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REUNIÃO ORDINÁRIA – Edital nº. 005/2012 

ATA N° 05 – 10/05/2012 

 

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

Juventude, sito à Rua da Felicidade, 601 – Conjunto Julieta Bueno – Bairro Interlagos, a 2 

reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a presença de 3 

seu presidente, senhor Vanderlei Augusto da Silva e a maioria de seus membros conforme 4 

consta na lista de presença, anexa a esta, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. 5 

Apreciação e Aprovação da Ata da Reunião Anterior (12.04.2012); 2. Posse de 6 

Conselheiros; 3. Apreciação e deliberação do parecer da Comissão de Orçamento e 7 

Finanças com Referência: “Reprogramação dos Saldos remanescentes dos pisos 8 

federais”; 4. Apreciação e deliberação dos Pareceres das Comissões de Proteção 9 

Social Básica, de Proteção Social Especial e de Assessoramento, Defesa e Garantia 10 

de Direitos com Referência: “Validação de inscrição das Entidades, Serviços, 11 

Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais”; 5. Apreciação e deliberação 12 

dos Pareceres das Comissões de Proteção Social Básica, de Proteção Social Especial 13 

e de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos com Referência: “Aprovação da 14 

documentação das unidades governamentais, conforme Art. 18 da Resolução CMAS 15 

001/2012”; 6. Apreciação e deliberação dos Pareceres da Comissão de Proteção 16 

Social Básica com Referência: “Apreciação e deliberação dos Planos de Providência e 17 

Planos de Apoio das entidades Instituto Alfredo Kaefer e LBV, resultantes do Ciclo de 18 

Monitoramento e Avaliação; 7. Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão de 19 

Projetos e Documentos com Referência: “Relatório situacional de implementação da 20 

Resolução 016/2010 do CNAS”; 8. Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão 21 

de Projetos e Documentos com Referência: “Solicitação do CEACRI para recebimento 22 

de produtos do Programa PAA”; 9. Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão 23 

de Proteção Social Básica com referência: “Relatório Mensal da entidade FAG”; 10. 24 

Indicação de representantes do CMAS para participação do curso “Controle Social no 25 

SUAS”, promovido pela SEDS; 11. Assuntos Gerais. Vanderlei inicia a reunião 26 

agradecendo o comparecimento de todos os Conselheiros, ressaltando a presença da 27 

grande maioria dos coordenadores dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 28 

Socioassistenciais; em seguida, coloca a pauta em apreciação solicitando a inclusão de dois 29 

pontos: Indicação de representantes do CMAS para a formação das Comissões de PSB 30 

e PSE do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação e Relatório da entidade 31 

Recanto da Criança.  A plenária aceita a inclusão e aprova a pauta pela unanimidade de 32 



catorze votos, sendo que as duas inclusões serão os pontos de pauta nº 11 e 12 33 

respectivamente, alterando os Assuntos Gerais para ponto nº 13. Inicia-se o ponto nº 1. 34 

Apreciação e Aprovação da Ata da Reunião Anterior (12.04.2012): o presidente coloca a 35 

ata supra em apreciação, não havendo nenhuma manifestação, a mesma é aprovada pela 36 

unanimidade de catorze votos. Em seguida, o ponto nº 2. Posse de Conselheiros: 37 

Vanderlei explica que em virtude do falecimento da representante titular da Secretaria 38 

Municipal de Cultura, Claudete Maria Schneier, ocorrida na data de 02.04.2012, a Secretaria 39 

encaminhou as seguintes alterações: a conselheira Lúcia Fátima Almeida, atualmente 40 

suplente, assume a titularidade nesta data, e a senhora Lúcia Rosa de Araújo a 41 

suplência. Ambas são empossadas e recebem as boas vindas da Mesa Diretiva. Antes de 42 

iniciar a discussão do próximo ponto, Vanderlei elogia a obra deste Centro de Juventude 43 

inaugurada em 04.05.2012, agradece aos Conselheiros que se fizeram presente e estende o 44 

agradecimento à Rosângela B. Gouveia, coordenadora do Centro; a mesma diz que é um 45 

prazer receber o CMAS neste espaço cujas portas estão sempre abertas; acrescenta que, 46 

embora a inauguração do Centro da Juventude tenha ocorrido no início do corrente mês, a 47 

equipe já vem trabalhando desde fevereiro com o estudo da proposta pedagógica do Centro, 48 

bem como, com o reconhecimento do território e que a partir da próxima semana terão início 49 

as atividades com os jovens e adolescentes inscritos, de 12 a 18 anos conforme definição 50 

do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Política Nacional da Juventude, a 51 

coordenadora encerra sua fala ressaltando que ela, enquanto coordenadora, quer que esse 52 

espaço se torne uma referência para a juventude. A conselheira e Secretária Municipal de 53 

Assistente Social, Inês de Paula fala que enquanto Rosângela se recuperava de um 54 

acidente automobilístico a conselheira e gerente da Divisão de Proteção Social Básica, 55 

Luzia Aguiar Soares, juntamente com as demais técnicas da Divisão, foi guerreira, não 56 

medindo esforços para que todos os preparativos de inauguração desta obra fossem 57 

concluídos no tempo previsto; a Secretária pede para registrar também seu agradecimento à 58 

toda a equipe, desde a zeladora até a coordenação, pois, enfatiza Inês, este é um momento 59 

histórico onde se encontram presentes um grade números de coordenadoras de Serviços da 60 

SEASO; a Secretária menciona a qualidade da estrutura física do Centro da Juventude 61 

ressaltando que o equipamento de som  é de ótima qualidade e equivale ao valor de 62 

aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cujos recursos técnicos permitem aos 63 

adolescentes simularem uma rádio; Inês finaliza sua fala informando que na data de 64 

amanhã, o Secretário de Assistência Social do município de Campo Largo-PR estará em 65 

Cascavel com o objetivo de conhecer este Serviço, que já é referência no Estado e que, não 66 

poderia deixar de agradecer a Vanderlei que sempre esteve presente desde o início do 67 

projeto, e também de lembrar que a grafitagem nos muros desta obra foi idéia do professor 68 

Jomar  Vieira Rocha que faleceu vítima de acidente de trânsito no mês de janeiro do 69 

corrente ano. Vanderlei retoma a palavra e lembra que há 10 anos atrás quando foi 70 

inaugurado neste bairro Interlagos as casas do Conjunto Julieta Bueno, a região era 71 

desprovida de equipamentos públicos e que ele jamais imaginou estar presenciando e 72 



vivenciando a atual  realidade. Nessa mesma ocasião, o presidente parabeniza os 73 

profissionais de serviço social, pela passagem do seu dia na data de 15 de maio. Em 74 

seguida, o presidente apresenta o representante da Igreja do Evangelho Quadrangular, 75 

pastor Valdair Debus o qual faz uso da palavra e agradece a Secretária Inês e o presidente 76 

Vanderlei pela atenção de sempre; o pastor informa que a Igreja que representa está 77 

engajada no movimento “Todos contra a Pedofilia”, fala que na semana de 14 à 18.05.2012 78 

a Igreja estará realizando palestras e capacitações com profissionais da área; disponibiliza 79 

cartazes com as demais informações. Da mesma forma, a conselheira e gerente da divisão 80 

de Proteção Social Especial, Justa Alves dos Anjos Chesca, convida a todos para 81 

participarem do 10º Fórum municipal de enfrentamento ao abuso e a exploração sexual 82 

contra criança e adolescente que será realizado na data de 18.05.2012 no auditório da 83 

Universidade Paranaense – UNIPAR. A Secretária Inês lembra da importância do trabalho 84 

intersetorial, informando que juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, 85 

estão à frente Serviço do Centro da Juventude as Secretarias de Cultura e Esporte e Lazer, 86 

que a equipe soma trinta e cinco pessoas. Na sequência, inicia-se a discussão do ponto nº 87 

3. Apreciação e deliberação do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças com 88 

Referência: “Reprogramação dos Saldos remanescentes dos pisos federais”: Janete 89 

apresenta projetado o parecer da referida Comissão, onde consta que, a SEASO, através do 90 

ofício nº 245/2012, requer a apreciação no que concerne ao Plano de Aplicação da 91 

reprogramação dos saldos financeiros de 2011 oriundos do Fundo Nacional de Assistência 92 

Social – FNAS do co-financiamento com Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 93 

Fome – MDS referentes aos serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial 94 

e alocados no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, em seguida Vanderlei o 95 

coloca em apreciação; explica que o gerente da divisão  administrativa e financeira, Hudson 96 

M. Moreschi Júnior, participou da reunião da Comissão  apresentando todos os registros de 97 

preço e esclarecendo as dúvidas, o presidente acrescenta que os documentos 98 

comprobatórios destes registros se encontram à disposição na mesa diretora, caso algum 99 

Conselheiro queira verificar. A plenária questiona sobre a locação de veículos, Inês 100 

esclarece que não é possível adquirir veículo com esse recurso, daí a necessidade da 101 

locação, pois o trabalho não pode parar. O conselheiro Kleber F. Maricato, ressalta que a 102 

comissão fez questão de averiguar quais foram os trâmites da locação, e verificou-se que 103 

realmente não havia outra possibilidade e que foram empresas diferentes que ganharam e 104 

que ficou evidente para a comissão, a transparência do processo. Desta forma, o parecer é 105 

colocado em votação e a plenária aprova pela unanimidade de quinze votos o Plano de 106 

Aplicação da reprogramação de saldos dos pisos federais de co-financiamento do Fundo 107 

Nacional de Assistência Social – FNAS, de acordo com a seguinte tabela: 1. PISOS DE 108 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  - Piso de Transição de Média Complexidade (PCDIF), 109 

Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias: R$ 285.191,97 (duzentos e oitenta e 110 

cinco mil, cento e um real e noventa e sete centavos) para Custeio conforme Registro de 111 

Preço vigente: Materiais para Manutenção da estrutura física e dos equipamentos dos 112 



Serviços da PSE –; Aquisição de gêneros alimentícios;  Material de limpeza; Material de 113 

copa e cozinha;  Material de Expediente;  Material de Processamento de Dados; 114 

Contratação de fornecimento de alimentos (lanche pronto);  Contratação de Serviços de 115 

Publicidade e Propaganda; Serviços para Manutenção da estrutura física e dos 116 

equipamentos dos Serviços da PSE (corte de grama, pintura, lixeiras, serviço auto fossa, 117 

serviço de chaveiro, serviços hidráulicos, manutenção preventiva);  Locação de 2 veículos 118 

de passeio;  Locação de rastreadores para os veículos da Proteção Especial. Piso Fixo de 119 

Média Complexidade (CREAS I e CREAS III): R$ 171.704,64 (Cento e setenta e um mil, 120 

setecentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos) para Custeio conforme Registro 121 

de Preço vigente: Materiais para Manutenção da estrutura física e dos equipamentos dos 122 

Serviços da PSE; Aquisição de Gêneros Alimentícios; Material de Limpeza; Material de 123 

Copa e Cozinha; Material de Expediente; Material de Processamento de Dados; Serviços 124 

de Terceiros – Pessoa Jurídica: Contratação de fornecimento de alimentos (lanche 125 

pronto); Contratação de Serviços de Publicidade e Propaganda; Contratação de Vigilância 126 

Armada para os Serviços da Proteção Especial. (noventa mil reais) Pregão Eletrônico nº 127 

601/2011. Piso Fixo de Média Complexidade IV (CREAS POP): R$ 171.969,59 (cento e 128 

setenta e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinqüenta e nove centavos) para 129 

Serviços de Terceiros – Pessoa: Contratação de Vigilância Armada para os Serviços da 130 

Proteção Especial. Pregão Eletrônico nº 601/2011. Piso de Média Complexidade III (CREAS 131 

II): R$ 40.383,82 (quarenta mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos) 132 

para Custeio conforme Registro de Preço vigente: Materiais para Manutenção da 133 

estrutura física e dos equipamentos dos Serviços da PSE; Aquisição de Gêneros 134 

Alimentícios; Material de Limpeza; Material de Copa e Cozinha; Material de Expediente; 135 

Materiais de Processamento de Dados; Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: 136 

Contratação de fornecimento de alimentos (lanche pronto); Contratação de Serviços de 137 

Publicidade e Propaganda. Piso de Alta complexidade II (Casa Passagem Pop): R$ 138 

175.420,02 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e dois centavos) para 139 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: Contratação de Vigilância Armada para os 140 

Serviços da Proteção Especial. Pregão Eletrônico nº 601/2011. Piso de Alta Complexidade I 141 

Unidade de Acolhimento Institucional Masculino e Feminino (Casa Passagem Feminino e 142 

Masculino): R$ 46.358,89 (quarenta e seis mil, trezentos e cinqüenta e oito reais e oitenta e 143 

nove centavos) para Custeio conforme Registro de Preço vigente: Materiais para 144 

Manutenção da estrutura física e dos equipamentos dos Serviços da PSE - Aquisição de 145 

Gêneros Alimentícios; Material de Limpeza;  Material de Copa e Cozinha;  Material de 146 

Expediente;  Materiais de Processamento de Dados; Serviços de Terceiros – Pessoa 147 

Jurídica: Contratação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Custeio - Recurso Do Piso 148 

Variável De Média Complexidade – PETI: R$ 10.909,13 (dez mil, novecentos e nove reais e 149 

treze centavos) para Custeio conforme Registro de Preço vigente: Materiais pedagógicos 150 

e utensílios EURECA II; R$ 6.516,80 (seis mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta 151 

centavos) roupas para apresentações/ EURECA I e II; R$ 7.794,00 (sete mil, setecentos e 152 



noventa e quatro reais) calçados EURECA II; R$ 12.746,13 (doze mil, setecentos e quarenta 153 

e seis reais e treze centavos) materiais pedagógicos e utensílios EURECA I; R$ 7.987,90 154 

(sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa centavos) calçados EURECA I; R$ 155 

4.934,34 (quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos) alimentos 156 

e materiais de limpeza, perfazendo o total de R$ 50.888,30 (cinqüenta mil, oitocentos e 157 

oitenta e oito reais e trinta centavos). Serviços de terceiros - Recurso Do Piso Variável de 158 

Média Complexidade – PETI:R$ 30.000,00 (trinta mil reais) oficineiros/ EURECA I e II. 02 - 159 

PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – Custeio - Piso Básico Variável II – CCI: R$ 160 

7.923,00 (sete mil, novecentos e vinte e três reais) Manutenção do CCI e Condomínio (auto 161 

fossa, chaveiro, serviços elétricos e hidráulicos, vidraçaria, pintura, dedetização e 162 

desratização, limpeza de caixa d'agua); R$ 7.923,71 (sete mil, novecentos e vinte e três 163 

reais e setenta e um centavos) alimentos, material de limpeza, pedagógico e de artesanato, 164 

conforme registro de preço vigente: R$ 29.620,36 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte reais 165 

e trinta e seis centavos) jardinagem e plantio de grama para o Condomínio e CCI, 166 

perfazendo o total de R$ 45.467,07(quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete 167 

reais e sete centavos). Serviços de Terceiros - Piso Básico Variável II – CCI: R$ 14.810,00 168 

(catorze mil, oitocentos e dez reais) corte  de grama, serviço de pintura do CCI; R$ 7.923,53 169 

(sete mil,novecentos e vinte e três reais e cinqüenta e três centavos) materiais elétricos e 170 

hidráulicos para CCI e Condomínio; R$ 7.923,54 (sete mil, novecentos e vinte e três reais e 171 

cinqüenta e quatro centavos) lanches prontos, pães  para CCI e Condomínio;  R$ 14.810,00 172 

(catorze mil, oitocentos e dez reais) oficineiros para CCI e Condomínio, perfazendo o total 173 

de 45.467,07 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sete centavos). 174 

Custeio - Piso Básico Fixo – CRAS: R$ 222.799,46 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos 175 

e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos) para Custeio conforme registro de 176 

preços vigente: custeio de materiais de artesanato dos serviços dos CRAS; R$ 7.541,85 177 

(sete mil, quinhentos e quarenta e um real e oitenta e cinco centavos) para materiais de 178 

informática para todos os serviços da Proteção Social Básica; R$ 9.089,58 (nove mil, oitenta 179 

e nove reais e cinqüenta e oito centavos) para material de expediente, perfazendo o total de 180 

R$ Total do 239.430,89 (duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e 181 

nove centavos), OBS: os produtos serão adquiridos (conforme a necessidade dos serviços 182 

de acordo com o registro de preço vigente). Serviços de Terceiros - Piso Básico Fixo: R$ 183 

8.640,00 (oito mil, seiscentos e quarenta reais) Contratação de empresa para instalação de 184 

centrais telefônicas nos programas de assistência social; R$ 3.400,00 (três mil e 185 

quatrocentos reais) Contratação de empresa para manutenção e conservação das centrais 186 

telefônica PABX D60 marca Philips para os programas de assistência social, pelo período 187 

de 12 meses; R$ 2.227,36 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) 188 

para equipamentos para instalação  de centrais telefônicas nos programas de assistência 189 

social; R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) para locação de dois veículos por 7 meses; 190 

R$ 43.732,64 (quarenta e três mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro 191 

centavos) para corte de grama, manutenção de jardim, auto fossa, chaveiro, serviços 192 



elétricos e hidraulicos, vidraçaria, dedetização e desratização e limpeza de caixa d'agua; 193 

perfazendo o total de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Custeio - PISO BÁSICO VARIÁVEL I – 194 

Projovem: R$ 13.639,11 (treze mil, seiscentos e trinta e nove reais e onze reais) para 195 

materiais pedagógicos e de expediente; R$ 38.758,55 (trinta e oito mil, setecentos e 196 

cinqüenta e oito reais e cinqüenta e cinco centavos) para uniformes (jaquetas, calças e 197 

camisetas); perfazendo o total de R$ 52.397,66 (cinqüenta e dois mil, trezentos e noventa e 198 

sete reais e sessenta e seis centavos). Serviços de terceiros - PISO BÁSICO VARIÁVEL I – 199 

Projovem: R$ 2.940,00 (dois mil, novecentos e quarenta reais) para ingressos para sessão e 200 

cinema (3 sessões anuais); R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para passeio ambiental no 201 

parque paraíso das orquídeas/ Medianeira; R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) para 202 

ônibus para passeio ambiental no parque paraíso das orquídeas/ Medianeira; R$ 9.450,00 203 

(nove mil, quatrocentos e cinqüenta reais) para almoço para confraternização de  final de 204 

ano para os coletivos; R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinqüenta reais), sendo R$ 205 

1.250,00 (um mil, duzentos e cinqüenta reais) por mês; Oficineiro de música 01 profissional 206 

com carga horária de 04 horas semanais, para o CRAS INTERLAGOS (manhã e tarde) por 207 

7 meses; R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinqüenta reais), sendo R$ 1.250,00 por mês; 208 

Oficineiro de teatro 01 profissional com carga horária de 04 horas semanais, para o CRAS 209 

INTERLAGOS (manhã e tarde) por 7 meses; R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinqüenta 210 

reais), sendo R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinqüenta reais) por mês para oficineiro de 211 

dança 01 profissional com carga horária de 04 horas semanais, para o CRAS INTERLAGOS 212 

(manhã e tarde) por 7 meses;  R$ 26.000 (vinte e seis mil) para passeio Aqua mania (com 213 

transporte incluso); R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) para revelação de fotos do 214 

programa (2.400 fotos de 10x15 e 15x21); 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para 215 

rodízio de pizza para adolescentes (até 180 pessoas); R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos 216 

reais) para (Translado Rio do Salto/ Cascavel e Cascavel/ Rio do Salto para coletivo de Rio 217 

do Salto e Juvinópolis/Cascavel e Cascavel/ Juvinópolis (5 vezes para cada coletivo durante 218 

o ano); R$ 5.655,30 (cinco mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e trinta centavos) para 219 

lanches prontos; perfazendo R$ 104.795,30 (cento e quatro mil, setecentos e noventa e 220 

cinco reais e trinta centavos). A próxima discussão passa a ser o ponto nº 4. Apreciação e 221 

deliberação dos Pareceres das Comissões de Proteção Social Básica, de Proteção 222 

Social Especial e de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos com Referência: 223 

“Validação de inscrição das Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 224 

Socioassistenciais”: Janete informa a plenária que este é o primeiro ano que estão sendo 225 

apresentados os Planos como resultado de um longo processo desenvolvido pela Divisão do 226 

Sistema Municipal de Assistência Social/Setor de Monitoramento a Avaliação. A conselheira 227 

e gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, Cheila Tatiana L. 228 

Guimarães, explica que o Sistema Municipal de Monitoramento a Avaliação foi aprovado 229 

pela resolução nº 035/2010/CMAS e que a partir desta a Secretaria Municipal de Assistência 230 

Social – SEASO implantou o Sistema, executando o 1º ciclo do monitoramento e avaliação a 231 

partir de visitas in loco realizadas pelas Comissões Mistas e Permanentes de Proteção 232 



Social Básica e de Proteção Social Especial, criadas no ano de 2011, que, após as visitas, 233 

foram elaborados os Planos de Providências, cuja função é levantar o que cada Serviço 234 

necessita, e os Planos de Apoio que apontam de que forma deverão ser realizadas as 235 

adequações e os prazos previstos. Estes instrumentais – Planos de providências e Planos 236 

de Apoio - , serão pactuados no CMAS, conforme o que prevê a Resolução 035/2010, sendo 237 

que as estratégias de ação previstas para 2012 devem ser elencadas no Plano de Ação de 238 

cada serviço. Em seguida, Cheila apresenta um vídeo mostrando as visitas às Entidades e 239 

Serviços monitorados em 2011, bem como, os Conselheiros do CMAS e a equipe técnica da 240 

SEASO que participaram do processo de monitoramento. A conselheira e diretora da 241 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Susana Medeiros Dal Molin faz uma 242 

consideração, diz que quando o processo de monitoramento se iniciou em Cascavel, até 243 

causou espanto, por ser algo novo e estar sendo apresentado pela primeira vez, mas que a 244 

gestão apoiou e validou esse trabalho que contou também com o apoio de toda a base; 245 

Susana acrescenta que neste vídeo foi apresentado um pouco do que cada entidade/serviço 246 

representa; que após as visitas, tudo foi discutido e avaliado pela equipe de gestão da 247 

SEASO e que hoje já se pode colher resultados positivos; Vanderlei corrobora a fala de 248 

Susana e fala que a partir desse momento, o município tem um “raio x” de nossas entidades 249 

e serviços; em seguida Janete explica que são três pareceres, haja vista, tratar-se de três 250 

categorias (Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, e Assessoramento e Garantia 251 

de direitos), as quais foram analisadas individualmente pelas Comissões respectiva; na 252 

sequência Janete faz a leitura do parecer da Comissão de Proteção Social Básica o qual 253 

diz que “considerando a Resolução 001 de 09 de fevereiro de 2012 que define os 254 

parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e 255 

organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e 256 

benefícios socioassistenciais não governamentais e regulamenta o processo de aprovação 257 

dos Planos e Relatórios de Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos 258 

Serviços, Programas, Projetos e benefícios socioassistenciais; considerando que os 259 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais prestados por entidades e 260 

organizações de assistência social deverão estar em consonância com o conjunto normativo 261 

da Política Nacional de Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, 262 

visando garantir padrões de qualidade na prestação de serviços e nas condições de 263 

trabalho; validar a inscrição das entidades e organizações de Assistência Social, bem como 264 

dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais de Proteção Social 265 

Básica, com algumas ressalvas, conforme detalhado a seguir: Entidades com atuação 266 

preponderante na Política de Assistência Social, inscrita na qualidade de Entidade de 267 

Assistência Social: Centro Social Beneficente Paróquia São Cristóvão- CEMIC – Programa 268 

de Capacitação, Inclusão Produtiva e Enfrentamento à Pobreza; Serviço de Convivência e 269 

Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 à 15 anos; ressalvas: Item 270 

VI da Resolução 001/2012: Apresentar Declaração de Alvará ou laudo atualizado; Item I, 271 

Plano de Ação: Integrar o quadro “Tipologia” no item 9.1 p. 19 conforme Roteiro Padrão; 272 



Conceder o prazo de 30 dias para apresentação dos itens acima expostos. Programa do 273 

Voluntariado Paranaense- PROVOPAR - Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e 274 

Enfrentamento à Pobreza; ressalvas: Item VII da Resolução 001/2012: Colher assinatura do 275 

representante legal; Conceder o prazo de 30 dias para apresentação dos itens acima 276 

expostos. Entidades com sede em outro município, com seus Serviços, Programas, 277 

Projetos e benefícios inscritos junto ao CMAS: Legião da Boa Vontade- LBV - Programa 278 

de Capacitação, Inclusão Produtiva e Enfrentamento à Pobreza; Serviço de Convivência e 279 

Fortalecimento de vínculos para crianças até seis anos; Serviço de Convivência e 280 

Fortalecimento de vínculos para jovens e adultos; ressalvas: Item I da Resolução 001/2012 281 

Plano de Ação: Incluir no item Metas quadro 10.6 as estratégias 1 e 2 da categoria 2 do 282 

Plano de Apoio do SMMA; Conceder o prazo de 30 dias para apresentação dos itens acima 283 

expostos. Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência Social - Programa de Capacitação, 284 

inclusão Produtiva e Enfrentamento à Pobreza; ressalvas: Item IV da Resolução 001/2012: 285 

A entidade entregou justificativa, pois o Certificado de Licença sanitária venceu em 286 

19/01/2012. Item VII: Apresentar nova relação dos membros da diretoria constando o nome 287 

e dados dos cargos conforme Estatuto Social; Conceder o prazo de 30 dias para 288 

apresentação das alterações do item VII.  Conceder o prazo de 180 dias para a 289 

apresentação do Certificado de Licença Sanitária. Entidades com atuação preponderante 290 

em outra política, com seus Serviços, Programas, Projetos e benefícios inscritos junto ao 291 

CMAS: Associação Cascavelense dos Amigos da Pastoral da Criança- ACAPAC - Serviço 292 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de zero a seis anos; sem 293 

ressalvas. Instituto Alfredo Kaefer - Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e 294 

Enfrentamento à Pobreza;  ressalvas: Item III da Resolução 001/2012: A atividade 295 

econômica principal não é compatível com o Relatório de Atividades e o Plano de Ação, 296 

recomenda-se que a entidade participe da Assessoria que será ofertada pela SEASO às 297 

entidades socioassistenciais para a compatibilização do CNPJ com os serviços prestados. 298 

Fundação Assis Gurgacz – FAG - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 299 

para idosos; Programa de Informação e Educação para o trabalho para adolescentes e 300 

jovens aprendizes; ressalvas: Item I da Resolução 001/2012: Incluir as seguintes 301 

estratégias do Plano de Apoio do SMMA: no ítem METAS do quadro 8.6: Estratégia da 302 

Providência 1 da categoria 2; No item METAS do quadro 5 a estratégia da providência 1 303 

categoria 4; No item METAS do quadro 9.6 a estratégia da providência 4 categoria 2; Alterar 304 

o texto das METAS extraídas das Providências do Plano de Apoio do SMMA, substituindo-305 

as pelas respectivas estratégias previstas para o ano de 2012. Conceder o prazo de 30 dias 306 

para apresentação dos itens acima expostos. Associação Educacional Espírita Lins de 307 

Vasconcelos – Guarda Mirim - Programa de Informação e Educação para o trabalho para 308 

adolescentes e jovens aprendizes. Ressalvas: Item VIII da Resolução 001/2012: Entregar 309 

autenticação da Lei de Utilidade Pública Municipal; conceder o prazo de 30 dias para 310 

apresentação dos itens acima expostos. Em seguida, o presidente coloca o parecer em 311 

apreciação. O conselheiro e membro da Comissão de Orçamento e Finanças, Kleber 312 



Francisco Maricato, observa que boa parte das entidades/serviços não possuem 313 

Certificados de Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiro atualizados, complementa que, 314 

devido a esse fator, muitas vezes não tem como utilizar os equipamentos comunitários. A 315 

conselheira e gerente da Divisão de Proteção Social Básica, Luzia de Aguiar Soares diz que 316 

esse é um problema presente, porém, se não aprovar com ressalvas, muitos Serviços 317 

fecharão, pois as Comissões buscaram informações e os Salões Comunitários muitas vezes 318 

utilizados pelos Serviços para execução de atividades, não possuem Alvará e/ou referidos 319 

Certificados, a conselheira e presidente da Instância de Controle Social, Vivian Berteli 320 

Ferreira de Oliveira diz que o parecer foi elaborado após as Comissões discutirem 321 

exaustivamente o assunto. Vanderlei fala que infelizmente esse é um problema que se 322 

apresenta em diversas instituições, exemplifica dizendo que o número de escolas municipais 323 

e estaduais é superior a 100 (cem) e que a maioria não possui os referidos Certificados; o 324 

presidente também traz à plenária a questão dos Salões Comunitários que estão na mesma 325 

situação, e ainda tem o agravante de terem sido construídos em um período que a 326 

Legislação não exigia acessibilidade,  porém, enfatiza Vanderlei, este Conselho deve 327 

recomendar que se adéqüem. Vanderlei sugere que seja oficiado a Secretaria de Ação 328 

Comunitária para que informe o CMAS quais os espaços alocados naquela Secretaria, 329 

atualmente utilizados por Serviços da Assistência Social, se os mesmos estão em acordo 330 

com a Legislação no que condiz a acessibilidade, Certificado de Vigilância Sanitária e Corpo 331 

de Bombeiro, e que, em caso negativo, organize-se o planejamento das adequações 332 

necessárias. Encerradas as manifestações, Vanderlei coloca o parecer em votação e a 333 

plenária aprova por catorze votos, e uma abstenção da Conselheira Salete Gerardi de Lima 334 

Chrun, aprovando ainda a proposta de Vanderlei de oficiar a Secretaria de Ação 335 

Comunitéria. Em seguida Janete inicia a apresentação do parecer da inscrição das 336 

entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, 337 

projetos e benefícios socioassistenciais de Proteção Social Especial o qual tem como 338 

indicativo à plenária a validação da inscrição das entidades  e organizações de Assistência 339 

Social, bem como, dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais de 340 

Proteção Social Especial, com algumas ressalvas, conforme segue: Abrigo São Vicente 341 

de Paulo - Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade Institucional para idosos; 342 

ressalvas: Item IV e V da Resolução 001/2012: a entidade entregou justificativa não 343 

apresentou Certificado de licença sanitária e de corpo de bombeiros. Conceder o prazo de 344 

seis meses para a entidade apresentar os referidos Certificados. Associação Recanto da 345 

Criança - Serviço de Acolhimento Institucional- Unidade Institucional para crianças; Serviço 346 

de Acolhimento Institucional – Unidade residencial para crianças e adolescentes; ressalvas: 347 

Item IV e V da Resolução 001/2012: A entidade apresentou Certificado de licença de corpo 348 

de bombeiros vencida e somente o auto-termo da licença sanitária; Item II, Relatório de 349 

Atividades o item cronograma de atividades, itens 8.9 e 9.8 devem referir-se à 2011; Item I 350 

Plano de Ação 2012 incluir no item Metas da Unidade institucional a segunda estratégia da 351 

Providência 1, categoria 2 do Plano de Apoio do Sistema Municipal de Monitoramento e 352 



Avaliação-SMMA. Conceder o prazo de seis meses para a entidade apresentar os referidos 353 

Certificados; conceder o prazo de um mês para apresentação das alterações do Plano de 354 

Ação e Relatório de Atividades. Lar dos Bebês Pequeno Peregrino - Serviço de 355 

Acolhimento Institucional- Unidade Institucional para crianças. Ressalvas: Item IV e V da 356 

Resolução 001/2012: A entidade não apresentou Certificado de licença sanitária e de corpo 357 

de bombeiros, apresentando justificativa; no Plano de Ação substituir as Metas do item 5 358 

que referem-se as providências do Plano de Apoio do SMMA pelas estratégias traçadas 359 

para o ano de 2012; Inserir no quadro Metas do item 8.6 as estratégias do Plano de Apoio 360 

do SMMA; Conceder o prazo de um mês para apresentação das alterações do Plano de 361 

Ação; conceder o prazo de seis meses para a entidade apresentar os referidos Certificados. 362 

Associação Espírita Irmandade de Jesus - Serviço de Acolhimento Institucional de 363 

passagem para pessoas adultas e suas família; ressalvas: Item IV e V: A entidade  364 

apresentou justificativa pois os Certificados estão vencidos em 17/06/2012 e 11/04/2011 365 

respectivamente; Item II: Revisar a capacidade de atendimento para 20 pessoas e o número 366 

de atendimentos efetivamente realizados em 2011 e colher a assinatura da Presidente; Item 367 

I: Incluir o item articulação com a rede socioassistencial intersetorial conforme roteiro 368 

padrão, incluir a providência 9 da categoria 3 do Plano de Apoio do SMMA, no item METAS 369 

colher assinatura da Presidente; conceder o prazo de 30 dias para que a entidade apresente 370 

o Protocolo de solicitação de vistoria e 180 dias para a apresentação do Certificado de 371 

licenças; conceder o prazo de um mês para apresentação das alterações acima expostas, 372 

referentes aos itens I e II. Encerrada a leitura, Vanderlei coloca o parecer em apreciação, 373 

não havendo manifestação o mesmo é colocado em votação e aprovado pela plenária por 374 

catorze votos, e uma abstenção da Conselheira Salete Gerardi de Lima Chrun. 375 

Continuando, Janete faz a leitura do último parecer pertinente a inscrição das entidades, 376 

serviços, programas e projetos de assessoramento, defesa e garantia de direitos. Após a 377 

apresentação, o presidente coloca o parecer em apreciação, não havendo manifestação, o 378 

coloca em votação e a plenária aprova,  por catorze votos favoráveis e uma abstenção da 379 

Conselheira Salete Gerardi de Lima Chrun  com algumas ressalvas, conforme segue: 380 

Entidade de Assessoramento: Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência Social:  381 

Programa Formação Política Cidadã:; ressalvas: Item IV da Resolução 001/2012: A 382 

entidade entregou  justificativa, pois o Certificado de Licença sanitária venceu em 383 

19/01/2012. Item VII: Apresentar nova relação dos membros da diretoria constando o nome 384 

e dados dos cargos conforme Estatuto Social;  conceder o prazo de 30 dias para 385 

apresentação das alterações do item VII;  conceder o prazo de 180 dias para a 386 

apresentação do Certificado de Licença Sanitária.  A entidade deverá participar através de 387 

seus dirigentes, trabalhadores, associados e usuários da capacitação e assessoria oferecida 388 

pela SEASO às entidades da rede, bem como da construção coletiva da matriz de 389 

Monitoramento e avaliação dos Serviços, Programas e Projetos de defesa e garantia de 390 

direitos. Entidades de Defesa e Garantia de Direitos: Associação dos Portadores de 391 

Fissura Labio Palatina de Cascavel - APOFILAB - Defesa e garantia de direitos das 392 



pessoas com fissura lábio palatal e malformação crânio facial. ressalvas: Item IV da 393 

Resolução 001/2012: A entidade entregou protocolo, pois o Certificado de Licença sanitária 394 

venceu em 27/01/2012. Item VIII: Apresentar cópia autenticada da publicação da Lei de 395 

Utilidade Pública Municipal; conceder o prazo de 30 dias para apresentação do documento 396 

referido no item VIII; conceder o prazo de 180 dias para a apresentação do Certificado de 397 

Licença Sanitária; a  entidade deverá participar através de seus dirigentes, trabalhadores, 398 

associados e usuários da capacitação e assessoria oferecida pela SEASO às entidades da 399 

rede, bem como da construção coletiva da matriz de Monitoramento e avaliação dos 400 

Serviços, Programas e Projetos de defesa e garantia de direitos. Associação Cascavelense 401 

dos Amigos dos Surdos- ACAS - Defesa e Garantia de Direitos das pessoas com deficiência 402 

auditiva; ressalvas: Item VII da Resolução 001/2012: A entidade deverá apresentar a 403 

listagem da diretoria com nomes e dados, conforme Estatuto Social; Item IV: A entidade 404 

entregou protocolo, pois o Certificado de Licença sanitária venceu em 29/03/2012; Item I, 405 

Plano de Ação: Retirar a META 2 do quadro 8.6, considerando que a primeira meta 406 

contempla a problemática; Rever as metas 3 e 5 do quadro 8.6 compatibilizando os 407 

conteúdos; Suprimir ou rever o objetivo 3 do quadro 8.7 considerando que a entidade não 408 

está credenciada a desenvolver o Serviço de Aprendizagem profissional, bem como as 409 

atividades à que elas se referem; conceder o prazo de 30 dias para apresentação do 410 

documento referido no item IV; conceder o prazo de 180 dias para a apresentação do 411 

Certificado de Licença Sanitária; a entidade deverá participar através de seus dirigentes, 412 

trabalhadores, associados e usuários da capacitação e assessoria oferecida pela SEASO às 413 

entidades da rede, bem como da construção coletiva da matriz de Monitoramento e 414 

avaliação dos Serviços, Programas e Projetos de defesa e garantia de direitos. Associação 415 

dos Deficientes Físicos de Cascavel – ADEFICA - Defesa e garantia de direitos das pessoas 416 

com deficiência Física; ressalvas: Item IV e V da Resolução CMAS 001/2012: a entidade 417 

apresentou os Certificados de vigilância sanitária e de corpo de bombeiros com vencimento 418 

em 04/05/2011 e 26/08/11 respectivamente; Item VII: A entidade deverá apresentar a 419 

listagem da diretoria com nomes e dados, conforme Estatuto Social; Item I, Plano de Ação: 420 

Retirar do quadro METAS 8.6 a meta nº 22 considerando que a mesma não se caracteriza 421 

como atividade de defesa de direitos Conceder o prazo de 30 dias para apresentação do 422 

Protocolo de solicitação de vistoria de corpo de bombeiros e sanitária e das adequações da 423 

documentação referente aos itens I e VII; a entidade deverá participar através de seus 424 

dirigentes, trabalhadores, associados e usuários da capacitação e assessoria oferecida pela 425 

SEASO às entidades da rede, bem como da construção coletiva da matriz de 426 

Monitoramento e avaliação dos Serviços, Programas e Projetos de defesa e garantia de 427 

direitos. Associação Cascavelense dos Deficientes visuais- ACADEVI - Defesa e Garantia 428 

de direitos das pessoas com deficiência; ressalvas: Item IV e V A entidade apresentou 429 

Certificados de licença sanitária e corpo de bombeiros vencidos, respectivamente em 430 

22/03/2012 e 03/02/12, acompanhados dos laudos de vistoria onde nada consta à adequar; 431 

conceder o prazo de 90 dias para a apresentação dos Certificados de Licença Sanitária e de 432 



Corpo de Bombeiros; a entidade deverá participar através de seus dirigentes, trabalhadores, 433 

associados e usuários da capacitação e assessoria oferecida pela SEASO às entidades da 434 

rede, bem como da construção coletiva da matriz de Monitoramento e avaliação dos 435 

Serviços, Programas e Projetos de defesa e garantia de direitos. O presidente coloca o 436 

parecer em votação o qual é aprovado por unanimindade. 5. Apreciação e deliberação dos 437 

Pareceres das Comissões de Proteção Social Básica, de Proteção Social Especial e 438 

de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos com Referência: “Aprovação da 439 

documentação das unidades governamentais, conforme Art. 18 da Resolução CMAS 440 

001/2012”: Janete explica que o CMAS não inscreve as Unidades Governamentais, por 441 

isso, o processo é diferente, sendo assim, este Conselho somente valida a documentação 442 

apresentada; em seguida, projeta o parecer, no qual consta que “considerando a 443 

Resolução 001 de 09 de fevereiro de 2012 que define os parâmetros para a inscrição no 444 

Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de assistência 445 

social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais não 446 

governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de 447 

Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas, 448 

Projetos e benefícios socioassistenciais, a Comissão trem como indicativo à plenária que 449 

aprove a documentação das unidades governamentais conforme art igo 18 da 450 

Resolução CMAS 001/2012, com as ressalvas constantes no mesmo, conforme segue: 451 

1) Serviços, Programas, Projetos e Benefícios de Proteção Social Básica: CRAS 452 

PERIOLO -  Serviço de Proteção Integral à família – PAIF; Serviço de Convivência e 453 

Fortalecimento de vínculos para crianças de 0 a 6 anos; Serviço de Convivência e 454 

Fortalecimento de vínculos para adolescentes de 15 a 17 anos; Serviço de Convivência e 455 

Fortalecimento de vínculos para idosos; Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e 456 

enfrentamento à pobreza; Programa Bolsa Família; Benefício Auxílio Natalidade; Benefício 457 

Auxílio Alimentação; Benefício Auxílio Documentação Civil; BPC; Serviço de PSB no 458 

domicílio para pessoas com deficiência e idosos; Programa Atitude; ressalvas: referente 459 

aos itens Certificado de licença Sanitária e Corpo de Bombeiros, a SEASO apresentou 460 

justificativa através do ofício 143/2012; Item I: Inserir no quadro METAS 5 os itens do Plano 461 

de Apoio do SMMA: estratégia 1, providência 5 categoria 4, estratégia da providência 5 462 

categoria 3, na estratégia da providência 4, categoria 2 incluir o texto: “no PAIF”. No quadro 463 

16.6 inserir a estratégia da providência 1 categoria 2. Retirar a mera 5 do quadro 13.6 pois 464 

está traçada para 2013 no Plano de Apoio do SMMA, inserir estratégia 1 da providência 5, 465 

categoria 2 do SCFV de 15 à 17 anos; inserir as estratégias do Plano de Apoio do SMMA do 466 

Projovem no quadro das metas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos de 467 

15 à 17 anos da categoria 2 e 4; - Conceder o prazo de 30 dias para a apresentação das 468 

adequações acima expostas; conceder o prazo de seis meses para a apresentação dos 469 

Certificados de licença sanitária e de corpo de bombeiros. CRAS CASCAVEL VELHO - 470 

Serviço de Proteção Integral à  Família-PAIF; Serviço de Convivência e   Fortalecimento de 471 

vínculos para crianças de 0 a 6 anos; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos 472 



para adolescentes de 15 a 17 anos; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos 473 

para idosos; Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e enfrentamento à pobreza; 474 

Programa Bolsa Família; Benefício Auxílio Natalidade; Benefício Auxílio Alimentação; 475 

Benefício Auxílio Documentação Civil; BPC; Serviço de PSB no domicílio para pessoas com 476 

deficiência e idosos; Programa Atitude; ressalvas: referente aos itens Certificado de licença 477 

Sanitária e Corpo de Bombeiros, a SEASO apresentou justificativa através do ofício 478 

143/2012; Item I: alterar o texto da meta n 4 do quadro 9.6 para: “Executar o Serviço 479 

oferecendo atendimento através de grupos formados por crianças de até 6 anos, mães e 480 

gestantes; Retirar a meta n 2 do quadro 9.6; retirara meta n3 do quadro 18.6; Inserir as 481 

estratégias do Plano de Apoio do SMMA do Projovem no quadro das metas do Serviço de 482 

Convivência e Fortalecimento de vínculos de 15 à 17 anos da categoria 2 e 4; conceder o 483 

prazo de 30 dias para a apresentação das adequações acima expostas; conceder o prazo 484 

de seis meses para a apresentação dos Certificados de licença sanitária e de corpo de 485 

bombeiros. CRAS INTERLAGOS:  Serviço de Proteção Integral à Família-PAIF; Serviço de 486 

Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças de 0 a 6 anos; Serviço de 487 

Convivência e Fortalecimento de vínculos para adolescentes de 15 a 17 anos; Serviço de 488 

Convivência e Fortalecimento de vínculos para idosos; Programa de Capacitação, Inclusão 489 

Produtiva e enfrentamento à pobreza; Programa Bolsa Família; Benefício Auxílio Natalidade; 490 

Benefício Auxílio Alimentação; Benefício Auxílio Documentação Civil; BPC; Serviço de PSB 491 

no domicílio para pessoas com deficiência e idosos; Programa Atitude; ressalva: referente 492 

aos itens Certificado de licença Sanitária e Corpo de Bombeiros, a SEASO apresentou 493 

justificativa através do ofício 143/2012; Item I: Inserir as duas estratégias da providência 5 494 

categoria 4 no quadro 5 Metas referente ao Plano de Apoio do SMMA e inserir a estratégia 495 

da Providencia 1 categoria 3; inserir a estratégia da providência 2 categoria 3, inserir as 496 

estratégias das providências 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 e 20 da categoria 3 497 

conforme alterações do Plano de Apoio; Inserir a estratégia 1 da providência 2, categoria2. 498 

Excluir a meta 4 referente ao BPC. Inserir a estratégia da providência 3 categoria 2 Auxilio 499 

documentação; inserir a estratégia da providência 1 categoria 2 nas metas do PAIF; retirar a 500 

estratégia da providência 3 categoria 2 pois no Plano de Apoio do SMMA refere-se a 2013. 501 

incluir as estratégias das categorias 2 e 4 do Plano de Apoio do SMMA do Projovem  no 502 

quadro das metas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos dde 15 à 17 anos 503 

da categoria 2 e 4; conceder o prazo de 30 dias para a apresentação das adequações acima 504 

expostas; conceder o prazo de seis meses para a apresentação dos Certificados de licença 505 

sanitária e de corpo de bombeiros. CRAS SANTA CRUZ: Serviço de Proteção Integral à 506 

Família-PAIF; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças de 0 a 6 507 

anos; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para adolescentes de 15 a 17 508 

anos; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para idosos; Programa de 509 

Capacitação, Inclusão Produtiva e enfrentamento à pobreza; Programa Bolsa Família; 510 

Benefício Auxílio Natalidade; Benefício Auxílio Alimentação; Benefício Auxílio 511 

Documentação Civil; BPC; Serviço de PSB no domicílio para pessoas com deficiência e 512 



idosos; ressalva: referente aos itens Certificado de licença Sanitária e Corpo de Bombeiros, 513 

a SEASO apresentou justificativa através do ofício 143/2012; Item I: Inserir a estratégia 1 da 514 

categoria 2 da providência 6 no item 8.6 METAS de acordo com o Plano de Apoio do 515 

SMMA; incluir as estratégias das categorias 2 e 4 do Plano de Apoio do SMMA do Projovem 516 

no no quadro das metas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos de 15 à 17 517 

anos da categoria 2 e 4; conceder o prazo de 30 dias para a apresentação das adequações 518 

acima expostas; conceder o prazo de seis meses para a apresentação dos Certificados de 519 

licença sanitária e de corpo de bombeiros. CRAS VOLANTE: Serviço de Proteção Integral à 520 

Família-PAIF; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças de 0 a 6 521 

anos; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para adolescentes de 15 a 17 522 

anos; Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para idosos; Serviço de PSB no 523 

domicílio para pessoas com deficiência e idosos; Programa Bolsa Família; Benefício Auxílio 524 

Natalidade; Benefício Auxílio Alimentação; Benefício Auxílio Documentação Civil; BPC; 525 

ressalvas: referente aos itens Certificado de licença Sanitária e Corpo de Bombeiros, a 526 

SEASO apresentou justificativa através do ofício 143/2012; Item I: Incluir as estratégias do 527 

Plano de Apoio do SMMA no item 5 Metas: providência 3, categoria 3, estratégia 1 incluir no 528 

item METAS 15.6 a estratégia “Fomentar grupos de economia solidária”; incluir na Meta 3 do 529 

item 15.6 o texto conforme Plano de Apoio da providência 1, estratégia 1; Inserir as 530 

estratégias da providência 1 categoria 2 referente ao Bolsa Famíli; inserir a estratégia da 531 

providência 1 categoria 2 referente ao PAIF; Incluir 3 estratégias da providência 4 referente 532 

ao PAIF; incluir estratégia 1 da providência 1 categoria 2 referente ao SCFV para crianças 533 

até 6 anos; inserir estratégia 1 da providência 3 da categoria 2 referente a Capacitação, 534 

Inclusão produtiva e enfrentamento à pobreza; Retirar da META 1 quadro 18.6 o texto: 535 

“Ampliar a equipe técnica; incluir as estratégias das categorias 2 e 4 do Plano de Apoio do 536 

SMMA do Projovem no quadro das metas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 537 

vínculos de 15 à 17 anos da categoria 2 e 4; conceder o prazo de 30 dias para a 538 

apresentação das adequações acima expostas; conceder o prazo de seis meses para a 539 

apresentação dos Certificados de licença sanitária e de corpo de bombeiros. CRAS XIV de 540 

Novembro: Serviço de Proteção Integral à Família-PAIF; Serviço de Convivência e 541 

Fortalecimento de vínculos para crianças de 0 a 6 anos; Serviço de Convivência e 542 

Fortalecimento de vínculos para adolescentes de 15 a 17 anos; Serviço de Convivência e 543 

Fortalecimento de vínculos para idosos; Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e 544 

enfrentamento à pobreza; Programa Bolsa Família; Benefício Auxílio Natalidade; Benefício 545 

Auxílio Alimentação; Benefício Auxílio Documentação Civil; BPC; Serviço de PSB no 546 

domicílio para pessoas com deficiência e idosos; Programa Atitude; ressalva: desfavorável 547 

à aprovação considerando o grande número de inconsistências acima apresentadas 548 

além de problemas na formatação, paginação e mistura do relatório com Plano de 549 

Ação, conforme consta: referente aos itens Certificado de licença Sanitária e Corpo de 550 

Bombeiros, a SEASO apresentou justificativa através do ofício 143/2012; Item I: Acrescentar 551 

no item METAS 5 a estratégia 1 da providência 1 categoria 4 do Plano de Ação do SMMA. 552 



Retirar a 3º mata do quadro 5 que refere-se  à 2013; Inserir a estratégia da Providência 2, 553 

categoria 3, estratégia  2 da providência 3 categoria 3, estratégias das providências 4,5,6 da 554 

categoria 3; estratégia da providência 2 categoria 2, estratégia da providência 4, categoria 2, 555 

estratégia  da providência 1 categoria 2 do BPC; Inserir na Meta item 5 a providência 3, 556 

categoria 4. Inserir a estratégia 2 da providência 1 categoria 2 referente ao auxílio 557 

alimentação; inserir as estratégias da providência 2 categoria 2, estratégia da providência 3 558 

categoria 2 do Auxílio Alimentação; Alterar a Meta 6 do quadro 13.6 retirando o “Formação” 559 

para “Fomentar”. Inserir a estratégia 2 providência 2 categoria2  referenta ao Bolsa Família. 560 

Substituir a Meta 1 pelo texto que se refere a estratégia da providência 1 categoria 2 561 

referente ao PAIF; Inserir adolescentes na Meta 1 do quadro 9.6; Inserir estratégias da 562 

providencia 7 do SCFV para crianças até 6 anos; inserir a estratégia da providência 3 563 

categoria 2 do SCFV para idosos; arrumar a formatação do quadro 11.6. Inserir estratégia 1 564 

da providencia 3 categoria 2 do Programa de Capacitação, inclusão produtiva e 565 

enfrentamento à pobreza; inserir estratégia 2 providencia6 categoria 2 do Programa de 566 

Capacitação, inclusão produtiva e enfrentamento à pobreza; inserir estratégia da providencia 567 

7 categoria 2; organizar a ordem das páginas correspondente a ordem dos itens. Inserir a 568 

estratégia 2 da providência 1 categoria 2 do Serviço de PSB no domicílio para pessoas 569 

idosas e com deficiência; incluir as estratégias das categorias 2 e 4 do Plano de Apoio do 570 

SMMA do Projovem no no quadro das metas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 571 

vínculos de 15 à 17 anos da categoria 2 e 4; a unidade deverá apresentar até a data de 572 

18/05 as adequações acima expostas, para que a Comissão reavalie o Plano de Ação; 573 

conceder o prazo de seis meses para a apresentação dos Certificados de licença sanitária e 574 

de corpo de bombeiros. EURECA II: Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos 575 

para crianças de 6 a 15 anos; ressalvas: referente aos itens Certificado de licença Sanitária 576 

e Corpo de Bombeiros, a SEASO apresentou justificativa através do ofício 143/2012; Item I: 577 

Incluir os itens do Plano de Apoio do SMMA no quadro Metas: estratégia 1, providência 5 578 

categoria 4, estratégia 1 e da providencia 5 categoria 2; retirar parte do texto da meta 4 do 579 

quadro 5 mantendo apenas o texto “Adequar as exigências da vigilância sanitária e Corpo 580 

de Bombeiros”. Retirar da Meta 7, quadro 5 o que se refere a construção de muro palito; 581 

inserir as estratégias da providencia 6 categoria 2 ; retirar a meta 12 do quadro 8.6 do que 582 

se refere a contratação de motorista; conceder o prazo de 30 dias para a apresentação das 583 

adequações acima expostas; conceder o prazo de seis meses para a apresentação dos 584 

Certificados de licença sanitária e de corpo de bombeiros; conceder o prazo de seis meses 585 

para a apresentação dos Certificados de licença sanitária e de corpo de bombeiros. 586 

EURECA I: Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças de 6 a 15 587 

anos; ressalvas: Referente aos itens Certificado de licença Sanitária e Corpo de Bombeiros, 588 

a SEASO apresentou justificativa através do ofício 143/2012; Item I:Incluir no item 5 METAS 589 

as providências do Plano de Apoio do SMMA: estratégia da providencia 1 categoria 3, 590 

estratégia da providencia 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 da categoria 3. Incluir no item 8.6 Metas 591 

as estratégias das providências do SMMA: estratégia da providencia 1 categoria 2, 592 



estratégia 3 providencia 5 categoria 2, estratégia 2, providencia 6 categoria 2; Conceder o 593 

prazo de 30 dias para a apresentação das adequações acima expostas; conceder o prazo 594 

de seis meses para a apresentação dos Certificados de licença sanitária e de corpo de 595 

bombeiros. CCI -  Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para idosos;  596 

ressalvas: referente aos itens Certificado de licença Sanitária e Corpo de Bombeiros, a 597 

SEASO apresentou justificativa através do ofício 143/2012; Item I: Retirar a Meta 11 do 598 

quadro 8.6 e 5 pois refere-se a 2013; Incluir estratégia 1 da providencia 1 categoria 4 de 599 

acordo com o Plano de Apoio; alterar as providencias 3,4,5 da categoria 4 substituindo –as 600 

pelas respectivas estratégias; Alterar as providência 1 da categoria 3 pela respectiva 601 

estratégia. Inserir estratégia 1, providencia 15 categoria 3 e estratégia 1 e 2 da providencia 602 

18 categoria 3. Inserir na meta 22 quadro 22 quadro 8.6 a palavra jogos referente a 603 

estratégia 1 providencia 3; inserir estratégia 1 da providencia 4 categoria 2, substituindo a 604 

providência. Excluir metas 3,4 e 7 do quadro 5 pois referem-se a 2013. NO item 5 manter 605 

como Metas as estratégias referente a 2012 da categoria 3 e 4. No item 8.6 incluir como 606 

Metas as estratégias de 2012 referente a categoria 2.; Conceder o prazo de 30 dias para a 607 

apresentação das adequações acima expostas; conceder o prazo de seis meses para a 608 

apresentação dos Certificados de licença sanitária e de corpo de bombeiros. Programa de 609 

Inclusão Produtiva: Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e enfrentamento à 610 

pobreza; ressalvas: referente aos itens Certificado de licença Sanitária e Corpo de 611 

Bombeiros, a SEASO apresentou justificativa através do ofício 143/2012; conceder o prazo 612 

de seis meses para a apresentação dos Certificados de licença sanitária e de corpo de 613 

bombeiros. 2) Serviços, Programas, Projetos e Benefícios de Proteção Social Especial: 614 

Casa de Passagem Feminina: Serviço de Acolhimento Institucional para adolescentes; 615 

ressalvas: referente aos itens Certificado de licença Sanitária e Corpo de Bombeiros, a 616 

SEASO apresentou justificativa através do ofício 143/2012; Item I:Adequar conforme o Plano 617 

de Apoio do SMMA, os seguintes itens: Incluir a estratégia da providência 1 categoria 4, 618 

bem como as estratégias 2,3,4,5,6,7 da categoria 4 e estratégia 2 da providência 8 da 619 

categoria 4. Alterar a meta 1 do quadro 5 conforme estratégia 2 da da providência 9. Incluir 620 

estratégias das providências 2,3,4 da categoria 3. Alterar o item Metas 4.6 constando as 621 

estratégias em substituição as providencias 2 e 3 da categoria 2. Retirar a providencia 1 que 622 

refere-se a 2013. Inserir a estratégia 2 da providencia 4 categoria 2. Retirar meta 5 do 623 

quadro 4.6 a qual refere-se 2013; sugerir à SEASO a alteração da Identificação da Unidade 624 

no Quadro I adequando a nomenclatura à Resolução CNAS 109/2009 e à Lei 12.010/2009, 625 

sugerindo a nomenclatura: “Unidade de Acolhimento Institucional Feminina”; conceder o 626 

prazo de 30 dias para a apresentação das adequações acima expostas; Conceder o prazo 627 

de seis meses para a apresentação dos Certificados de licença sanitária e de corpo de 628 

bombeiros. Casa de Passagem Masculina: Serviço de Acolhimento Institucional para 629 

adolescentes; ressalvas: referente aos itens Certificado de licença Sanitária e Corpo de 630 

Bombeiros, a SEASO apresentou justificativa através do ofício 143/2012; Item I: Incluir no 631 

item Metas 5 a estratégia 2 da categoria 4 do Plano de Apoio do SMMA, retirar a Meta 8, 10, 632 



17,18 e 20; pois refere-se a 2013; inserir a estratégia da providencia 10 categoria 4; inserir a 633 

estratégia da providência 11 categoria 4; inserir a estratégia da providencia 8 categoria 3; 634 

retirar a meta 9 do quadro 8.6.; sugerir à SEASO a alteração da Identificação da Unidade no 635 

Quadro I adequando a nomenclatura à Resolução CNAS 109/2009 e à Lei 12.010/2009, 636 

sugerindo a nomenclatura: “Unidade de Acolhimento Institucional Masculina”; Conceder o 637 

prazo de 30 dias para a apresentação das adequações acima expostas; conceder o prazo 638 

de seis meses para a apresentação dos Certificados de licença sanitária e de corpo de 639 

bombeiros. Família acolhedora: Serviço de Acolhimento de crianças e adolescentes em 640 

família acolhedora; ressalvas: Referente aos itens Certificado de licença Sanitária e Corpo 641 

de Bombeiros, a SEASO apresentou justificativa através do ofício 143/2012; Item I: Alterar 642 

recursos financeiros dos quadros 6 e 8.8 compatibilizando os valores, incluindo os valores 643 

reais que referem-se ao FIA Municipal. Alterar o item Metas 5 substituindo a estratégia 1 644 

providencia 2 categoria 4 em conformidade com o Plano de Apoio do SMMA;incluir 645 

estratégia 2 categoria 4, estratégia 1 e 2 da providencia 4 categoria 4; incluir estratégia da 646 

providencia 2 da categoria 3. Alterar as Metas 8 e 9 do quadro 5 substituindo-as pelas 647 

estratégias que se referem as providencias 3,4,5 e 6 da categoria 3. retirar as metas 14, 15 648 

16,17,18,19,20,21,22 que referem-se a 2013; Retirar do quadro 8.6 as metas 1,5 e 8 pois 649 

referem-se a 2013. Alterar as metas 2,3,4,6 e 7 substituindo-as pelas estratégias relativas 650 

ao Plano de Apoio do SMMA. Item II: Detalher no item 8.8 o cronograma de atividades que a 651 

unidade realiza e o mês inicial/final em conformidade com os objetivos. Detalhar os itens 652 

que foram alcançados nas metas; conceder o prazo de 30 dias para a apresentação das 653 

adequações acima expostas; conceder o prazo de seis meses para a apresentação dos 654 

Certificados de licença sanitária e de corpo de bombeiros. CREAS III: Serviço de Proteção e 655 

atendimento especializado a famílias e indivíduos; Serviço de proteção especial para 656 

pessoas com deficiência, idosos e suas famílias; ressalvas: referente aos itens Certificado 657 

de licença Sanitária e Corpo de Bombeiros, a SEASO apresentou justificativa através do 658 

ofício 143/2012; Item II: Informar os metros quadrados dos espaços físicos no item 7.1; Item 659 

I: Informar os metros quadrados dos espaços físicos do CREASIII no item 7.1. Incluir as 660 

seguintes estratégias do Plano de Apoio do SMMA: Estratégia da providência 2 categoria , 661 

estratégia da providencia 12 categoria 4,; estratégia da providencia 1,4,5,6 e 7 da categoria 662 

3 no quadro 5. Acrescentar a estratégia da providencia 1 da categoria 2 no quadro 5. No 663 

item 8.6 acrescentar as estratégias da providência 3 categoria 2; estratégia 2, da 664 

providência 9 categoria 2 estratégia 1. Retirar as estratégias que não se referem a 2012 no 665 

Plano de Apoio do SMMA. Substituir tosos os textos dos quadros 5, 8.6 e 8ª6 que referem-666 

se as providencias substituindo-os pelos textos das estratégias  correspondentes; Conceder 667 

o prazo de 30 dias para a apresentação das adequações acima expostas; conceder o prazo 668 

de seis meses para a apresentação dos Certificados de licença sanitária e de corpo de 669 

bombeiros. CREAS POP: Serviço Especializado para Pessoas em situação de Rua; 670 

ressalvas: referente aos itens Certificado de licença Sanitária e Corpo de Bombeiros, a 671 

SEASO apresentou justificativa através do ofício 143/2012; Item I: Alterar o item 5 Metas: 672 



alterar as metas 2 conforme providência 2 da categoria 4; a meta 13 conforme as 673 

providencias 3 e 4 da categoria 3; Retirar as metas 7,8,15,19 e 26. Acrescentas as 674 

estratégias da providência 6 da categoria 4 e a estratégia 5 da providencia 10 categoria 4.; 675 

Conceder o prazo de 30 dias para a apresentação das adequações acima expostas; 676 

conceder o prazo de seis meses para a apresentação dos Certificados de licença sanitária e 677 

de corpo de bombeiros. CREAS II: Serviço de proteção social a adolescentes em 678 

cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida-LA e Prestação de Serviços à 679 

Comunidade-PSC; ressalvas: referente aos itens Certificado de licença Sanitária e Corpo 680 

de Bombeiros, a SEASO apresentou justificativa através do ofício 143/2012; Item I: Retirar a 681 

Meta 9 do item 5 metas, integrando-a ao Planejamento de 2013. Retirar a ultima meta do 682 

item 5. Incluir no item 6: Origem dos Recursos o valor do Fia Estadual – Liberdade Cidadã; 683 

Conceder o prazo de 30 dias para a apresentação das adequações acima expostas; 684 

conceder o prazo de seis meses para a apresentação dos Certificados de licença sanitária e 685 

de corpo de bombeiros. CREAS I:  Serviço de proteção especializado a famílias e indivíduos 686 

– crianças e adolescentes; ressalva:  Referente aos itens Certificado de licença Sanitária e 687 

Corpo de Bombeiros, a SEASO apresentou justificativa através do ofício 143/2012; Item I: 688 

Integrar as seguintes Metas constantes no Plano de Apoio do SMMA: Estratégia da 689 

Providencia 9 categoria 4; alterar a meta 13 do item 8.6 prevendo a realização do PIA de 690 

100% dos atendidos; Alterar a Meta 14 do item 8.6 prevendo a realização das avaliações de 691 

vulnerabilidade e risco   de 100% dos atendidos. Integrar no item Metas a Providencia 20 692 

categoria 2 do Plano de Apoio do SMMA;  conceder o prazo de 30 dias para a apresentação 693 

das adequações acima expostas; conceder o prazo de seis meses para a apresentação dos 694 

Certificados de licença sanitária e de corpo de bombeiros. CASA POP: Serviço de 695 

Acolhimento Institucional – unidade institucional de passagem para adultos; ressalvas: 696 

referente aos itens Certificado de licença Sanitária e Corpo de Bombeiros, a SEASO 697 

apresentou justificativa através do ofício 143/2012; Item I: Alterar no item 5 Metas: a meta 3, 698 

alterando o texto conforme a providência 10, categoria 4 estratégia 2; meta 17, conforme 699 

estratégia da providencia 9 da categoria 3; Retirar as metas 4,1, e 12. Alterar no item 8.6: 700 

retirar a meta 14, acrescentar a estratégia da providência 16 da categoria 2.; Conceder o 701 

prazo de 30 dias para a apresentação das adequações acima expostas; conceder o prazo 702 

de seis meses para a apresentação dos Certificados de licença sanitária e de corpo de 703 

bombeiros. Em seguida, o presidente coloca o parecer em apreciação. A conselheira Salete 704 

questiona, se esses planos já não tinham sido corrigidos pelo Setor de Monitoramento, haja 705 

vista que, o parecer é desfavorável à aprovação da documentação do Centro de Referência 706 

de Assistência Social do XIV de Novembro – CRAS, considerando o grande número de 707 

inconsistências acima apresentadas na formatação, paginação e mistura do relatório com 708 

Plano de Ação. A coordenadora do referido CRAS, Marta Isabel Leite, esclarece que teve 709 

todo o apoio do SMMA; explica que procurou efetuar as alterações de acordo com as 710 

orientações recebidas, porém, a digitação e formatação foram realizadas por mais que uma 711 

pessoa da equipe, o que contribuiu para que o Plano retornasse pela segunda vez, 712 



necessitando de novas alterações; Marta pede desculpas aos Conselheiros e se emociona 713 

ao falar que ela, juntamente com a equipe, se dedicaram ao máximo para que o Plano 714 

ficasse corretamente, porém, com o parecer desfavorável  da Comissão, fará o possível 715 

para garantir a devida correção. Ana Paula, explica que todos os Planos foram corrigidos e 716 

devolvidos, após orientações, para que as Entidades e Serviços realizassem as devidas 717 

correções; ressalta que, mesmo após as segundas orientações, alguns Planos não 718 

retornaram devidamente adequados; Cheila contribui e diz que o Setor deve solicitar ao 719 

CMAS que delibere sobre a validação e aprovação das inscrições e documentações, no final  720 

de cada ano, para que o Setor Municipal de Monitoramento e Avaliação – SMMA, tenha o 721 

tempo hábil de três a quatro meses para analisar, emitir os pareceres, devolver ás entidades 722 

e unidades governamentais, para que efetuem as alterações corretamente, conforme 723 

orientações, encaminhando novamente  a este  Conselho, pois o Setor, trabalhou 724 

exaustivamente para conseguir cumprir os prazos estabelecidos pelo CMAS. Inês corrobora 725 

a fala de Cheila, diz que a equipe trabalhou muito, que por diversas vezes as técnicas 726 

trabalharam além do horário de expediente, para que hoje as validações e aprovações 727 

pudessem ser apresentadas à Plenária. Janete diz que não se pode tirar do Conselho, o que 728 

é atribuição do Conselho, e que neste sentido, o Conselho avançou significativamente, pois 729 

no ano passado ela estava na DSMAS e lembra que apresentou os pareceres para as 730 

Comissões que aprovou sem fazer uma análise individual, porém, este ano, as Comissões 731 

se reuniram por diversas vezes, e somente após examinarem minuciosamente cada Plano e 732 

Relatório, esclarecerem dúvidas, é que elaboraram os referidos pareceres, inteirados do que 733 

realmente as entidades e serviços desejam executar. Vanderlei fala que a construção dos 734 

Planos é Coletiva, que todos estão aprendendo; o Conselheiro Egon Werle Kerber diz que 735 

este ano, por ser o primeiro que está se entregando de acordo com a nova legislação, as 736 

Comissões trabalharam na adequação da documentação apresentada, mas que no próximo 737 

ano, todos terão maior facilidade em elaborar e analisar os Planos e Relatórios a serem 738 

apresentados.  Inês ressalta chamando a atenção para o caso do parecer desfavorável ao 739 

Plano e Relatório apresentado pelo CRAS XIV de Novembro, a Secretária diz que, por ser 740 

um Serviço Governamental, poderia ter devolvido ambos antes de passar pela Comissão 741 

para que a Coordenadora efetuasse as alterações e o Parecer fosse favorável, porém, 742 

ressalta Inês, as ações da SEASO são transparentes e os Serviços Governamentais não 743 

tem nenhum privilégio diferenciado das Entidades Não Governamentais. O Conselheiro 744 

Josué dos Santos diz que erros são positivos, que não importa a categoria da entidade, que 745 

todas devem se ajudar; salienta que tem orgulho em participar deste Conselho enquanto 746 

representante da Associação Cascavelense de Deficientes Visuais – ACADEVI, pois na sua 747 

opinião, o CMAS é um dos Conselhos mais atuantes. Finalizada a apreciação, Vanderlei 748 

coloca o parecer em votação e o mesmo é aprovado pela unanimidade de quinze votos. Na 749 

sequência o ponto de pauta nº 6. Apreciação e deliberação dos Pareceres da Comissão 750 

de Proteção Social Básica com Referência: “Apreciação e deliberação dos Planos de 751 

Providência e Planos de Apoio das entidades Instituto Alfredo Kaefer e LBV, 752 



resultantes do Ciclo de Monitoramento e Avaliação: Devido ao adiantado da hora – 753 

11h21m, o presidente Vanderlei propõe a Plenária a retirada deste ponto, cuja discussão 754 

deverá acontecer em uma próxima reunião. A plenária aprova a solicitação pela 755 

unanimidade de quinze votos. Na sequência, o ponto nº 7. Apreciação e Deliberação do 756 

Parecer da Comissão de Projetos e Documentos com Referência: “Relatório 757 

situacional de implementação da Resolução 016/2010 do CNAS”: Janete faz a leitura do 758 

parecer no qual consta que: “considerando o Conselho Estadual de Assistência Social – 759 

CEAS encaminhou o ofício nº 035 datado de 30 de abril de 2012, o qual requer aos 760 

Conselhos Municipais o preenchimento do Relatório Situacional e considerando as demais 761 

legislações, a Comissão tem como indicativo a Plenária que aprove o Relatório Situacional 762 

de implementação da Resolução 016/2010 do Conselho Nacional de Assistência Social – 763 

CNAS, conforme anexo I”. Vanderlei coloca o parecer em apreciação. Janete apresenta à 764 

plenária o relatório o qual foi preenchido pela Comissão; esclarecidas as dúvidas, Vanderlei 765 

coloca o parecer em votação e este é aprovado pela  unanimidade de treze votos, haja vista 766 

que, dois Conselheiros tiveram que se ausentar da reunião após o ponto nº 05. Em seguida, 767 

a discussão passa a ser o ponto nº 8. Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão 768 

de Projetos e Documentos com Referência: “Solicitação do CEACRI para recebimento 769 

de produtos do Programa PAA”: Janete explica que neste ponto de pauta será deliberado 770 

também sobre o ofício nº 246/2012 provindo da Secretaria Municipal de Assistência Social 771 

solicitando a inclusão do Centro de Referência de Assistência Social – CREAS III o qual foi 772 

recebido após a pauta já ter sido elaborada; Vanderlei faz a leitura do oficio nº 020 advindo 773 

do CEACRI, o qual requer o fornecimento de frutas e outros alimentos do Programa de 774 

Aquisição de Alimentos – PAA, para disponibilizar lanches para o total de cem crianças e 775 

adolescentes atendidos. Na sequência, Janete faz a leitura do Parecer da Comissão supra o 776 

qual tem como indicativo à Plenária que “aprove a solicitação do CEACRI e do CREAS III 777 

para inclusão na lista de entidades beneficiadas do Programa de Aquisição de Alimentos- 778 

PAA, para que as mesmos sejam contemplados com os produtos das respectivas épocas e 779 

utilizáveis para o fornecimento de lanches e que informe a SESAU e o Conselho Municipal 780 

de Saúde- CMS que este Conselho de Assistência Social deliberará sobre as matérias 781 

afetas a Segurança Alimentar e Nutricional de Cascavel até o mês de agosto de 2012, 782 

oportunidade em que o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional deverá 783 

assumir as suas atribuições e ainda encaminhe a Secretaria Municipal de Saúde- SESAU 784 

ofício solicitando informações a respeito da instalação e funcionamento do Conselho 785 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Cascavel, conforme lei municipal 786 

5.873/2011em vigor.” Vanderlei coloca o parecer em apreciação, não havendo 787 

manifestação, o coloca em votação e o parecer é aprovado pela unanimidade de treze 788 

votos. Passa-se ao ponto nº 9. Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão de 789 

Proteção Social Básica com referência: “Relatório Mensal da entidade FAG”: Janete 790 

lembra a plenária que, conforme deliberado na reunião de 15.03.2012, através da resolução 791 

015/2012-CMAS, as entidades deveriam entregar, de forma retroativa, os relatórios mensais 792 



referentes a janeiro, fevereiro, março do corrente ano, no mês de abril/2012 e que a 793 

Fundação Assis Gurgacz-FAG não encaminhou, justificando-se por meio do oficio nº 02 que 794 

“a não entrega dos relatórios deu-se por condições técnicas do Sistema de Informação da 795 

Rede de Serviços da Assistência Social – IRSAS, pois foi sugerido o lançamento de 796 

ocorrências em massas, porém, o sistema não realizou.” Em seguida, Janete faz a leitura do 797 

parecer da Comissão supra no qual consta que “ considerando a justificativa acima e que o 798 

IRSAS está em funcionamento e disponível para a utilização da rede privada de Assistência 799 

Social desde o mês de julho de 2010 e ainda considerando que a coordenadora da Ação 800 

Social da Entidade juntamente com dois estagiários foram capacitados pela Divisão do 801 

Sistema Municipal de Assistência Social para utilização do IRSAS, a Comissão tem como 802 

indicativo a plenária que notifique a entidade Fundação Assis Gurgacz para que efetue a 803 

entrega dos Relatórios Mensais referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, no 804 

prazo de 20 dias posterior a publicação da Resolução; que o prazo final para a entrega do 805 

relatório do mês de abril permanece a data de 15 de maio de 2012, tendo em vista que o 806 

Sistema IRSAS esta compatível com os Serviços prestados; os relatórios devem expressar 807 

os atendimentos do Serviço e do Programa inscrito no CMAS, quais sejam: Serviço de 808 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos e Programa de Informação e 809 

Educação para o trabalho para adolescentes e jovens aprendizes.” O presidente coloca o 810 

parecer em apreciação. A Conselheira e representante no CMAS, da Fundação Assis 811 

Gurgacz, Salete Gerardi de Lima Chrun, justifica que a Entidade tem dois Serviços Inscritos: 812 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos e o Programa de 813 

Informação e Educação para o trabalho para adolescentes e jovens aprendizes e que deste 814 

último, foram entregues os Relatórios solicitado, referente aos meses de Janeiro/Fevereiro e 815 

Março/2012, porém, pertinente à Convivência de Idosos não foi possível emitir o relatório do 816 

IRSAS conforme consta na justificativa, Salete fala que o parecer veio muito “pesado”; que a 817 

impressão que se tem é que a entidade não fez porque não quis; e que não é isso, pois ela 818 

esteve em contato por diversas vezes com o Setor de Monitoramento e Avaliação, mas não 819 

foi possível extrair do IRSAS o documento. Inês questiona os membros da Comissão 820 

presentes, porquê foi utilizado o termo “notificado”. A encarregada da Secretaria Executiva, 821 

Janete, diz que é porque a Comissão estipulou o prazo de vinte dias para a Entidade 822 

apresentar os Relatórios pendentes, esclarecendo ainda que o Relatório referente ao 823 

Programa de Informação e Educação para o trabalho para adolescentes e jovens 824 

aprendizes não foi entregue ao CMAS e que talvez a representante da entidade esteja 825 

confundindo com a possível entrega realizada ao Conselho Municipal dos Direitos da 826 

Criança e do Adolescente- CMDCA. A Conselheira Justa Alves A. Chesca fala que a 827 

Comissão de Proteção Social Básica, não aceitou a justificativa contida no ofício lido no 828 

início e que o parecer foi elaborado durante a reunião da Comissão, ou seja, não foi emitido 829 

pelo Setor de Monitoramento e Avaliação e sim, pelos membros da Comissão. Cheila 830 

explica diz que a Comissão entendeu que o IRSAS já está em uso desde o ano de 2010, e 831 

que as ocorrências em massa aparecem no Relatório, e que na justificativa do oficio consta 832 



que não essas ocorrências não estavam disponíveis; Cheila diz ainda que na Comissão tem 833 

Conselheiros representantes de Entidades que lançam ocorrência em massa, e os mesmo 834 

observaram que na FAG isso não ocorria; acrescenta que pertinente ao Fortalecimento de 835 

Idosos não apareceu pelo fato de não ter nada lançado, o que caracteriza que a entidade 836 

não está alimentando o Sistema adequadamente, pois só aparecem os registros lançados 837 

dentro do mês. Cheila complementa que no início da implantação do IRSAS, esteve na FAG 838 

orientando sobre o Sistema, mas que se propõe a ir novamente até a entidade e 839 

capacitando mais uma vez a equipe de Salete. Vanderlei solicita que seja alterado a palavra 840 

NOTIFICAR por OFICIAR. Inês solicita à entidade que compreenda o processo, pois o 841 

IRSAS está sempre se atualizando e que a equipe da DSMAS está à disposição para 842 

esclarecer qualquer dúvida que a FAG ou demais entidades encontrem na elaboração e/ou 843 

emissão de Relatórios. Vanderlei coloca o parecer em votação. O mesmo é aprovado pela 844 

Plenária por onze votos e duas abstenções das Conselheiras Salete e Inês, com a alteração 845 

sugerida por Vanderlei e o restante na íntegra. Encerrado este ponto, o presidente Vanderlei 846 

fala que a reunião prolongou-se além do horário previsto devido a complexidade dos pontos 847 

de pauta discutidos até aqui; desta forma, o presidente sugere à Plenária que os demais 848 

pontos (10, 11, 12 e 13)  sejam retirados de pauta e inclusos na pauta da próxima reunião 849 

deste Conselho, pois já são 11h55m e a maioria dos presentes se programaram para 850 

estarem ausentes de suas atividades apenas no período matutino. A Plenária aprova a 851 

sugestão pela unanimidade de treze votos. Finalizando, Inês justifica a ausência da 852 

Coordenadora do CREAS I, Roseli Brustolin que se encontra com problemas de saúde; 853 

Janete justifica a ausência dos seguintes Conselheiros: Ilda de Fátima de Lourdes e Ivone 854 

Lelis da Silva que estão em curso pela Secretaria Municipal e Educação e de Giovane dos 855 

Santos Gregório que tinha exame médico neste horário. Nada mais havendo a ser tratado, o 856 

presente encerra a reunião as 12h00 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida 857 

e aprovada, será assinada por mim e pelo presidente. 858 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


