
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA  N° 04 – 14/04/2011   

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e onze, aconteceu às 09h30, na Entidade Guarda Mirim, 1 

sito à Rua Marechal Cândido Rondon, 3530 - Cancelli, a reunião ordinária 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. Apreciação e aprovação das Atas das 4 

reuniões anteriores (ordinária de 10.02.2011 e 10.03.2011 e a extraordinária de 25.03.2011); 2. 5 

Posse de Conselheiros; 3. Recomposição das Comissões Permanentes; 4. Compor Comissão 6 

Especial para analisar/alterar a Lei municipal nº. 4537/2007; 5. Questionário referente à 7 

implementação da Resolução nº. 016/2010 do CNAS; 6. Parecer da Comissão de Avaliação de 8 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamentos e Finanças, referente 9 

ao Plano de Aplicação do IGD/2011; 7. Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, 10 

Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamentos e Finanças referente a tomada de 11 

Contas Especial da APAE/Convênio para construção do Centro de Geração de Rendas; 8. IX 12 

Conferência Municipal de Assistência Social; 9. Informes Gerais. O presidente inicia a reunião 13 

dando as boas vindas a todos e passa a palavra ao Presidente da Entidade Guarda Mirim, o senhor 14 

Fábio Fiorin Cardoso o qual diz que é um prazer receber o CMAS; explica que atualmente a Entidade 15 

atende 350 (trezentos e cinqüenta) adolescentes, porém, devido a demanda reprimida de 16 

aproximadamente 200 adolescentes, a Entidade pretende aumentar o número de vagas. Em seguida, 17 

Vanderlei ressalta e agradece a presença do senhor Valdair Mauro Debus, Pastor da Igreja do 18 

Evangelho Quadrangular; da senhora Andressa Bremm, Assistente Social do Ministério Público, e 19 

agradece ainda ao Vereador João Arquelau de Aguiar, (João da Tropical) e a representante do 20 

PROVOPAR Vânia Maria de Souza, bem como a senhora Vívian Bertelli Ferreira de Oliveira , 21 

Assistente Social do Centro Jesuíta , e de Pedra M. B. Mistura e Vera Aparecida Anger, 22 

representantes das Entidades APAE -  Associação Cascavelense de Amigos dos Excepcionais e do 23 

CEMIC – Centro de Estudos do Menor e Integração na Comunidade, respectivamente.Vanderlei 24 

coloca a pauta em aprovação e solicita a retirada do ponto de pauta nº. 03 e que o ponto nº. 07 passe a 25 

ser o ponto nº. 03. A solicitação, bem como a pauta com a referida alteração, são aprovadas por 26 

unanimidade. Desta forma, a pauta passa a ter a seguinte Ordem: 1. Apreciação e aprovação das 27 

Atas das reuniões anteriores (ordinária de 10.02.2011 e 10.03.2011 e a extraordinária de 28 



25.03.2011); 2. Posse de Conselheiros; 3. Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, 29 

Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamentos e Finanças referente a tomada de 30 

Contas Especial da APAE/Convênio para construção do Centro de Geração de Rendas; 4. 31 

Compor Comissão Especial para analisar/alterar a Lei municipal nº. 4537/2007; 5. Questionário 32 

referente a implementação da Resolução nº. 016/2010 do CNAS; 6. Parecer da Comissão de 33 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamentos e 34 

Finanças, referente ao Plano de Aplicação do IGD/2011; 7. IX Conferência Municipal de 35 

Assistência Social; 8. Informes Gerais. Inicia-se a discussão do ponto nº. 1. Apreciação e 36 

aprovação das Atas das reuniões anteriores (ordinária de 10.02.2011 e 10.03.2011 e a 37 

extraordinária de 25.03.2011): o presidente coloca as referidas atas em apreciação e após, em 38 

votação, não havendo nenhuma manifestação, a Plenária aprova as mesmas por unanimidade. Passa-se 39 

para o ponto nº. 2. Posse de Conselheiros: Vanderlei explica que nesta data deveriam ser empossadas 40 

novas representantes da Secretaria Municipal de Educação, porém, devido ao momento de transição da 41 

Secretaria (a atual Secretária Maristela Becker de Miranda está deixando a Pasta e o senhor Valdecir 42 

Nath deverá tomar posse na data de 18.04.2011; o presidente empossa a Conselheira Suplente Lúcia 43 

Fátima Almeida, representante da Secretaria Municipal de Cultura, em substituição ao senhor Ondino 44 

Marcos que se aposentou. Vanderlei apresenta o Conselheiro Edemilson Ângelo Lorensi o qual foi 45 

empossado na Reunião  Extraordinária realizada em 27.04.2011, sendo que alguns Conselheiros não 46 

estavam presentes; Edemilson cumprimenta a Plenária e esclarece que foi alterada a Diretoria da 47 

APAE e, haja vista o senhor Pedro Maria Martendal ser Conselheiro Presidente do Conselho 48 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o qual apresenta uma grande demanda, a Entidade 49 

o indicou para compor o CMAS e que está disposto a contribuir. Na seqüência, em discussão, o ponto 50 

nº.  3. Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da 51 

Comissão de Orçamentos e Finanças referente a tomada de Contas Especial da APAE/Convênio 52 

para construção do Centro de Geração de Rendas: Vanderlei explica que este Conselho recebeu o 53 

ofício nº. 174/2011 da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO o qual solicita a 54 

apreciação, bem como o referendo do Termo de Cumprimento de Objeto da Entidade APAE, pelo 55 

motivo de que a SEASO, recebeu do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – 56 

MDS - uma notificação para regularizar as pendências apontadas por este Ministério – referente ao 57 

Convênio nº. 1188/MPAS/SEAS 2001, pois segundo o referido ofício, na ocasião, de acordo com o 58 

plano de trabalho apresentado pela Entidade o objeto de Convênio era a construção de um Centro de 59 

Geração de Renda em Alvenaria com 300 m² e foram apontadas algumas irregularidades que originou 60 

a Tomada de Contas Especial; Vanderlei complementa que as Comissões supra, fizeram a análise 61 

minuciosa da documentação, encaminhada em anexo à solicitação, e emitiram o Parecer o qual é lido 62 

pela Secretária Executiva dos Conselhos, Justa Alves dos Anjos Chesca e destaca-se que: 63 

“considerando a necessidade do CMAS referendar o Termo de Cumprimento do Objeto da Entidade 64 

APAE e que tanto a SEASO quanto a APAE realizaram a Prestação de Contas e encaminharam ao 65 



MDS, e que na ocasião este Conselho aprovou o termo de Cumprimento de Objeto da Entidade, as 66 

Comissões tem como indicativo à Plenária, o Parecer favorável ao referendo do Termo de 67 

Cumprimento de Objeto da APAE referente ao Centro de Geração de Renda”. O presidente coloca o 68 

Parecer em apreciação e contribui relembrando que, em reunião do CMAS realizada em 19.02.2004, 69 

este assunto foi amplamente discutido e referendado. A senhora Pedra explica que no ano de 2003, 70 

quando foi lançado o Projeto, construiu-se um espaço de acordo com as metragens constantes no 71 

Convênio que era de 294 m²; ocorre que, devido o aumento da demanda, a Entidade teve que se 72 

readequar e providenciar um espaço físico maior, para melhor atender as mães; com isso, as atividades 73 

passaram a ser desenvolvidas em um barracão ao lado, com uma área de 882m² construídos com 74 

recursos próprios, para melhor atender as mães, e a construção inicial passou a abrigar as salas de aula 75 

da Educação do Ensino Fundamental. Desta forma, enquanto os filhos recebem as orientações 76 

pedagógicas, as mães desenvolvem atividades artesanais; finaliza dizendo que o espaço está aberto à 77 

visitação para que os Conselheiros possam conhecer o local e o que vem sendo desenvolvido. 78 

Vanderlei explica que hoje, o CMAS tem que somente referendar o que foi aprovado em 2004; 79 

acrescenta que não houve nenhum prejuízo no atendimento; coloca o Parecer em apreciação e em 80 

seguida em votação; a Plenária aprova o Parecer favorável ao Referendo do Termo de 81 

Cumprimento do Objeto, referente a tomada de Contas Especial da APAE/Convênio para 82 

construção do Centro de Geração de Rendas. Na seqüência, em discussão o ponto nº. 4. Compor 83 

Comissão Especial para analisar/alterar a Lei municipal nº. 4537/2007: o presidente fala que, em 84 

face à nova Legislação, Lei nº. 12.101/2009 e a Resolução 016/2010 do Conselho Nacional de 85 

Assistência Social – CNAS, a Lei Municipal nº. 4537/2007 deve ser alterada; portanto, é necessário a 86 

formação de uma Comissão Especial Temporária; em discussão, a Plenária aprova os seguintes 87 

Representantes Governamentais: Cheila Tatiana Lautert Guimarães, Janete Krack Magnagnagno, 88 

Luzia de Aguiar Soares, Inês de Paula, Lúcia Fátima Almeida e os Representantes da Sociedade 89 

Civil:  Vanderlei Augusto da Silva, Luiz Lança Nova, Márcia Miyuki Noda Livi, Kleber Francisco 90 

Maricato, Vívían Bertelli Ferreira de Oliveira, sendo que a Plenária também referendou enquanto 91 

convidada a representante do Ministério Público, senhora Andressa Bremm. Vanderlei explica que 92 

após a Comissão efetuar as alterações, será apresentado à Plenária e na seqüência, encaminhado à 93 

Câmara Municipal, tendo em vista tratar-se de uma Lei; Vanderlei fala ao Vereador, senhor “João da 94 

Tropical” que conta com seu apoio na ocasião da apreciação e votação das alterações da Lei supra 95 

pelos nobres Vereadores, no sentido de que não haja emendas, tendo em vista a necessidade da Lei 96 

alterada ser promulgada antes da realização da IX Conferência Municipal de Assistência Social que 97 

acontecerá  nos dias 22 e 23 de Julho de 2011; Vanderlei agradece novamente a presença do referido 98 

Vereador, ressalta que o mesmo constantemente participa das reuniões do CMAS e lamenta a ausência 99 

dos demais vereadores. Finalizado o assunto, inicia-se a discussão do ponto nº. 5. Questionário 100 

referente a implementação da Resolução nº. 016/2010 do CNAS: Justa explica que o CMAS 101 

recebeu do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, o ofício nº. 025 datado de 23.03.2011 o 102 



qual encaminha o formulário referente ao Relatório situacional de implementação da Resolução nº. 103 

016/2010 do Conselho Nacional de Assistência Social, cujo objetivo é se obter uma análise a nível 104 

Estadual sobre a implementação da referida Resolução nos Municípios Paranaenses; Vanderlei 105 

complementa que o Questionário deve ser preenchido pelos Conselheiros e depois encaminhando ao 106 

CEAS. Na seqüência, Justa apresenta o Questionário projetado em multimídia e os Conselheiros 107 

presentes vão discutindo e respondendo as questões e ao final a Plenária aprova o preenchimento 108 

executado, bem como, o encaminhamento ao CEAS, sendo que a SECON fará o envio por email e via 109 

correio. Em discussão, o ponto nº. 6. Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 110 

Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamentos e Finanças, referente ao Plano de Aplicação 111 

do IGD/2011: Vanderlei informa que a Secretaria Municipal de Assistência Social encaminhou o 112 

Ofício nº. 172/2011, datado de 06.04.2011 o qual informa que no mês de março de 2011 foram 113 

depositados na conta do município os recursos do IGD referente aos meses de novembro e dezembro 114 

de 2010, valor mensal R$ 18.897,88 (dezoito mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e oito 115 

centavos), totalizando 37.795,76 (trinta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e seis 116 

centavos), sendo que este valor será aplicado conforme plano de aplicação já aprovado pelo CMAS 117 

em 13.09.2010; o presidente informa ainda que segundo o Art. 8º da Portaria nº. 754, de 20 de outubro 118 

de 2010, “caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social, apreciar e deliberar sobre as 119 

prestações de contas da aplicação dos recursos recebidos a título de apoio financeiro à gestão 120 

descentralizada do PBF, enviadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social”. A Conselheira e 121 

Gerente da Divisão de Proteção Básica, Luzia de Aguiar Soares, apresenta projetado em multimídia o 122 

Plano para aplicação do IGD/2011 visando o atendimento às Famílias do Programa Bolsa Família no 123 

Município de Cascavel. A Secretária Executiva dos Conselhos, Justa, faz a leitura do Parecer das 124 

referidas Comissões, o qual diz que, considerando que a SEASO apresentou o Plano de Aplicação do 125 

IGD/2011 o qual será aplicado no apoio financeiro à gestão descentralizada do Programa Bolsa 126 

Família, as Comissões são de Parecer favorável à aprovação do Plano de Aplicação do IGD/2011. O 127 

presidente coloca o Parecer em apreciação e votação, haja vista, todos os esclarecimentos prestados, 128 

não houve nenhuma manifestação da Plenária e o Parecer é aprovado por unanimidade. Em discussão, 129 

o próximo ponto de pauta nº. 7. IX Conferência Municipal de Assistência Social: Vanderlei fala que 130 

a Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal de Assistência Social, definiu que a mesma 131 

será realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011, explica ainda que o calendário das Prés Conferências 132 

já foi elaborado e será encaminhando aos Conselheiros por email para que todos os Conselheiros 133 

possam se organizar, pois terão que ter uma participação efetiva. Luzia informa que na SEASO, as 134 

tarefas já foram distribuídas. Em seguida, a plenária passa para o último ponto de pauta nº. 9. 135 

Informes Gerais: Vanderlei passa a palavra ao senhor Valdair Mauro Debus, Pastor da Igreja do 136 

Evangelho Quadrangular, o qual faz um convite a todos os presentes sobre um projeto que a Igreja irá 137 

desenvolver na semana de 13 a 18 de maio de 2011, que abordará o assunto da Pedofilia, explica que 138 

virão palestrantes gabaritados do Estado de Minas Gerais. Vanderlei pede que o mesmo deixe os 139 



cartazes, bem como, repasse por email todas as informações para que sejam divulgadas a todas as 140 

Entidades Governamentais e Não Governamentais. O presidente convida a todos para a posse dos 141 

Conselheiros do Conselho Municipal de Educação que será 20.04.2011 às 16h00; convida também 142 

para I Audiência Pública a realizar-se dia 27.04.2011, a partir das 13h30 na Câmara Municipal 143 

de Cascavel, sendo que, nesta mesma data, às 16h00 acontecerá a reunião extraordinária deste 144 

Conselho. Vanderlei convida também para a comemoração de 10 (dez) anos de Fundação do Centro de 145 

Educação Infantil Coração de Maria. O presidente fala que a Secretaria Municipal de Assistência 146 

Social, repassou a informação de que, o imóvel locado na Rua Fagundes Varela, 1623 para a 147 

instalação da Casa de Passagem para Crianças de 03 a 11 anos, foi ocupada pelo Programa Compra 148 

Direta e o CRAS Volante, haja vista, que o início das atividades da Casa de Passagem, só será possível 149 

após a realização de Concurso Público Municipal, para a contratação de equipe de apoio, como 150 

educador social, zelador e motorista para atuarem neste novo Serviço de Acolhimento Institucional. 151 

Luzia agradece quem pôde prestigiar a inauguração da primeira etapa de revitalização do Condomínio 152 

da Terceira Idade, localizado no Bairro Tarumã; explica que as oito residências tiveram o telhado 153 

trocado, beiral e forro refeitos, revisão na acessibilidade dos banheiros, nos encanamentos e nas 154 

instalações hidráulicas e elétricas; complementa que o bloco recebeu também pintura interna e externa, 155 

bem como calçadas, muro, cerca e portão revitalizados. Finaliza informando que já foram iniciadas as 156 

obras de reforma do segundo bloco. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerra a reunião às 157 

11h49, e eu Clarice Fruet, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo 158 

presidente.  159 


