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REUNIÃO ORDINÁRIA – Edital nº. 004/2012 

ATA N° 04 – 12/04/2012 

 

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e doze, aconteceu às 08h15h, no Centro de 1 

Referência de Assistência Social – CRAS - do bairro Santa Cruz, sito à Av. Tito Muffato, 2 

2315 – ao lado da UNIVEL 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 6 

(08.03.2012) e Extraordinária (19.03.2012); 2. Recomposição das Comissões; 3. 7 

Formação de Comissão de Defesa de Direitos e Assessoramento; 4. Apreciação e 8 

Deliberação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças Ref. Solicitação de 9 

Aumento do valor da subvenção da entidade APAE ; 5. Apreciação e 10 

Deliberação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças Ref. Plano de 11 

Aplicação IGD Bolsa Família 2012 ; 6. Informe da Comissão de Proteção 12 

Social Especial referente à Resolução 006/12;  7. Apreciação e Aprovação da 13 

Lista de Agricultores do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA; 8. Indicação de 14 

representante para compor Comissão Municipal de Implantação e Avaliação das 15 

Medidas socioeducativas; 9. Assuntos Gerais: Recurso Federal para ampliação do 16 

CRAS Santa Cruz através de Emenda Parlamentar. Vanderlei inicia a reunião 17 

agradecendo a presença de todos, ressaltando os seguintes visitantes: o presidente do 18 

Abrigo São Vicente, Aléssio Dalla Costa; a coordenadora do Condomínio da 3ª idade, Ana 19 

Angelina R. Batalha; a assistente social do Ministério Público, Andressa Bremm; o membro 20 

da diretoria do CEMIC, Miguel Porfírio; a senhora Eliane Schlichlinf, do Instituo RPC - Rede 21 

Paranaense de Comunicação, a assistente social da APOFILAB – Associação dos 22 

Portadores de Fissura Lábio Palatina de Cascavel, Maria Tereza Chaves; a acadêmica da 23 

Faculdade ITECNE: Leni de Oliveira. Em seguida, coloca a pauta em aprovação e a mesma 24 

é aprovada por unanimidade, passando-se ao ponto de pauta nº 1.  Apreciação e 25 

Aprovação da Ata da Reunião Anterior (08.03.2012) e Extraordinária (19.03.2012): o 26 

presidente coloca a ata de 08.03.2012 em apreciação e não havendo nenhuma alteração, a 27 

mesma é aprovada por treze votos favoráveis e uma abstenção da Conselheira Justa Alves 28 

dos Anjos Chesca que não participou da reunião da referida ata. Em seguida, a plenária 29 

aprecia e aprova sem alterações a ata da reunião extraordinária de 19.03.2012 por onze 30 

votos favoráveis e três abstenções de Conselheiras que não se fizeram presentes na 31 

reunião supra: Maria Marly de Paula, Cheila Tatiana L. Guimarães e Iara Agnes B. da Costa. 32 

Passa-se ao ponto de pauta nº 02. Recomposição das Comissões: a assistente social e 33 



encarregada da Secretaria Executiva dos Conselhos Janete Krack Magnagnagno, explica 34 

que alguns Conselheiros não estão comparecendo ás reuniões das Comissões logo mais 35 

citadas, justificando não estarem conseguindo conciliar a atividade profissional com o 36 

compromisso assumido e que, haja vista a necessidade de análise e elaboração de parecer 37 

dos Planos de Ação apresentados pelas Entidades, Serviços, Programas, Projetos e 38 

Benefícios Socioassistenciais para Validação de Inscrição, faz-se necessário a 39 

recomposição proposta. Alguns Conselheiros colocam o nome à disposição e desta forma a 40 

plenária aprova por unanimidade de catorze votos a seguinte recomposição: na Comissão 41 

da Área de Proteção Social Básica, Maria de Lourdes M. Schram substitui o conselheiro 42 

Rosaldo João Chemim; na Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e 43 

Alta Complexidade, os Conselheiros Giovane dos Santos Gregório e Estela Bezerra P. 44 

Loiola, foram substituídos por Vanderlei Augusto da Silva e Leinna J. P. A. N. Vargas. A 45 

próxima discussão passa a ser o ponto nº 3. Formação de Comissão de Defesa de 46 

Direitos e Assessoramento: Janete explica que esta Comissão irá analisar os Planos de 47 

Ação das Entidades de Defesa e Garantia de Direitos e Assessoramento, bem como, 48 

acompanhar o Setor de Monitoramento e Avaliação na construção da matriz do Sistema 49 

Municipal de Monitoramento e Avaliação, ,o qual indica os padrões de qualidade para as 50 

entidades, serviços e programas. Vanderlei esclarece que para esta Comissão não é 51 

necessário ser Conselheiro do CMAS. Desta forma, após apreciação dos nomes colocados 52 

à disposição, a plenária aprova pela unanimidade de quinze votos, a seguinte composição: 53 

Não Governamentais: Waldecir Aparecido de Oliveira, representante dos usuários Josué 54 

dos Santos representante da Associação Cascavelense de Deficientes Visuais –   55 

ACADEVI; desta mesma entidade e os Convidados: Maria Tereza Chaves,  representante 56 

da APOFILAB – Associação dos Portadores de Fissura Lábio Palatina de Cascavel; a 57 

assistente social, Vera Lúcia Caprini, representante da Associação de Pais e Amigos dos 58 

Excepcionais de Cascavel – APAE; foi eleito José Antonio dos S. M. de Araújo que foi 59 

Conselheiro do CMAS na gestão anterior indicado pela ACADEVI.   Governamentais: 60 

Cheila Tatiana L. Guimarães; Ana Paula Zorik; Justa Alves A. Chesca; Celso Beno 61 

Lunkes e o convidado:  Vantuir Trevisol. Na sequência, a plenária discute o ponto nº 4.  62 

Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças Ref. 63 

Solicitação de Aumento do valor da subvenção da entidade APAE :  64 

Vanderlei expl ica que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 65 

Cascavel –  APAE, encaminhou o of ício nº 028 datado de 17  de fevereiro de 66 

2012 relatando que com os atuais valores repassados através da subvenção 67 

a ent idade terá dif iculdade para a execução do Serviço nes te ano de 2012, 68 

razão pela qual,  sol icita que o valor anual de R$ 42.000,00 (quarenta e dois 69 

mil),  seja alterado para R$ 56.762,32 (cinqüenta e seis mil,  setecentos e 70 

sessenta e dois reais e tr inta e dois centavos ). Em seguida, Janete faz a 71 

le itura do parecer da Comissão supra cujo indicat ivo à plenária é:  72 

“considerando a part i lha dos recursos para subvenção mensal 2012 às 73 



entidades e organizações de Assistência Social,  através do Fundo Municipal 74 

de Assistência Social –  FMAS disposto na Resolução 067/2011-CMAS e 75 

também os princípios de economicidade e de isonomia da Administração 76 

Pública, e ainda, considerando as subvenções mensais realizadas a entidade 77 

APAE no valor de R$ 3.500,00 (três mil  e quinhentos reais), o que signif ica 78 

64% dos recursos ut i l izados para a manutenção do Serviço de Acolhimento 79 

Inst itucional em residência inclusiva , a indicação é que: NÃO aprove a 80 

sol ic itação de aumento da subvenção mensal ora apresentada pela entidade 81 

APAE; que a Comissão de Orçamento e Finanças real ize estudo para revis ão 82 

dos cr itérios de part i lha das subvenções mensais do FMAS as ent idades e 83 

organizações de Assistência Social o qual devera ser inic iado no mês de 84 

maio de 2012. ” Final izada a leitura, Vanderlei coloca o parecer em apreciação. 85 

Explica que esta Comissão antes de elaborar o parecer, chamou o presidente da entidade 86 

em tela, senhor Vilson V. Basso e foi explicado a ele, de acordo com o teor do parecer 87 

acima, a impossibilidade de atender a solicitação. A Conselheira e Secretaria Municipal de 88 

Assistência Social, Inês de Paula informa que o senhor Vilson também conversou, inclusive 89 

com o prefeito municipal, senhor Edgar Bueno, apresentou, além desta reivindicação, a 90 

problemática do transporte dos alunos, bem como, solicitou a doação de uniformes 91 

escolares. Inês fala que foi possível atender a solicitação dos uniformes e o transporte está 92 

sendo providenciado, porém, o aumento do valor da subvenção, para este ano por não 93 

constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias –LDO/2012, não tem como alterar, mas que para 94 

o próximo ano, pode-se estudar esta possibilidade; Inês ressalta que não está sendo 95 

questionado o trabalho desenvolvido pela entidade, o qual é de extrema importância e tem 96 

sido executado de forma satisfatória auxiliando as famílias que necessitam de atendimento 97 

especial para algum membro; Vanderlei acrescenta que por isso foi importante a 98 

participação do representante da APAE na reunião desta Comissão onde foram esclarecidos 99 

todos os fatores. Encerrada a apreciação, o parecer é aprovado pela unanimidade de 17 100 

votos. 05. Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças 101 

Ref. Plano de Aplicação IGD Bolsa Família 2012 : o presidente informa que 102 

a SEASO encaminhou o of íc io nº 160/2012  informando que os valores 103 

depositados na conta do município referente aos recursos do Plano de 104 

Aplicação de 2012 do Índice de Gestão Descentral izada –  IGD,  sendo R$ 105 

28.843,90 (vinte e oito mil,  oitocentos e quarenta e três reais e noventa 106 

centavos), referente ao mês de janeiro/2012  e  R$ 30.373,16 (tr inta mil,  107 

trezentos e setenta e três reais e dezesseis centavos) referente ao mês de 108 

fevereiro/2012. Em seguida Janete faz a leitura do parecer elaborado pela 109 

Comissão supra; Vander lei coloca o mesmo em apreciação;  a Conselheira e 110 

presidente da Instância de Controle Social –  ICS –  Vívian Bertel l i  F. de 111 

Oliveira, expl ica que o Plano foi anal isado e aprovado pela ICS;  após as 112 

alterações da Plenária, o mesmo é aprovado por 16 votos favoráveis e uma 113 



abstenção do Conselheiro Josué dos Santos, com o seguinte texto: “A 114 

Comissão tem por indicativo à Plenária que aprove o Plano de Aplicação dos Recursos 115 

do IGD- Programa Bolsa Família 2012, sob as seguintes condições:  - 116 

“Padronizar a descrição e o valor das máquinas fotográficas a serem adquiridas para a 117 

SEASO e a SESAU, com valor unitário de R$ 576,00; - Os recursos resultantes da diferença 118 

entre o valor solicitado (R$ 2.000,00) pela SESAU para aquisição de máquina fotográfica e o 119 

recurso disponibilizado (R$ 576,00) deverá ser aplicado no item Capacitação já constante no 120 

Plano de Aplicação do IGD – PBF/2012; - Havendo sobra de recursos resultante do saldo do 121 

processo licitatório os mesmos deverão ser aplicados no item Capacitação já constante no 122 

Plano de Aplicação do IGD – PBF/2012; - Os itens da SEMED e SESAU constantes no 123 

Plano de Aplicação deverão ser detalhados, discriminando o local à que se destina o 124 

equipamento;  - Que as Secretarias beneficiadas com equipamentos adquiridos 125 

providenciem placas de origem do recurso padronizadas onde conste: „Equipamento 126 

adquirido com recursos do IGD-PBF/2012 - Resolução CMAS nº 022/2012‟. - Que as 127 

secretarias municipais ao receberem os equipamentos adquiridos através de recursos do 128 

IGD-PBF/2012 e identificá-los com a placa da origem do recurso, informem a ICS –PBF para 129 

que esta juntamente com a Comissão de Orçamento e Finanças do CMAS realize o 130 

monitoramento e acompanhamento in loco da utilização dos mesmos”. Realizados os 131 

esclarecimentos, passa-se ao ponto nº 6.  Informe da Comissão de Proteção 132 

Social Especial referente à Resolução 006/12 : Janete lembra a plenária 133 

que na reunião de ordinária de  09 de fevereiro de 2012, foi ponto de pauta o 134 

parecer desta Comissão referente ao of íc io  nº 04/2012, advindo da entidade 135 

Recanto da Criança onde a mesma informou que após reunião de Diretoria, foi decidido o 136 

fechamento da unidade residencial I, que acolhe crianças e adolescentes, os quais foram 137 

remanejados para a unidade institucional e ainda, segundo o ofício, esta situação seria 138 

reavaliada pela Diretoria no prazo de seis meses ou quando o equilíbrio financeiro 139 

permitisse, e que a abertura da segunda unidade residencial cuja construção em alvenaria 140 

que está concluída no imóvel de propriedade da Associação, foi adiada. Vanderlei diz que 141 

esta Comissão elaborou Parecer, aprovado por esta plenária, o qual dizia que à entidade 142 

deveria apresentar relatório bimestral expondo sobre a execução dos serviços 143 

sociassistenciais, o número de crianças e adolescentes acolhidos e a possibilidade de 144 

retorno das atividades do Serviço de Acolhimento em unidade residencial e que os relatórios 145 

terão  que ser entregues até o 2º dia útil dos meses de março, maio e julho.’ Em seguida, 146 

Janete faz a leitura do Relatório da Comissão Social Especial, o qual diz que: A Comissão 147 

recebeu o ofício 20/2012 da entidade Associação Recanto da Criança, contendo como 148 

anexos os relatórios referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2012, cujo protocolo na 149 

Secretaria Executiva está datado de 06 de março de 2012; que a entidade informa nos 150 

relatórios de atendimento a meta mensal de 34 crianças e adolescentes em acolhimento; 151 

que verificou-se, por análise do ofício e dos Relatórios que a entidade demonstra o interesse 152 

para a reabertura do Serviço de Acolhimento Residencial na unidade I e a abertura da 153 



unidade II, as quais estão condicionadas ao repasse dos recursos financeiros do FIA 154 

Municipal 2011; que a Comissão entende que a entidade vem cumprindo com a deliberação 155 

da Resolução nº 006/2012 do CMAS, e que continuará sendo acompanhado por esta 156 

Comissão.  Vanderlei finaliza dizendo que trata-se apenas de informe para conhecimento da 157 

plenária. 7. Apreciação e Aprovação da Lista de Agricultores do Programa de 158 

Aquisição de Alimentos-PAA: Vanderlei explica que, embora o Programa de Aquisição de 159 

Alimentos-PAA esteja vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, compete a este 160 

Conselho Municipal de Assistência Social aprovar tal lista; lembra que em reuniões 161 

anteriores, este Conselho já aprovou outras listagens e que o Coordenador do PAA, senhor, 162 

Márcio Geovane D. Pereira, sempre se faz presente esclarecendo dúvidas, levantadas pelos 163 

Conselheiros. Márcio faz uso da palavra e explica que cada Agricultor selecionado pode 164 

fornecer até R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por ano, mas que alguns acabam 165 

desistindo, outros não tem interesse em participar, desta forma, os técnicos do Programa 166 

estão em constante busca ativa para manter o quadro equilibrado. Inês de Paula elogia o 167 

trabalho do PAA sob a coordenação de Márcio. Vanderlei corrobora à fala de Inês e diz que 168 

ele, enquanto representante de entidade sabe da importância da distribuição deste s 169 

alimentos. Após discussão, a plenária aprova por unanimidade de 17votos  de Lista de 170 

Agricultores do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA. 8.  Indicação de representante 171 

para compor Comissão Municipal de Implantação e Avaliação das Medidas 172 

socioeducativas: Vanderlei fala que o CMAS recebeu o ofício nº 126/2012 provindo do 173 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, o qual solicita a 174 

indicação de dois representantes deste Conselho, sendo um titular e um suplente, para 175 

compor o Sistema Nacional de Atendimento Sócio Educativo - SINASE. O Presidente do 176 

CMAS solicita que a Assistente Social Etelda Madsen, da Secretaria Executiva dos 177 

Conselhos faça uma breve explanação sobre a referida Comissão. Etelda expõe que o 178 

objetivo da lei que instituiu o SINASE, foi o de acompanhamento do Sistema de 179 

Sócioeducação a Nível Nacional, Estadual e Municipal, que envolve as situações de 180 

adolescentes em conflito com a Lei e cumprem Medidas Socioeducativas de Prestação de 181 

Serviço Comunitário – PSC, Liberdade ASSISTIDA – LA, Semi Liberdade ou Internação. 182 

Explica que a Comissão Municipal já foi instituída pelo CMDCA no final de 2011, que a 183 

mesma é consultiva e vinculada ao CMDCA. Na sua composição terá representantes de 184 

várias Entidades Governamentais e Não Governamentais Municipais e do Estado que 185 

desenvolvem ações na área da Socioeducação no Município de Cascavel. Esclarece ainda, 186 

que a Comissão terá aproximadamente cinqüenta membros, que as reuniões acontecerão 187 

sempre na terceira sexta-feira do mês no Centro de Referência Especializado de Assistência 188 

Social - CREAS II. Em seguida, são sugeridos alguns nomes e a plenária aprova pela 189 

unanimidade de 17 votos os seguintes Conselheiros: Titular: Luiz Antonio Pastorini 190 

Lançanova e Suplente: Cleunice Soares de Mello Favreto. Desta forma, a plenária passa ao 191 

último ponto de pauta nº 8. Assuntos Gerais: a conselheira e assistente social do Centro 192 

Jesuíta, Vívian Bertel l i  F. de Oliveira,  apresenta o novo coordenador da entidade, Pe 193 



Paulo Pelizer; Vanderlei informa que a entidade Centro de Estudos do Menor e Integração 194 

na Comunidade – CEMIC, informou através do ofício nº 72/2012, sua nova diretoria para 195 

2012/2014, tendo como presidente o senhor Fernando Luiz Noro; neste momento, Vanderlei 196 

ressalta a presença do senhor Miguel Porfírio, tesoureiro da entidade, que foi vereador neste 197 

município por dois mandatos e continua atuando na Comunidade, enfatiza o presidente. Inês 198 

de Paula informa que conseguiu por meio do deputado Nelson Padovani, através de 199 

Emenda Parlamentar, Recurso Federal para ampliação deste Centro de Referência de 200 

Assistência Social – CRAS, que está sendo inaugurado nesta data. Vanderlei encerra sua 201 

fala registrando que o município está cumprindo as deliberações do CMAS, pois no ano de 202 

2009, através da Resolução nº 042, este Conselho recomendou à Secretaria Municipal de 203 

Assistência Social, bem como, à Secretaria Municipal de Administração, para que 204 

gestionassem junto ao Prefeito Municipal para a manutenção do CRAS do Santa Cruz, após 205 

a conclusão das obras do CRAS XIV de Novembro, e que hoje, ressalta Vanderlei, isso é 206 

uma realidade, Vanderlei  elogia também a iniciativa de homenagear a família da senhora 207 

Selvina Anadir Pires da Silva, identificando esta obra com o nome da mesma; explica que 208 

conheceu muito bem a “dona” Selvina; que ela foi uma pessoa que lutava muito pela 209 

Comunidade, que foi alguém de muita garra e que também lutou contra a doença, enquanto 210 

pode, com todas as suas forças. Egon fala que participou da 1ª Conferência Estadual sobre 211 

Transparência e Controle Social – CONSOCIAL, realizada em Curitiba nos dias, 12, 13 e 14 212 

de março; que esteve presente também a presidente do Conselho Municipal de Habitação 213 

de Cascavel, Marilda Thomé Paviani e a representante do Ministério Público, a assistente 214 

social Andressa Bremm; Egon informa ainda que tinha representantes de vinte municípios 215 

do Oeste do Paraná e que foram eleitos, para representar o CONSOCIAL na I Conferencia 216 

Nacional que acontecerá em Brasília nos dias 18, 19 e 20 de maio/2012,  a senhora Simone 217 

Beatriz Ferrarri de Toledo e o senhor Ivo Teodoro Griebeler, representante do Município de 218 

Pato Bragado. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerra a reunião as 09h47 e 219 

eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que após  lida e aprovada será assinada por mim e 220 

pelo presidente.221 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


