
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
ATA N° 05 – 11/04/2013 

 

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e treze, aconteceu às 08h15, na entidade Cáritas 1 
Arquidiocesana de Cascavel, sito à Rua Maranhão, 1595, bairro Neva, a reunião ordinária do 2 
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS com a presença de sua presidente, senhora 3 
Inês Aparecida de Paula e a maioria de seus membros conforme consta na lista de presença 4 
anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Aprovação da Pauta do Dia; 2. 5 
Apreciação e deliberação das Atas das reuniões anteriores (14.03.2013 e 27.03.2013); 3. 6 
Posse de conselheiro não governamental (substituição de conselheiro); 4. Recomposição 7 
de Comissões do CMAS; 5. Apreciação e deliberação do parecer da Comissão da Área de 8 
Proteção Social Básica referente a inscrição do Programa de Capacitação, Inclusão 9 
Produtiva e Enfrentamento à Pobreza da entidade APAE; 6. Apreciação e deliberação do 10 
parecer da Comissão Área de Proteção Social Básica referente ao cancelamento da 11 
inscrição do Programa “Fortalecendo a Família”, desenvolvido pelo Instituto Alfredo 12 
Kaefer; 7. Apreciação e deliberação do parecer da Comissão da Área de Proteção Social 13 
Básica, da Comissão da Área de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade e da 14 
Comissão de Orçamento e Finanças referente à revisão do Plano Municipal de Assistência 15 
Social; 8. Assuntos Gerais: 8.1.  Explanação acerca da Lei de criação do Centro de 16 
Referência de Atendimento Integral à Mulher; 8.2. Explanação referente à Lei “Todos Contra 17 
a Pedofilia”; 8.3. Ofício n° 49/2013 da Associação Recanto da Criança informando sobre 18 
acolhimento de um grupo de 10 irmãos; 8.4. Ofício n° 001/2013 da Sociedade Espírita Paz, 19 
Amor e Luz sobre eleição de nova diretoria. A presidente Inês inicia a reunião agradecendo 20 
todos os presentes e destaca que nesta oportunidade foi publicada a Lei nº 6.195/2013 de autoria 21 
do vereador Vanderlei Augusto da Silva, a qual institui “A Semana Municipal Todos Contra a 22 
Pedofilia no Município de Cascavel” o que justifica a presença do vice prefeito em exercício 23 
senhor Maurício Querino Theodoro, também a presença do Coordenador do projeto que deu 24 
origem à Lei, senhor Valdair Mauro Debus, que também é presidente do Conselho Municipal dos 25 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e está acompanhado por parte de integrantes da 26 
Comissão do referido Projeto, bem como, do reverendo Neivo Damazzini, superintendente da 27 
Igreja do Evangelho Quadrangular em Cascavel; Inês lembra que na data de hoje, às 14h, em 28 
Curitiba, o prefeito municipal, Edgar Bueno será submetido a cirurgia para retirada de um mixoma 29 
cardíaco, desta forma, pede as bênçãos de Deus sobre a vida do Prefeito e a direção desta 30 
reunião, em seguida, todos oram o Pai Nosso. Na sequência Valdair faz uso da palavra 31 
agradecendo o vereador Vanderlei que acreditou na proposta e elaborou a referida Lei; lembra 32 
que embora o movimento exista desde o ano de 2008 a nível nacional, Cascavel está sendo o 33 



primeiro Município a oficializá-lo enquanto Lei, agradece ao Pastor Neivo que enquanto autoridade 34 
religiosa sempre disponibilizou recursos para custear os gastos com palestrantes e divulgação do 35 
projeto; prosseguindo, Pr. Neivo corrobora a fala de Valdair, diz que só tem a agradecê-lo, bem 36 
como toda a Comissão Organizadora, que todos os anos tem trabalhado para a realização do 37 
movimento e que a Igreja que ele representa tem apoiado o “Movimento Todos Contra a Pedofilia” 38 
por entender a importância do mesmo. Em seguida, Inês concede a palavra ao senhor Aires 39 
Oladir, que nessa ocasião está representando o Padre Claudir Vicente, presidente da Cáritas 40 
Arquidiocesana de Cascavel que se encontra viajando; senhor Aires dá as boas vindas aos 41 
presentes e explica que a Cáritas é uma entidade de Ação Social, diz que temos um compromisso 42 
enquanto seres humanos de darmos a nossa contribuição à parcela da comunidade que tanto 43 
necessita, para que desta forma, possamos ter uma “bagagem” para apresentar ao chegarmos no 44 
céu; senhor Aires finaliza dizendo que a Cáritas quer sim assumir esse compromisso em ser 45 
parceiro nas ações pertinentes ao projeto apresentado. Na sequência o vereador Vanderlei 46 
Augusto da Silva, autor da Lei nº 6.195, publicada na data de hoje, agradece todos da Comissão 47 
Organizadora do Projeto “Todos Contra a Pedofilia”, ao coordenador do Projeto, Pastor Valdair, 48 
aos Conselheiros Tutelares que se fazem presente; o vereador diz que está feliz por Cascavel ser 49 
o primeiro município a instituir a Lei, dirigi-se ao prefeito em exercício, senhor Maurício e fala que 50 
o seu governo ficará na história, pois ele foi o primeiro prefeito do Brasil a assinar a Lei, nesse 51 
momento, Vanderlei solicita que se registre o relevante trabalho que o prefeito em exercício está 52 
desenvolvendo, pois seu empenho em relação a ações de combate à dengue, tem sido de 53 
extrema importância, que a sociedade mais uma vez, uniu forças, através de Igreja Católica, 54 
Evangélica e sociedade civil para juntos combaterem esse mal; o vereador menciona a Lei nº 55 
6.193, também de sua autoria que institui o Centro de Referência de Atendimento Integral à 56 
Mulher, complementa que é inadmissível a mulher sofrer algum tipo de violência e não ter um 57 
espaço próprio para receber apoio e orientações. Vanderlei finalizou informando que sua mãe 58 
sofreu um infarto na data de ontem, porém, está sob cuidados médicos e não corre risco de morte, 59 
que problema de saúde gera preocupação, desta forma, deixa sua solidariedade ao prefeito 60 
licenciado, senhor Edgar Bueno que, conforme citado no início desta, passará por uma cirurgia 61 
logo mais. Em seguida, a presidente Inês, passa a palavra ao prefeito em exercício, senhor 62 
Maurício; o mesmo inicia ressaltando o relevante trabalho que Inês desenvolve frente à Secretaria 63 
de Assistência Social, acrescenta que a mesma é uma guerreira; quanto à Lei pertinente à 64 
Pedofilia, Mauricio fala que a mesma veio para coroar o título “Prefeito Amigo da Criança” 65 
conquistado pelo prefeito Edgar Bueno; informa que o governo municipal está trabalhando para 66 
ser implantado até o primeiro semestre de 2014, treze novos Centros Municipais de Educação 67 
Infantil – CMEI´s,  que algumas Unidades já estão com as obras concluídas (aguardando a 68 
mobília por parte do Governo Federal); Maurício acrescenta que só conseguimos os grandes 69 
objetivos de nossas vidas quando há unidade, cita o mutirão referente ao combate à dengue que 70 
em três dias recolheu mais de quatrocentas toneladas de lixo, podendo chegar a quinhentas no 71 
dia de hoje. Quanto à Lei em tela, Maurício ressalta a importância de mecanismos para inibir e 72 
punir a violência contra criança e adolescente; fala que a violência, seja ela física, sexual ou 73 



verbal deixa seqüelas irreparáveis; lembra do crime bárbaro noticiado pela imprensa local onde o 74 
padrasto matou a enteada de seis anos e ocultou o corpo com a ajuda da mãe da criança, ressalta 75 
que, respeita a opinião de cada um, porém, acredita que tal atitude caracteriza a falta de Deus na 76 
vida das pessoas, pois Deus foi tirado das Escolas, dos Clubes, mas que a história mostra que 77 
quando se tem Deus isso não acontece. Maurício finaliza desejando sucesso na reunião e que 78 
Deus ilumine os cirurgiões que assistirão o prefeito Edgar. Nesse momento, o prefeito em 79 
exercício juntamente com a Comissão Organizadora do Projeto “Todos Contra a Pedofilia”, se 80 
retira e a reunião prossegue com o ponto de pauta nº 1. Aprovação da Pauta do Dia: a 81 
presidente Inês coloca a pauta em apreciação. Solicita a retirada do ponto nº 7 justificando que a 82 
Secretaria Municipal de assistência Social não teve tempo hábil para analisar as alterações 83 
propostas. A conselheira e assistente social do Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência Social, 84 
Vívian Bertelli Ferreira de Oliveira questiona, pois, segundo ela que também é membro da 85 
Comissão da área de Proteção Social Básica do CMAS, as Comissões emitiram o parecer e os 86 
demais conselheiros que não fazem parte das Comissões, não tiveram acesso ao Plano ou ao 87 
parecer antes dessa reunião, então, pergunta Vivian, como a SEASO já comprovou, antes da 88 
reunião, que o Plano ainda precisa passar por novas adequações, para então ser aprovado? Inês 89 
explica que enquanto mesa diretiva, ao elaborar a pauta, analisou o referido ponto e sugere que o 90 
Plano seja encaminhado via email a todos os Conselheiros que poderão analisá-lo e devolvê-lo 91 
com os apontamentos que achar necessário. Encerrada a apreciação, a plenária aprova pela 92 
unanimidade de treze votos, a pauta do dia, com a retirada do ponto nº 7 e que o Plano Municipal 93 
de Assistência Social original, bem como, o Plano com as sugestões de alterações seja 94 
encaminhado, a todos os Conselheiros que após análise, deverão devolvê-los por email para que 95 
as Comissões supra, também após análise, elaborem novo parecer, aprova-se também as duas 96 
inclusões solicitadas as quais passam a ser o ponto nº 7 e nº 8. Prossegue-se a reunião e a 97 
presidente justifica a ausência dos seguintes conselheiros: Maria Marly de Paula, representante 98 
da SEASO, que tem reunião de Rede neste mesmo horário; Neusa Eli F. Cerutti, representante da 99 
SEASO, que está com problemas de saúde; Paula Osvaldina Solda, representante do Programa 100 
de Atenção Integral à Família – PAIF, que reside no interior do município e está acompanhando o 101 
esposo em tratamento médico e justifica também a ausência do conselheiro Josué dos Santos, 102 
que necessitou acompanhar a esposa em consulta médica. Neste momento, Inês concede a 103 
palavra à conselheira Ivete Goinski Pellizzetti, representante da Associação de Moradores do 104 
Bairro Maria Luiza, com formação na área de psicologia que representou o CMAS no dia 21 de 105 
março de 2013 no debate online promovido pelo Centro de Referência Técnica em Psicologia e 106 
Políticas Públicas (CREPOP) para lançar o documento de referência para atuação das(os) 107 
psicólogas(os) nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS; Ivete 108 
explica ainda que a Comissão de Psicologia Social e Comunitária do Conselho Regional de 109 
Psicologia - CRP PR, sub sede Cascavel reuniu um grupo de psicólogas(os), estudantes de 110 
psicologia, profissionais de outras áreas - como Serviço Social - que atuam em CREAS ou em 111 
outros serviços de Assistência Social, gestores da Política de Assistência Social no município de 112 
Cascavel, representantes de universidades e representantes de conselhos de Controle Social 113 



para assistir e participar do debate; ainda segundo Ivete, nesse encontro ficou definido que no dia 114 
16.04.2013, às 18h,  haverá um encontro para discussão do documento de referências técnicas 115 
para atuação dos psicólogos nos CREAS, e que aqueles que não assistiram o debate online, o 116 
vídeo está disponível no site do CFP, no link: http://site.cfp.org.br/multimidia/videos/debates-117 
online/, com o título Debate CREAS. Passa-se ao ponto nº 2. Apreciação e deliberação das 118 
Atas das reuniões anteriores (14.03.2013 e 27.03.2013): Inês coloca a ata de 14.03.2013 em 119 
apreciação. A conselheira Vivian solicita a alteração do texto entre as linhas nº 190 e 200, pois 120 
segundo ela, após a discussão, a plenária aprovou que o prazo concedido à solicitação da 121 
SEASO, seria o mesmo concedido às entidades não governamentais que possuem as mesmas 122 
pendências, (ADEFICA, ACADEVI e Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência Social – resolução 123 
nº 005 de 21.02.2013), ou seja, aprovar que as unidades governamentais entreguem os 124 
Certificados do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária conforme cronograma de validação das 125 
inscrições para o ano de 2013. Encerrada a apreciação, a plenária aprova a ata com a referida 126 
alteração por dez votos favoráveis e três abstenções de conselheiros que não participaram da 127 
reunião: Susana Medeiros Dal Molin, Vanice Maria Schaedler e Ivete Goinski Pellizzetti; a ata de 128 
27.03.2013 é colocada em apreciação e não havendo alterações, a presidente a coloca em 129 
votação e a mesma é aprovada por oito votos favoráveis e cinco abstenções dos conselheiros que 130 
não participaram da referida reunião: Susana Medeiros Dal Molin, Vanice Maria Schaedler, Ivete 131 
Goinski Pellizzetti, Vívian Bertelli Ferreira de Oliveira e Patrícia Luciana Bilibio. Desta forma, 132 
passa-se ao ponto nº 3. Posse de conselheiro não governamental (substituição de 133 
conselheiro): Inês explica que a Associação dos Profissionais de Serviço Social de Cascavel – 134 
APROSSC, encaminhou o ofício nº 01/2013 solicitando a substituição da conselheira Keila 135 
Fernandes por Janaina Alves Teixeira, em seguida, a presidente empossa Janaina desejando-136 
lhe sucesso. Na sequência, o ponto nº 4. Recomposição de Comissões do CMAS: a assistente 137 
social do Conselho Municipal de Assistência Social, Gisele Fossá, explica que devido ás 138 
alterações ocorridas no ano de 2013 na composição deste Conselho, algumas Comissões não 139 
estão paritárias conforme preceitua o Regimento Interno, desta forma, faz-se necessário a 140 
recomposição das Comissões do CMAS; Gisele apresenta projetado em multimídia a atual 141 
composição; alguns nomes são colocados à disposição, a plenária discute e ao final, aprova pela 142 
unanimidade de catorze votos a seguinte recomposição das seguintes Comissões: (a partir desse 143 
ponto, a plenária passou a contar com o voto da conselheira empossada Janaina):  Comissão de 144 
Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições: Patrícia Luciano Bilibio, 145 
representante do Núcleo Regional de Serviço Social – NUCRESS; Carlos Alberto S. da Rosa, 146 
representante da Secretaria Municipal de Cultura. Comissão de Orçamentos e Finanças: Carlos 147 
Alberto S. da Rosa. Comissão da área de Proteção Social Básica: Marines Reolon, 148 
representante do Centro Beneficente da Paróquia São Cristovão – CEMIC. Comissão da área de 149 
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade: Neusa Eli. F. Cerutti, representante 150 
da Secretaria Municipal de Assistência Social. Comissão de Comunicação Institucional: 151 
Janaina Alves Teixeira, representante da Associação dos Profissionais de Serviço Social de 152 
Cascavel – APROSSC. Comissões Mista e Permanente do Sistema Municipal de 153 



Monitoramento e Avaliação: Comissão de Proteção Social Básica - Ivone Lelis de Lima, 154 
representante da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; Comissão de Proteção Social 155 
Especial -  Neusa Eli F. Cerutti. Comissão Especial de Revisão da Lei 4.537 de 18/04/2007: 156 
Neusa Eli F. Cerutti. Comissão de Vistoria de Obras: Marines Reolon e Neusa Eli F. Cerutti. 157 
Comissão Especial do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Trabalhadores do SUAS: 158 
Neusa Eli F. Cerutti; Janaina Alves Teixeira; Maria de Lourdes M. Schram,  representante da 159 
Associação Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança – ACAPAC; Jonatas Barreto, 160 
representante da entidade Cáritas Arquidiocesana de Cascavel, enquanto convidado. Comissão 161 
de Acompanhamento das Deliberações da IX Conferência Municipal de Assistência Social: 162 
Janaina Alves Teixeira, Neusa Eli F. Cerutti, convidados: Jonatas Barreto e Vivian Bertelli Ferreira 163 
de Oliveira, representante do Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência Social. Comissão de 164 
Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos: haja vista que os conselheiros 165 
governamentais, Justa Alves dos Anjos Chesca e Celso Beno Lunkes, não fazem mais parte da 166 
atual composição, a plenária aprovou a retirada dos mesmos dessa Comissão, não havendo 167 
necessidade de substituí-los, uma vez que a referida Comissão permaneceu paritária. Encerrado 168 
esse ponto, inicia-se a discussão do ponto nº 5. Apreciação e deliberação do parecer da 169 
Comissão da Área de Proteção Social Básica referente a inscrição do Programa de 170 
Capacitação, Inclusão Produtiva e Enfrentamento à Pobreza da entidade APAE: Inês faz a 171 
leitura do parecer da referida Comissão onde consta que “...considerando a Resolução nº 172 
095/2012 do CMAS que define os parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de 173 
Assistência Social das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, 174 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais não governamentais e regulamenta o 175 
processo de aprovação dos Planos e Relatórios de Atividades das Unidades Governamentais para 176 
a prestação dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios socioassistenciais; considerando que 177 
os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais prestados por entidades e 178 
organizações de assistência social deverão estar em consonância com o conjunto normativo da 179 
Política Nacional de Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, visando 180 
garantir padrões de qualidade na prestação de serviços e nas condições de trabalho; 181 
considerando o ofício nº 075/2012, protocolado pela entidade APAE solicitando a inserção neste 182 
Conselho do Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e Enfrentamento à Pobreza, 183 
juntamente com toda a documentação obrigatória, de acordo com a Resolução nº 095/2012 do 184 
CMAS, tem como indicativo a plenária que aprove a solicitação de inscrição no Conselho 185 
Municipal de Assistência Social do Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e Enfrentamento 186 
à Pobreza a ser desenvolvido pela APAE...”. Finalizada a leitura, Inês coloca o parecer em 187 
apreciação. A assistente social da APAE, Maria Edenice Borges Marcante, que também é 188 
coordenadora do Programa, explica que foram realizadas todas as adequações solicitadas pela 189 
Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social e pela Comissão de Proteção Social Básica 190 
do CMAS e estão aguardando a aprovação deste Conselho. Nada mais havendo, a presidente 191 
coloca o parecer em votação o qual, a plenária aprova pela unanimidade de catorze votos. 192 
Prossegue-se com o ponto nº 6. Apreciação e deliberação do parecer da Comissão Área de 193 



Proteção Social Básica referente ao cancelamento da inscrição do Programa “Fortalecendo 194 
a Família”, desenvolvido pelo Instituto Alfredo Kaefer: a presidente realiza a leitura do parecer 195 
o qual diz que “...considerando o documento do Instituto Alfredo Kaefer de 27 de novembro de 196 
2012, protocolado neste Conselho informando o encerramento das atividades em 30 de novembro 197 
de 2012; considerando a Resolução CMAS n° 098/2012, a qual suspende a inscrição do 198 
Programa “Fortalecendo a Família” do Instituto Alfredo Kaefer; considerando que o Instituto 199 
Alfredo Kaefer foi informando por este Conselho através do ofício n° 200/2012 da possibilidade de 200 
suspensão do serviço, sendo a posterior retomada do mesmo possível, através de comunicação 201 
oficial até a data 04.02.2013, já que é dever do Conselho Municipal de Assistência Social 202 
acompanhar e apoiar a processo de retomada das atividades, tem por indicativo à plenária que 203 
aprove o cancelamento da inscrição do Programa “Fortalecendo a Família”, desenvolvido pelo 204 
Instituto Alfredo Kaefer...”. Encerrada a leitura a presidente coloca o parecer em apreciação. A 205 
conselheira representante da Fundação Assis Gurgacz, Salete Gerardi de Lima Chrun, questiona 206 
se as famílias que eram atendidas pelo Instituto estão sendo assistidas por outros Serviços; as 207 
conselheiras representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Luzia Aguiar Soares e 208 
Cheila Tatiana L. Guimarães explicam que na verdade, essas famílias já estão sendo atendidas 209 
pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, do bairro Interlagos; a conselheira 210 
Patrícia, que atua enquanto assistente social do referido CRAS corrobora a fala das conselheiras 211 
informando que a demanda de atendimento no Serviço aumentou muito após o encerramento do 212 
Programa desenvolvido pelo Instituto. Encerradas as manifestações, a plenária aprova por 213 
unanimidade de catorze votos o cancelamento da inscrição do Programa “Fortalecendo a Família”, 214 
desenvolvido pelo Instituto Alfredo Kaefer. Desta forma, passa-se ao ponto de inclusão nº 7. 215 
Apreciação e deliberação do CMAS para aquisição de equipamentos ref. Aos recursos IGD-216 
SUAS: Inês realiza a leitura do ofício nº 191/2013 através do qual a SEASO solicita deliberação e 217 
aprovação deste Conselho para aquisição de equipamentos que serão utilizados pela Secretaria, 218 
referente ao recurso do Índice de Gestão Descentralizada – Sistema Único de Assistência Social – 219 
IGD-SUAS, conforme planilha exposta em multimídia. Em apreciação, Inês explica que tais 220 
equipamentos são para equipar o Cadastro Único e a Gestão; Vivian questiona se este assunto 221 
passou pela Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família – IMCS/PBF; Luzia 222 
explica que não há necessidade de passar pela Instância, haja vista que o recurso refere-se ao 223 
IGD-SUAS. Encerradas as manifestações, a plenária aprova pela unanimidade de catorze votos a 224 
aquisição dos seguintes equipamentos que serão utilizados pela Secretaria Municipal de 225 
Assistência Social, Gestão e Cadastro Único: uma sanduicheira no valor de R$ 65,00 (sessenta e 226 
cinco reais); uma maquina fotográfica semi-profissional no valor de R$ 1.500,00 (um mil e 227 
quinhentos reais); um forno microondas no valor de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais); dez 228 
computadores no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); quatro notebooks no valor total de 229 
R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais; uma mesa com seis cadeiras no valor de R$ 990,00 230 
(novecentos reais); um jogo de cozinha no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); três 231 
armários MDF de 2 portas no valor  total de R$ 900,00 (novecentos reais); dez mesas em L no 232 
valor total de 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinqüenta reais); três armários de 2 portas de aço 233 



no valor total de R$ 1.318,80 (um mil, trezentos e dezoito reais e oitenta centavos); uma 234 
plastificadora no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); uma senha eletrônica no valor de R$ 235 
2.000,00 (dois mil reais); um projetor no valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais); uma 236 
geladeira industrial no valor de  R$ 4.536,66 (quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e 237 
sessenta e seis centavos), perfazendo o total de R$ 51.578,46 (cinqüenta e um mil, quinhentos 238 
e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos). Prossegue-se com o ponto nº 8. Apreciação 239 
e deliberação sobre o Plano de Providências do CRAS  Interlagos: a presidente realiza a 240 
leitura do ofício nº 308/2013 recebido da SEASO, solicitando apreciação e deliberação sobre o 241 
Plano de Providências do CRAS Interlagos; segundo o ofício, o Estado, por meio do Escritório 242 
Regional da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social – SEDS, deve monitorar e informar 243 
ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a situação dos Centros de 244 
Referência de Assistência Social – CRAS, e que, desta forma, o Escritório Regional – ER, está 245 
solicitando à SEASO que informe sobre as pendências do CRAS Interlagos gerados a partir do 246 
Censo SUAS/2011, sendo que as pendências são relacionadas à dimensão da estrutura física, 247 
uma vez que o referido CRAS não possui sala para até quinze pessoas e nem sala com 248 
capacidade superior a quinze pessoas. Assim sendo,  a SEASO apresenta em anexo ao referido 249 
ofício, a estratégia para resolução da pendência em tela que trata-se da construção da nova Sede 250 
do CRAS do Interlagos com previsão de início da obra até 31.12.2013. Após a leitura do ofício, a 251 
plenária aprecia a solicitação. O conselheiro representante da Associação Educacional Lins de 252 
Vasconcelos – Guarda Mirim, Luiz Antônio Pastorini Lançanova, pergunta se foi previsto, antes de 253 
iniciar a construção, se o espaço será ideal para as atividades desenvolvidas; Luzia explica que 254 
sim e que foi consultado a equipe do CRAS sobre o espaço ideal para o Serviço tendo em vista a 255 
demanda de atendimento. Em seguida, Inês coloca a solicitação em votação e a plenária aprova 256 
por unanimidade de catorze votos o Plano de Providências do CRAS Interlagos, cuja deliberação 257 
a SEASO terá que encaminhar à SEDS até a data de 19.04.2013. Em seguida, passa-se ao ponto 258 
nº 9. ASSUNTOS GERAIS: 9.1.  Explanação acerca da Lei de criação do Centro de 259 
Referência de Atendimento Integral à Mulher: o vereador Vanderlei Augusto da Silva, autor da 260 
Lei que cria o "Centro de Referência de Atendimento Integral à Mulher”, ela que a lei foi criada, 261 
porém, agora é necessário fazer campanhas de divulgação, se levantar uma bandeira em defesa 262 
da mulher, se pensar em uma forma da mulher vítima de violência estar protegida, sendo 263 
assistidas em seus direitos, porém, sem estar exposta; 9.2. Explanação referente à Lei “Todos 264 
Contra a Pedofilia”: esse assunto foi discutido no início dessa reunião conforme consta no 265 
conteúdo que antecede o ponto de pauta nº 1. 9.3. Ofício n° 49/2013 da Associação Recanto da 266 
Criança informando sobre acolhimento de um grupo de 10 irmãos: Inês faz a leitura o ofício 267 
nº 49/2013 advindo da entidade Recanto da Criança, por meio do qual a entidade informa que na 268 
data de 14/03/2013, foi acolhido um grupo de 10 (dez) irmãos e que devido a este acolhimento, a 269 
entidade encontra-se no momento, com 34 (trinta e quatro), acolhidos, ultrapassando dessa forma 270 
a meta que é de 30 (trinta). Inês encerra a leitura e diz que está sendo analisada a transferência 271 
desse grupo de irmãos para Família Acolhedora; a conselheira Salete fala que as crianças estão 272 
sendo atendidas, mas pergunta o que é feito da mãe das crianças, pois com certeza, afirma 273 



Salete, essa mãe também precisa de encaminhamentos; a Conselheira Tutelar do Conselho 274 
Tutelar Leste, Luziara Galindo Barros explica que esta família vem sendo assistida pela rede há 275 
muitos anos; porém, a mãe das referidas crianças não dá continuidade aos encaminhamentos, 276 
esclarece que a mesma se recusou a aceitar cesta básica do CRAS alegando não precisar, tirou 277 
os filhos do contraturno escolar, também deixou de levá-los ao fonoaudiólogo, embora fosse 278 
constatado a necessidade desse atendimento; a plenária discute sobre um possível 279 
encaminhamento na área de saúde para que através de uma laqueadura, a genitora dessas 280 
crianças não tivesse mais filhos; Luziara diz que essa estratégia também já foi levantada, porém a 281 
mesma não aceita e fala que quer ter mais filhos; encerrando o informe, Inês diz que o grupo de 282 
irmãos será acolhido em Família Acolhedora e a mãe continuará sendo orientada pela rede. 9.4. 283 
Ofício n° 001/2013 da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz sobre eleição de nova diretoria: a 284 
presidente lê o ofício nº 001/2013 onde a SEPAL informa que a senhora Sueli El Achkar, é a 285 
nova presidente da entidade, cujo mandato compreende o biênio de 16.12.2012 à 16.12.2014. A 286 
presidente concede novamente a palavra ao vereador Vanderlei, que, enquanto Conselheiro do 287 
Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, informa que tem participado das reuniões do do 288 
referido Conselho, o qual, informa Vanderlei, está em um bom momento, com o novo presidente, 289 
senhor Leandro Nunes Meller, que embora  seja governamental, possui um posicionamento em 290 
conformidade com a sociedade civil; que se for aprovado o projeto de lei estadual, antes da 291 
convocação das Conferencias Regionais, as mesmas serão realizadas por macro região, haja 292 
vista que, atualmente é feito revezamento de segmento por regionais. Nada mais havendo a ser 293 
tratado, a presidente Inês encerra a reunião as 10h30 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata 294 
que, após lida e aprovada será assinada por mim e pela presidente. 295 

 

 

 

 


