
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                            

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
ATA N° 04 – 27/03/2013 

 

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e treze, aconteceu às 16h00, na sala de 1 
reuniões do 3º piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à Rua Paraná, 5.000 – Centro, com 2 
a presença de seu vice presidente, Luiz Antônio Pastorini Lançanova, e a maioria de seus 3 
membros conforme consta na lista de presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de 4 
pauta: 1. Aprovação da Pauta do Dia; 2. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão 5 
da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade acerca do Plano de 6 
Reordenamento do Serviço de Acolhimento para População Adulta e Famílias em Situação 7 
de Rua. A assistente social do Conselho Municipal de Assistência Social, Gisele Fossá, explica 8 
que a presidente do CMAS, Inês de Paula, não poderá presidir a reunião, desta forma, a reunião 9 
será presidida pelo conselheiro representante da Associação Educacional Lins de Vasconcelos - 10 
Guarda Mirim, Luiz Antônio Pastorini Lançanova, vice presidente deste Conselho. Nesse 11 
momento, a conselheira Inês de Paula se faz presente, cumprimenta a todos e agradece por 12 
terem atendido a convocação para esta reunião extraordinária, acrescenta que fez questão de vir 13 
agradecer pessoalmente, bem como justificar sua ausência que é em virtude de uma consulta 14 
médica agendada anteriormente para este mesmo horário, sendo que a possível  alteração de 15 
data da mesma implicaria em prejuízo á sua saúde. Em seguida, o vice presidente passa a 16 
presidir a reunião colocando em apreciação o ponto nº 1. Aprovação da Pauta do Dia: não 17 
havendo manifestação, Luiz coloca a pauta em votação a qual é aprovada pela plenária por 18 
unanimidade de catorze votos. Na sequência, o presidente faz a leitura das justificativas de faltas 19 
recebidas dos seguintes conselheiros: Vanice Maria Schaedler  que nessa data está participando, 20 
enquanto madrinha, de uma cerimônia de casamento civil na cidade de Toledo; Vivian Bertelli 21 
Ferreira de Oliveira que encontra-se viajando; Salete Gerardi de Lima Chrun, que segundo email, 22 
já tem compromissos agendados para o mesmo horário. Prosseguindo, a discussão passa a ser o 23 
ponto nº 2. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social 24 
Especial de Média e Alta Complexidade acerca do Plano de Reordenamento do Serviço de 25 
Acolhimento para População Adulta e Famílias em Situação de Rua: a assistente social do 26 
CMAS Gisele faz a leitura do ofício nº 247/2013 recebido da Secretaria Municipal de Assistência 27 
Social – SEASO, no qual a Secretaria solicita a convocação de reunião extraordinária para 28 
apreciação e deliberação acerca do reordenamento do Serviço de Acolhimento para População 29 
Adulta e Famílias em Situação de Rua, haja vista que, a SEASO tem prazo até a data de 30 
30.03.2013 para protocolar tal documento na Secretaria da Família e do Desenvolvimento Social – 31 
SEDS. Logo após, realiza a leitura do parecer da Comissão supra onde diz que “...considerando a 32 



Resolução n° 042/2012 do CMAS que aprova a expansão qualificada e prevê a elaboração do 33 
plano de reordenamento, conforme Termo de Adesão firmado entre a SEASO e MDS, 34 
considerando a Resolução n° 045/2012 do CMAS que aprova a mudança de endereço do Serviço 35 
de Acolhimento Institucional para Adultos em Situação de Rua; considerando o ofício nº 247/2013 36 
da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO, referente a análise e deliberação do 37 
Plano de Reordenamento do Serviço de Acolhimento para População Adulta e Famílias em 38 
Situação de Rua, tem por indicativo à plenária que aprove o Plano de Reordenamento do Serviço 39 
de Acolhimento para População Adulta e Famílias em Situação de Rua...”.  Encerrada a leitura, o 40 
vice presidente coloca o parecer em apreciação. A conselheira representante da SEASO, Cheila 41 
Tatiana L. Guimarães, apresenta o Plano projetado em multimídia; diz que vem sendo trabalhado 42 
no mesmo desde outubro/2012, porém, devido a transição de gestão e ainda férias de alguns 43 
técnicos, não foi possível terminá-lo até dezembro de 2012, conforme previsto; Cheila explica 44 
ainda que o Plano deve ser iniciado em julho de 2013 e encerrado em junho de 2014; fala que foi 45 
necessário analisar a demanda atendida para depois traçar as metas, as ações e o prazo e que o 46 
público escolhido para a análise foram os usuários dos meses de setembro e outubro de 2012; 47 
que quadro apresentado foi preenchido conforme modelo encaminhado pelo Ministério de 48 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS; a conselheira continua a explanação e 49 
esclarece que o Plano de Reordenamento é composto: a Apresentação, o Diagnóstico, o 50 
Reordenamento e o Plano de Ação. Em relação à implantação de novos serviços, está sendo 51 
proposto a implantação de um setor de coordenação da Alta Complexidade junto a Divisão de 52 
Proteção Social Especial da SEASO e uma Central de Vagas de Acolhimento com funcionamento 53 
ininterrupto (24 horas). Quanto ao reordenamento dos serviços de acolhimento já existentes, será 54 
necessário reorganizar as modalidades de atendimento, considerando que embora o Serviço 55 
Governamental esteja identificado como Casa de Passagem Pop Rua, não se caracteriza 56 
enquanto tal, pois na verdade o atendimento prestado está mais próximo da modalidade de Abrigo 57 
Institucional; já o Albergue Noturno tem acolhido mais o público que está em transito, mas no 58 
Plano de Reordenamento está sendo previsto que esta Unidade execute o serviço de acolhimento 59 
na modalidade de Abrigo Institucional; informa também que é de conhecimento da SEASO que o 60 
MDS está elaborando um modelo padrão para o espaço físico de unidades de acolhimentos para 61 
pessoas em situação de rua; Luiz questiona se não seria interessante aguardar  esse novo projeto 62 
do MDS? Cheila explica que esse foi o motivo de ter sido colocado o início da execução do Plano 63 
para julho de 2013, pois acredita-se que até lá já tenha algo definido. Em seguida, Cheila passa a 64 
explanar sobre o reordenamento do Albergue Noturno; explica que a terminologia não está de 65 
acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistencias, portanto, com o 66 
reordenamento a Unidade passará a se chamar Abrigo Institucional para pessoas em situação de 67 
rua – André Luiz. O vice presidente Luiz pergunta se a entidade participou das discussões. A 68 
representante da entidade e psicóloga da mesma, Fabiane Fauth, confirma que sim, que foram 69 
realizadas três reuniões para discussão do reordenamento; Cheila complementa que no início o 70 
Albergue Noturno não terá a demanda integral de atendimento das cinqüenta pessoas previstas, 71 
sendo assim, a equipe de referência exigida poderá ser composta conforme a demanda vai 72 



aumentando, e que existe a previsão no Plano de Reordenamento da cedência de funcionários 73 
por parte do Município. Luiz lembra que conforme consta no parecer supra, este Conselho já 74 
aprovou através da Resolução 042/2012 a expansão do cofinanciamento e a necessidade de 75 
elaboração de um Plano de Reordenamento e através da Resolução 045/2012 a mudança de 76 
endereço da Casa POP. Cheila finaliza dizendo que da maneira como vem sendo executados, os 77 
Serviços estão reproduzindo a situação de rua, tendo em vista que as ações não estão sendo 78 
desenvolvidas de acordo com a legislação; que da maneira como está, o usuário é que decide em 79 
qual Serviço quer ser atendido: fica na Casa de Passagem Pop e se ocorre algum 80 
desentendimento, sai de lá e vai para o Albergue Noturno ou vice-versa, não desenvolvendo as 81 
atividades pactuadas no Plano Individual de Atendimento – PIA e descumprindo com as 82 
condicionalidades, considerando que não é possível realizar um acompanhamento sistemático de 83 
qualidade dos casos atendidos. Encerrada a apreciação, Luiz coloca o parecer em votação e a 84 
plenária o aprova pela unanimidade de catorze votos. Prosseguindo, Luiz agradece a presença de 85 
todos e convida para 5ª Conferência Municipal da Cidade – Etapa Municipal, dia 09 de abril de 86 
2013, no Auditório da Universidade do Oeste do Paraná – UNIOESTE. Nada mais havendo a ser 87 
tratado, o vice presidente encerra a reunião a 17h05 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, 88 
após lida e aprovada será assinada por mim e pelo vice presidente. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


