. Andressa questiona ainda, se os 76 

Conselheiros tiveram acesso a todas as Notas Fiscais; diante da resposta negativa, a Assistente Social 77 

acrescenta que, tendo em vista que, a exigência é que o CMAS aprove integralmente as Prestações de 78 

Contas, faz-se necessário que os Conselheiros tenham acesso as referidas Notas. Luzia diz que não 79 

tem nenhuma problema em resgatá-las. Inês de Paula, fala que seria interessante formar uma Comissão 80 

para averiguar esta documentação, pois não existe nenhum problema de serem examinadas, o que 81 

ocorre é que, o MDS não ofereceu tempo hábil para se cumprir todos os trâmites. Vanderlei solicita 82 

que, devido ao valor considerado elevado por Andressa, que seja explicado como que é este armário. 83 

Luzia explica que os dois armários foram feito sob medida, e estão na recepção do CRAS Cascavel 84 

Velho, sendo uma armário que cobre toda a parede e tem 16 portas e um balcão para recepção e com 85 

adaptação para atender cadeirante. A Assistente Social do Centro Jesuítas, Vivian Bertelli F. de 86 

Oliveira, corrobora a fala de Andressa e fala que é interessante a SEASO apresentar as Notas Fiscais 87 

para análise, antes da votação da Plenária. Após todas as manifestações, a Conselheira e Gerente da 88 

Divisão de Proteção Básica, Luzia Aguiar Soares, providencia os processos de prestação de contas 89 

com todas as Notas Fiscais. Os Conselheiros, membros das Comissões de Avaliação de Documentos, 90 

Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamentos e Finanças, que se fazem presentes, Jucimar de Souza 91 

Queiroz, Delides dos Santos Lucas, José Antonio S. M. de Araújo, Cheila Tatiana L. Guimarães, Luzia 92 

de Aguiar Soares, Inês de Paula, Janete Krack Magnagnagno, Vanice Maria Schaedler, Luiz Antonio 93 

P. Pastorini, juntamente com as Assistentes Social Andressa e Vivian, fazem a análise da 94 

documentação apresentada; na seqüência, a reunião retorna com a participação de todos os presentes. 95 

O presidente Vanderlei fala que foram apresentadas as Notas e os empenhos e pergunta se as dúvidas 96 

foram esclarecidas. Vivian diz que sim e explica que não se trata de “duvidar” da Prestação de Contas 97 

que está sendo apresentada, mas para que todos tenham acesso possam ver o bom trabalho que vem 98 

sendo desenvolvido pela SEASO; Vanderlei ressalta que foi apresentado empenho que faz parte da 99 

Prestação supra e que foi assinado e empenhado no último dia do Governo do ex prefeito Lísias de 100 

Araújo Tomé, e que a equipe que responde atualmente pela Divisão Financeira da SEASO, também 101 

foi mudada; o presidente esclarece ainda que todos os assuntos pertinentes à ICS, quando necessário, 102 



passam antes pela Plenária e/ou Comissões da Instância de Controle Social do Programa Bolsa 103 

Família, depois pelas Comissões do CMAS que emitem Parecer o qual é apreciado e aprovado pela 104 

Plenária deste Conselho. Inês de Paula, finaliza afirmando que enquanto ela estiver à frente da Pasta, 105 

todas as Ações desta Secretaria serão desenvolvidas de forma transparente e disponibilizadas à este 106 

Conselho. O presidente coloca a proposta de alteração de alguns artigos da Resolução 057/2011 em 107 

votação e a Plenária aprova por unanimidade.  Em seguida, passa-se para o ponto nº 4. Prestação de 108 

Contas da ADEFICA: Vanderlei explica que este ponto estava pautado na reunião ordinária de 109 

10.03.2011, contudo, conforme votação da Plenária, foi retirado de pauta haja vista que, a Entidade 110 

iria realizar Assembléia, na data de 12.03.2011, para definir algumas situações. Assim sendo, este 111 

Conselho deliberou por aguardar o desfecho da referida Assembléia. O presidente faz a leitura do 112 

Parecer Técnico advindo da Divisão Administrativa e Financeira da SEASO, cuja conclusão é pela 113 

desaprovação das prestações de contas das parcelas nº 08, 09 e 10/2010 e pela devolução dos 114 

recursos repassados, devidamente corrigido na forma da lei, referente apenas às despesas 115 

executadas de forma irregular, no valor total de R$ 2.399,70, (dois mil, trezentos e noventa e 116 

nove reais e setenta centavos), acrescido das devidas correções. Inês de Paula explica à diretoria da 117 

Entidade presente, e aos demais que, a desaprovação aconteceu em face das Legislações pertinentes ao 118 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná as quais devem ser cumpridas na íntegra pelos Municípios, 119 

portanto, independe do Conselho Municipal de Assistência Social,  bem como, da Secretaria 120 

Municipal de Assistência Social ou do Prefeito Municipal, senhor Edgar Bueno; explica também que, 121 

mesmo tendo sido orientado, o ex presidente da ADEFICA, senhor Alceu de Lima Praxedes, 122 

apresentou a Prestação de Contas de maneira errônea; a Secretaria afirma que sabe ser difícil para a 123 

entidade a devolução deste recurso, porém, este é o encaminhamento correto. O Conselheiro e 124 

associado da ADEFICA, Jucimar de Souza Queiroz relata que ele, na condição de associado, 125 

juntamente com os demais, estão procurando cumprir todos os trâmites de acordo com Lei e afirma 126 

“se é necessário devolver este valor, a entidade devolverá, e que, daqui para frente, vai procurar 127 

alternativas para buscar outras fontes de recursos financeiros, pensando no bem comum da Entidade e 128 

seus associados.” A Encarregada do Setor de Auditoria de Prestação de Contas e Apoio às Entidades, 129 

Claudia Caldas A. Martin, diz que o agravante é que as Notas Fiscais foram apresentadas fora do 130 

prazo de vigência do Convênio, o qual expirou em trinta e um de dezembro de dois mil e dez e a 131 

Entidade, através de seu ex presidente apresentou Notas com data de janeiro de 2011. Em discussão, a 132 

diretoria da entidade em tela, questiona se existe a possibilidade do Setor Administrativo rever este 133 

posicionamento, caso a Entidade apresente justificativa; Cláudia esclarece que já foi apresentado 134 

argumento, porém, sem embasamento Legal. Vanderlei sugere que, caso a atual diretoria considere-se 135 

prejudicada pelos atos praticados pelo senhor Alceu de Lima Praxedes, poderá encaminhar ao 136 

Ministério Público. O presidente Vanderlei, questiona se a partir da desaprovação pelo CMAS das 137 

referidas parcelas do ano de 2010, pode-se começar a repassar as parcelas de 2011. Claudia explica 138 

que após a desaprovação, será encerrado o Convênio/2010 e então, iniciará o concernente ao ano de 139 



2011 e, independente do mês que isso ocorrer, a Entidade receberá a subvenção dos meses/2011 140 

atrasados. Não havendo mais nenhuma manifestação, o presidente coloca em aprovação o Parecer 141 

Técnico referente desaprovação da prestação de contas das parcelas nº 08, 09 e 10/2010 e pela 142 

devolução dos recursos repassados, devidamente corrigido na forma da lei, referente apenas às 143 

despesas executadas de forma irregular, no valor total de R$ 2.399,70 (Dois mil, trezentos e 144 

noventa e nove reais e setenta centavos) e o mesmo é aprovado por uanimidade. 5. Informes 145 

Gerais: o presidente convida a todos para a reunião ordinária do CMAS que acontecerá às 08h15 do 146 

dia 14.04.2011 na Entidade Guarda Mirim; também lembra os membros das Comissões de Avaliação 147 

de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamento e de Finanças, que terá 148 

reunião dia 06.04.2011, às 13h30 na sala da Secretaria Executiva dos Conselhos; finaliza agradecendo 149 

a todos por terem atendido a Convocação para esta Reunião Extraordinária. Nada mais havendo a ser 150 

tratado, o presidente encerra a reunião ás 18h00 e eu Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e 151 

aprovada, será assinada por mim e pelo presidente. 152 


