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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – Edital nº. 006/2012 

ATA N° 06 – 17.05.2012 

 

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e doze aconteceu às 13h30, na sala de 1 

reuniões do 3º andar da Prefeitura Municipal de Cascavel a reunião extraordinária do Conselho 2 

Municipal de Assistência Social – CMAS, com a presença de seu presidente, senhor Vanderlei 3 

Augusto da Silva e a maioria de seus membros conforme consta na lista de presença, anexa a 4 

esta, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e deliberação do Plano 5 

Municipal de Assistência Social – Formulário da SEDS; 2. Apreciação e deliberação dos 6 

Pareceres da Comissão de Proteção Social Básica com Referência: “Apreciação e 7 

deliberação dos Planos de providência e Planos de Apoio das entidades Instituto Alfredo 8 

Kaefer e LBV, resultantes do Ciclo de Monitoramento e Avaliação; 3. Indicação de 9 

representantes do CMAS para participação do curso “Controle Social no SUAS”, 10 

promovido pela SEDS; 4. Indicação de representantes do CMAS para a formação das 11 

Comissões de PSB e PSE do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação; 5. 12 

Relatório da entidade Recanto da Criança; 6. Apreciação e deliberação sobre solicitação 13 

de realização de pesquisa acadêmica junto ao CMAS. O presidente inicia a reunião 14 

extraordinária e fala para tratarmos com brevidade dos pontos de pauta. Referente ao ponto de 15 

pauta 1. Apreciação e deliberação do Plano Municipal de Assistência Social – Formulário 16 

da SEDS: Janete Krack Magnagnagno, assistente social responsável pela Secretaria Executiva 17 

dos Conselhos - SECON lê o parecer  que a comissão de orçamento e finanças, comissão de 18 

projetos, documentos, serviços e inscrição, comissão de proteção social básica e comissão de 19 

proteção social especial, reunidas na data de dezesseis de maio de dois mil e doze, para a 20 

análise do Plano Municipal de Assistência Social fez, a comissão tem por indicativo à plenária 21 

que o Plano Municipal de Assistência Social 2012 seja aprovado. Vanderlei pergunta se o 22 

preenchimento da tabela mudou em relação ao ano passado. Cheila Tatiana Lautert 23 

Guimarães, gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social diz que mudou 24 

totalmente. Vanderlei diz que espera que o plano municipal tenha um retorno. Cheila explica 25 

que neste ano o plano está de acordo com a tipificação do Sistema Único de Assistência Social 26 

– SUAS, os planos de apoio, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e o sistema municipal de 27 

monitoramento e avaliação. Fala que o Estado  apresentou outro Sistema este ano compatível 28 

com a realidade da Assistência Social nos município e que este Plano expressa o 29 

planejamento municipal para a política de assistência social. Cheila relata que alguns 30 

problemas foram identificados, por exemplo, não tem campo para citar as Entidades de defesa 31 

e assessoramento e que a alternativa encontrada é citá-las no campo das considerações finais. 32 

Estando o Plano Municipal de Assistência Social em discussão, a conselheira Vivian Bertelli 33 



Ferreira Oliveira diz, que em relação ao preenchimento da tabela a Associação Antonio Vieira-34 

Centro Jesuíta de Cidadania e Ação Social faz parte do bairro Brasmadeira e não do 35 

Interlagos. Vânia Maria de Souza, diretora do Programa de Voluntariado Paranaense- 36 

PROVOPAR pergunta se o banco de alimentos entra na tabela. Cheila diz que não, pois o 37 

banco se enquadra em assessoramento, e faz-se necessário adequar esta situação com a 38 

entidade. Vanderlei informa que deseja ver o planejamento financeiro para o ano seguinte e 39 

ressalta a organização do plano. Cheila explica os recursos remanescentes estão somados no 40 

custo da ação 2012, enquanto que em 2013, conforme orientação, apenas os valores fixos 41 

foram postos, pois no plano do Estado podemos colocar somente os valores exatos. A 42 

conselheira suplente Salete Gerardi de Lima Chrun, pergunta se as Entidades que não tiveram 43 

nenhum valor destinado serão inclusas nas informações. Cheila ressalta que a orientação foi 44 

preencher a tabela com o número zero, por exemplo, o conselho está discutindo o critério de 45 

partilha do Fundo para a Infância e Adolescência- FIA 2013, mas em valores, na tabela, não foi 46 

colocado nada, no entanto as ações foram postas. Vanderlei sugere, que em razão do tempo 47 

da reunião e considerando que a comissão deu parecer favorável, Cheila apresente somente 48 

os valores do plano e pergunta se o recurso que vem do Governo Federal não é incluído no 49 

relatório. Cheila diz que o valor já esta somado. Vanderlei questiona se no Programa Família 50 

Acolhedora estão inclusas apenas o valor da bolsa auxílio ou se a ampliação do quadro de 51 

funcionários esta neste valor também. Cheila diz que a ampliação do quadro de funcionários 52 

entra no item gestão do trabalho. Vanderlei ressalta que os dados e valores da gestão ele 53 

deseja ver também. Cheila explica que em relação ao Restaurante Popular, o valor de 2012 é 54 

referente há quatro meses e por isso a diferença com o valor do ano de 2013. O Programa 55 

Bolsa família veio preenchido no relatório, pois é valor que refere-se ao saque dos 56 

beneficiários, mesmo que esse valor não passe pelo Fundo Municipal. Salete questiona sobre 57 

a possibilidade de aumento para as entidades e ressalta que tudo que estiver previsto será 58 

realizado ano que vem indiferente do prefeito que entrar, e por isso é preciso prever no Plano e 59 

que a preocupação dela é garantir que as entidades recebam recursos. Janete fala que essa 60 

discussão deve ser feita, mas expõe que em sua opinião que deve ser feita na elaboração da 61 

LDO e sugere que redirecionemos a discussão para os próximos dias, pois como foi dito 62 

anteriormente, a orientação é preencher as informações apenas com os dados exatos. 63 

Vanderlei solicita cópia por escrito das tabelas contidas no Plano para a discussão da LDO. 64 

Cheila diz que os dados oriundos do Ciclo de Monitoramento e Avaliação, principalmente ao 65 

que se refere aos Planos de Apoio foi colocada inteira no Plano Municipal de Assistência 66 

Social. Vanderlei pergunta se o plano pode ser disponibilizado por escrito. Vanderlei pergunta 67 

se alguém tem alguma consideração. Não havendo manifestação o Plano é posto em votação 68 

e é aprovado com treze votos. Passa-se ao ponto de pauta 2. Apreciação e deliberação dos 69 

Pareceres da Comissão de Proteção Social Básica com Referência: “Apreciação e 70 

deliberação dos Planos de providência e Planos de Apoio das entidades Instituto Alfredo 71 

Kaefer e Legião da Boa Vontade - LBV, resultantes do Ciclo de Monitoramento e 72 

Avaliação: Janete faz a leitura do parecer da comissão de Proteção Social Básica - PSB, que 73 



tem por indicativo à plenária que aprove, sem observações, os Planos de Providência e Planos 74 

de Apoio das entidades Legião da Boa Vontade - LBV e Instituto Alfredo Kaefer – IAK. 75 

Vanderlei após perguntar a Cheila se ela tem considerações sobre os planos solicita a leitura 76 

dos mesmos. Vanderlei coloca os planos em discussão e na sequência em votação. Salete 77 

pergunta sobre os horários diferenciados dos cursos da LBV. Kleber Francisco Maricato, 78 

gerente local da LBV, explica que conforme o questionário aplicado na data do monitoramento 79 

existe uma possível demanda de cursos aos sábados e aos domingos, mas a entidade esta 80 

avaliando sobre a necessidade com os usuários. Cheila complementa esclarecendo a diferença 81 

entre providência e estratégia. Janete lembra que na data do monitoramento em que o 82 

questionário foi aplicado, havia um público amplo e algumas das perguntas do questionário 83 

eram referentes aos horários dos cursos e se os usuários gostariam de participar destes 84 

cursos. Kleber explica que não é a entidade que esta se propondo a oferecer o curso nos finais 85 

de semana, era uma pergunta do questionário do monitoramento e uma das providências da 86 

entidade é levantar se a demanda realmente existe. Salete questiona sobre a possibilidade da 87 

entidade não desejar implantar o serviço correspondente a tal demanda, mesmo o recurso 88 

estando disponível. Cheila responde que qualquer contrato pode ser rompido e a lógica do 89 

convênio é a mesma. A Secretaria Municipal de Assistência Social Inês de Paula exemplifica 90 

que com o município ocorreu algo semelhante e que está executando o PRONATEC mesmo 91 

com horários inadequados, por força de convênio. Vanderlei diz que o papel do Conselho, 92 

entre outros, é deliberar sobre estas questões. Ana Paula Zorik coordenadora do 93 

Monitoramento e Avaliação ressalta que as estratégias foram construídas com a entidade, 94 

nada foi imposto e Vanderlei complementa falando que o sistema é construído coletivamente e 95 

num processo contínuo. Não havendo mais questionamentos Vanderlei coloca os Planos de 96 

Apoio das entidades Instituto Alfredo Kaefer e LBV em votação, os quais são aprovados com 97 

doze votos. O presidente da entidade Instituto Alfredo Kaefer Emilio Fernando Martini pergunta 98 

o que aconteceria se a entidade que não recebe recurso público, não providenciasse uma 99 

adequação requerida, por exemplo, uma placa de identificação. Cheila diz que ter uma placa 100 

apresentando e indicando à população o local onde funciona o serviço é uma necessidade 101 

básica.  Janete diz que o colegiado do conselho interviria de alguma maneira e como cada 102 

exemplo é diferente é complicado trabalhar com suposições, mas que o CMAS deliberaria 103 

conforme a necessidade da adequação e do impacto que traria à população. Luzia de Aguiar 104 

Soares, gerente de Proteção Social Básica da SEASO ressalta que quando estamos aqui 105 

estamos como conselheiros e não como governo, e a impressão que fica, é a de que estamos 106 

simplesmente como governo. Inês esclarece que ter uma placa apresentando o serviço que a 107 

entidade presta é uma questão de adequação a legislação federal e não é função da Secretaria 108 

de Assistência Social – SEASO determinar o fechamento ou não de uma entidade, e sim do 109 

conselho. Ana Paula complementa dizendo que todas as providencias são discutidas com as 110 

entidades. Esclarecidas as dúvidas e aprovados os planos, assinam os mesmos os 111 

representantes das entidades Emilio e  Kleber, as técnicas do Monitoramento e Avaliação 112 

Cheila e Ana, a Secretaria de Assistência Social Inês e o presidente do CMAS Vanderlei. 113 



Passa-se ao ponto de pauta 3. Indicação de representantes do CMAS para participação do 114 

curso “Controle Social no SUAS”, promovido pela SEDS: Vanderlei pergunta quem tem 115 

interesse em participar do curso “Controle Social no SUAS”, que tem de acordo com  o ofício 116 

da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social- SEDS tem por objetivos: 117 

fornecer subsídios teóricos e instrumentais para o aprimoramento do controle social realizado 118 

pelos conselhos municipais de assistência social; contribuir para implementação do processo 119 

de inscrição de entidades deflagrado pela resolução do CNAS n.° 016/2010;  promover a 120 

estruturação e funcionamento dos Conselhos Municipais de Assistência Social de acordo com 121 

as necessidades e normativas da política de Assistência Social e fortalecer o papel de 122 

monitoramento, fiscalização e deliberação dos conselhos”. Diz que para participar da 123 

capacitação é preciso se enquadrar nos seguintes critérios: estar no primeiro mandato de 124 

conselheiro, não ter participado das capacitações e ainda no caso dos representantes 125 

governamentais, uma das vagas fica reservada à secretária executiva do CMAS. Após a 126 

exposição de interesses por parte dos conselheiros os representantes do CMAS indicados para 127 

a capacitação são: representantes não-governamentais, Leinna Jordânia Pereira de A. N. 128 

Vargas, Vivian Berteli Ferreira de Oliveira, Salete Gerardi de Lima Chrun e Vanderlei Augusto 129 

da Silva; representantes governamentais, Janete Krack Magnagnagno, Justa Alves dos Anjos 130 

Chesca, Ana Paula Zorik e Lúcia Rosa de Araújo. O presidente coloca a indicação dos nomes 131 

citadas em votação, os quais são aprovados por unanimidade pela plenária. Passa-se à 132 

discussão do ponto de pauta 4. Indicação de representantes do CMAS para a formação das 133 

Comissões de PSB e PSE do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação: Sob 134 

questionamento da plenária Janete informa que os conselheiros que integravam as referidas 135 

comissões são Luis Antônio Pastorini Lançanova, Josefina Tasso,  Ilda de Fátima de Lourdes e 136 

Luzia de Aguiar Soares da Proteção Social Básica e Giovane dos Santos Gregório, Egon Werle 137 

Kerber, Justa Alves dos Anjos Chesca e Susana Medeiros DalMolin compunham a comissão 138 

de Proteção Social Especial. Cheila diz que as visitas iniciam em junho, uma vez por semana, 139 

são dezenove visitas da comissão de PSB e quinze visitas da comissão de PSE. Ana Paula 140 

complementa que as reuniões da comissão de PSB estão previstas para as terças-feiras e as 141 

reuniões da comissão de PSE estão previstas para as quintas-feiras. Vanderlei pergunta quem 142 

dos conselheiros não governamentais tem interesse em compor as comissões. Vivian 143 

esclarece que enquanto técnica de entidade não consegue suprir a demanda das visitas e 144 

reuniões, o que a impossibilita de integrar a comissão. Cheila, considerando que Luiz 145 

apresentou dificuldades para a participação sugere que a senhora Josefina Tasso fique como  146 

titular e o Luiz como suplente na comissão na qual ele era integrante. A proposta de Cheila é 147 

acolhida pela plenária. A comissão PSE é mantida e não tem nenhuma alteração. As 148 

Comissões são aprovadas pelas Comissões com a seguinte composição: Comissão de 149 

Proteção Social Básica, representantes não-governamentais: Josefina Tasso titular e Luis 150 

Antônio Pastorini Lançanova suplente; representantes governamentais Luzia de Aguiar Soares 151 

titular e Ilda de Fátima de Lourdes suplente. Comissão de Proteção Social Especial e Giovane 152 

dos Santos Gregório titular e Egon Werle Kerber suplente; representantes governamentais 153 



Justa Alves dos Anjos Chesca titular e Susana Medeiros DalMolin suplente. Passa-se ao ponto 154 

de pauta 5. Relatório da entidade Recanto da Criança: Janete esclarece que referente a 155 

deliberação do conselho em fevereiro, a entidade executou o fechamento provisório da unidade 156 

residencial e considerando as previsões da Resolução 16/2010 do CNAS e 001/2012 do CMAS 157 

nas quais consta que o período de seis meses é passível da entidade deixar de prestar serviço 158 

sem ônus à inscrição no CMAS, fala que, por isso, após o fechamento provisório o conselho 159 

passou acompanhar a entidade e esta apresentou, conforme solicitação deste Conselho, 160 

relatório bimestral. Janete faz a leitura do ofício n.º 52 recebido da Associação Recanto da 161 

Criança, em atenção ao ofício 003/2012 deste conselho. O ofício apresenta a situação da 162 

entidade nos meses de março e abril do corrente ano. A entidade relata que esta atendendo 163 

vinte e seis crianças e que em relação ao retorno do atendimento da unidade residencial, a 164 

mesma será reaberta após o repasse do FIA 2011, que contempla o recurso para custeio da 165 

Casa Lar I e II e após o treinamento das mães sociais iniciar. Janete destaca que temos dois 166 

bimestres até a data de sete de julho, quando a entidade entregará o ultimo relatório e que a 167 

mesma demonstra interesse na reabertura do Serviço institucional em duas unidades, 168 

chamadas pela entidade de Casa Lar 1 e Casa Lar 2. Cheila lembra que o recurso do FIA 169 

Municipal deve ser repassado até o final do mês. Kleber questiona se a entidade terá 170 

condições se manter sozinha. Justa ressalta que paralelo a esta ação é preciso fortalecer o 171 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Vanderlei ressalta que o abrigo deve ser de 172 

um número máximo de vinte crianças e em alguns anos o município precisa se preparar para 173 

assumir a demanda, pois a comunidade não tem como manter as entidades. Cheila diz que 174 

com a reabertura das referidas unidades de acolhimento residencial, mais a unidade de 175 

acolhimento institucional a entidade terá a capacidade de acolher quarenta crianças. Referente 176 

ao assunto 6. Apreciação e deliberação sobre solicitação de realização de pesquisa 177 

acadêmica junto ao CMAS: Janete explica que a acadêmica de Serviço Social da faculdade 178 

ITECNE, Naiana Rosseti realiza estágio supervisionado na Secretaria Executiva 179 

supervisionada por Janete. Diz que pretende realizar sua pesquisa para realização de Trabalho 180 

de Conclusão de Curso-TCC junto ao CMAS, para isso solicita a autorização desta plenária. 181 

Naiana procede a apresentação do Tema, objetivos, problema e metodologia de pesquisa. 182 

Após apresentação Naiana explica que havendo a aprovação da plenária, o Projeto será 183 

submetido ao Comitê de ética da faculdade. Cheila diz que está à disposição para a realização 184 

da pesquisa. O presidente coloca em votação a realização da pesquisa referida, sendo que a 185 

mesma é aprovada por unanimidade. Vanderlei parabeniza a  diretora da Secretaria de 186 

Assistência Social pela conquista do título de Mestre em Educação. Encerrados os pontos de 187 

pauta o Presidente Vanderlei Augusto da Silva encerrou a reunião agradecendo a presença de 188 

todos e eu Jéssica Teodoroski Tebaldi, estagiária de Serviço Social da Secretaria Executiva 189 

dos Conselhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo 190 

presidente.191 



 


