
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 06 – 12/05/2011   

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e onze, aconteceu às 08h15, no CREAS II – Centro 1 
de Referência Especializado de Assistência Social - Rua Luciano Correia Siqueira, 224 - 2 
Jardim Aclimação – telefone: 3902-1762, a reunião ordinária do Conselho Municipal de 3 
Assistência Social, com a presença de seu Presidente, senhor Vanderlei Augusto da Silva, e 4 
seus membros, para tratarem dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação 5 

das atas anteriores (14.04.2011 ordinária e 27.04.2011 extraordinária); 2. Posse de 6 
Conselheiros; 3. Recomposição das Comissões Permanentes; 4. IX Conferência 7 
Municipal de Assistência Social; 5. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de 8 
Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamentos 9 

e Finanças, referente a Revogação da Resolução nº 012 de 10 de março de 2011; 6. 10 
Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 11 
Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamentos e Finanças, referente ao Plano de 12 
Ação do Serviço de Abordagem Social; 7. Apreciação e aprovação do Parecer da 13 

Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de 14 
Orçamentos e Finanças, referente à Lista de Agricultores selecionados para participar 15 
do PAA; 8. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de 16 
Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamentos e Finanças, 17 

referente a alteração da Resolução/CMAS nº 098 de 12 de novembro de 2009; 9. 18 
Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 19 
Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamentos e Finanças, referente a alteração da 20 
Resolução/CMAS nº. 033 de 11 de setembro de 2008, e revogação da Resolução/CMAS 21 

nº. 013 de 10 de março de 2011; 10. Alteração da Resolução/CMAS nº 057/2010 de 24 de 22 
novembro de 2010; 11. Carta aberta em defesa do Sistema Único de Assistência Social – 23 
SUAS; 12.  Informes Gerais. O presidente inicia a reunião agradecendo a presença de todos, 24 
destacando a participação de Valdair Mauro Debus, Pastor da Igreja do Evangelho 25 
Quadrangular; de Vívian Bertelli Ferreira de Oliveira , Assistente Social do Centro Jesuíta, 26 

de Márcio Geovane D. Pereira, responsável pelo Setor de Compra Direta da Secretaria 27 
Municipal de Assistência Social e de Vani Giordani e Valmor Giordani, ambos os 28 
funcionários do Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristóvão - CEMIC. Vanderlei 29 
coloca a Pauta em apreciação e explica que o ponto nº 4 será subdividido, haja vista que, além 30 

dos informes sobre a organização da IX Conferência Municipal de Assistência Social, será 31 
necessário aprovar o Regulamento. A plenária aprova a pauta e em seguida, passa-se para o 32 
ponto de pauta nº 1. Apreciação e aprovação das atas anteriores (14.04.2011 ordinária e 33 
27.04.2011 extraordinária): em apreciação a ata de 14.04.2011 é aprovada por unanimidade; 34 



na seqüência, aprecia-se a pauta de 27.04.2011, onde são solicitadas algumas correções e/ou 35 
alterações. Realizada as devidas correções, a ata é aprovada por unanimidade. Antes de se 36 
passar para o ponto seguinte, a Conselheira e Secretária Municipal de Assistência Social, Inês 37 

de Paula, diz que a Secretaria foi contemplada com uma advogada, senhora Lucilla M. 38 
Bossa a qual foi aprovada no concurso público municipal; apresenta Lucilla, a qual 39 
participará das reuniões do CMAS, sempre que possível. Passa-se ao ponto de pauta seguinte, 40 
2. Posse de Conselheiros: Vanderlei explica à Plenária que na reunião extraordinária de 41 

27.04.2011 foi empossada a representante da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,  42 
Tatiana Marchetti enquanto Conselheira Suplente, não sendo possível empossar a Titular, 43 
Ester Aleixo da Silva; explica ainda que, após a reunião, devido a transição de Secretariado 44 
na SEMED, houve alteração nas indicações mediante o ofício nº 341/2011, com as seguintes 45 
indicações: Tatiana Marchetti Conselheira Titular e Luciana Valquiria Gebert Nascimento 46 

Conselheira Suplente; após as explicações, o presidente empossa as referidas Conselheiras; 47 
na seqüência, a Conselheira Lúcia Fátima de Almeida, representante da Secretaria Municipal 48 
de Cultura – SEMUC, faz somente a assinatura de seu termo de posse, tendo em vista que já 49 
havia sido empossada na reunião de 10.03.2011. Em seguida, o ponto de pauta nº 3. 50 

Recomposição das Comissões Permanentes: Vanderlei fala que devido as alterações na 51 
Composição do CMAS, faz-se necessário a recomposição de algumas Comissões 52 
Permanentes. Justa faz a leitura das vacâncias e após discussão, passa-se a composição da 53 
Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições: os seguintes 54 

Conselheiros: na vaga para representante não governamental assume o Sr. Edemilson Ângelo 55 
Lorensi e na vaga governamental assume a Sra. Juliana Tondo; na Comissão de Orçamentos 56 
e Finanças assume o Conselheiro não governamental Edemilson Ângelo Lorensi; na 57 
Comissão da Área de Proteção Social Básica são eleitas as Conselheiras Governamentais 58 

Juliana Tondo e Tatiana Marchetti; a Comissão de Comunicação Institucional é recomposta 59 
pelo Conselheiro não governamental Edemilson Ângelo Lorensi e a Conselheira 60 
Governamental Lúcia Fátima de Almeida; sendo que a Comissão Especial para Segurança 61 
Alimentar e Nutricional e a Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal de 62 

Assistência Social são recompostas pelas Conselheiras Governamentais Luciana Valquiria 63 
Gebert Nascimento e Tatiana Marchetti respectivamente. Na sequência, a Plenária aprova o 64 
referendo da recomposição das Comissões do CMAS. 4. IX Conferência Municipal de 65 
Assistência Social: Vanderlei ressalta que, conforme aprovado no início desta reunião, este 66 
ponto de pauta será subdividido em dois momentos: primeiramente será tratado da 67 

organização das prés conferências, e posteriormente será apreciado e votado o Edital de 68 
Convocação. O presidente informa que, conforme discutido na Comissão, este ano 69 
acontecerão 09 (nove) prés conferências nos bairros, na data de 28.05.2011, das 13h30 às 70 
17h30, simultaneamente; 01 (uma) na data de 30.06.2011 às 19h00 no Auditório da Prefeitura 71 

com o objetivo de contemplar a Comunidade do Centro, e 05 (cinco) prés conferências no 72 
interior do Município, também no horário das 13h30 às 17h30, obedecendo o seguinte 73 
cronograma e com a participação dos respectivos Conselheiros: 01.06.2011 – São João, no 74 
Salão Comunitário,  Conselheira Márcia M. N. Livi;  07.06.2011 – Sede Alvorada e Espigão 75 

Azul no Salão Comunitário de Espigão Azul, com os Conselheiros José Antonio dos S. M. 76 
Araújo, Maria de Lourdes M. Schram; 15.06.2011 – Juvinópolis, no Salão Comunitário, irão 77 
os Conselheiros Maria de Lourdes M. Schram e Jucimar de Souza Queiroz; 21.06.2011 – Rio 78 



do Salto no Salão da Igreja Católica, contará com a participação dos Conselheiros Vanderlei 79 
Augusto da Silva, José Antonio dos S. M. Araújo e Maria de Lourdes M. Schram; 28.06.2011 80 
– São Salvador no Salão Comunitário com as Conselheiras Maria de Lourdes M. Schram, 81 

Franciele Cristiane F. Maricato e Simone C. Buettner.  A Plenária discute e define a 82 
participação dos Conselheiros e convidados nos Bairros onde serão realizadas as prés 83 
conferências. No Bairro Cascavel Velho, no Salão Comunitário, participarão os Conselheiros 84 
Lúcia Fátima de Almeida e Maria Laudelina dos S. Mendes; no São Cristóvão e Pacaembu, 85 

será realizada no CEMIC e participarão os Conselheiros, José Antonio dos S. M. Araújo e 86 
Tatiana Marchetti; no Periolo, Brasília, Cataratas e Morumbi, será realizada na Casa de 87 
Cultura Zona Norte e participará Jucimar de Souza Queiroz; no Floresta, o local será no 88 
Salão Comunitário e participarão as Conselheiras Salete Gerardi L. Chrun e Marizete de 89 
Fátima Rodrigues; no Interlagos e Brasmadeira será realizada no Centro Jesuíta e 90 

participarão Vivian B. F. de Oliveira como convidada, e a Conselheira Suzani Gabriel S. 91 
Fillus; no Santa Felicidade, será realizada na Escola Municipal Arthur C. Sartori e 92 
participará a Conselheira Luciana Valquiria G. Nascimento; no Santa Cruz será realizada no 93 
EURECA II e participará a Conselheira Franciele Cristiane F. Maricato; no XIV de 94 

Novembro será realizada na Escola Municipal Ana Néri e participará o Conselheiro Luiz A. 95 
P. Lançanova; no Universitário, será realizada no Salão da Pastoral da Criança e participará 96 
o Conselheiro Edemilson Ângelo Lorensi  José Antonio dos S. M. Araújo, Maria de Lourdes 97 
M. Schram; Sendo que no Centro, a Plenária indicou as Conselheiras Maria de Lourdes M. 98 

Schram, Márcia M. N. Livi; Janete Krack Magnagnagno e Cheila Tatiana L. Guimarães, com 99 
o apoio de toda a equipe da SEASO. A Conselheira Maria de Lourdes justifica que não poderá 100 
participar das prés na data de 28.05.2011 haja vista que, neste dia, estará acompanhando 101 
representantes da Pastoral da Criança Nacional que estarão realizando um trabalho em nosso 102 

Município; Vanderlei diz que é importante que todos colaborem com as datas e locais acima 103 
mencionados, bem como da Conferência que será realizada nas datas de 22 e 23 de julho 104 
deste, sendo a abertura na noite de vinte de dois de julho, por isso, é interessante que cada um 105 
leve cartazes e flyer para promover o evento. Cheila e Janete informam que estão preparando 106 

material de orientação e será agendada reunião com todos os Coordenadores das regiões supra 107 
para que juntamente com os Conselheiros e convidados indicados por esta Plenária, possam 108 
discutir e definir estratégias referente a realização das prés conferências. Na seqüência, Justa 109 
faz a leitura do Edital de Convocação; explica que a Comissão Organizadora da IX 110 
Conferência Municipal de Assistência Social, reuniu-se e elaborou o referido Edital tendo 111 

como parâmetro o Edital de Convocação da Conferência de 2009; Janete lembra que a 112 
principal alteração é que na Conferência anterior a eleição das entidades se dava por voto 113 
aberto, porém, nesta a Comissão escolheu o voto secreto, por cédula; Justa informa que serão 114 
132 vagas governamentais e 132 vagas não governamentais; explica que tanto os 115 

Conselheiros Titulares, como os Suplentes serão Delegados natos; Cheila observa que, os 116 
Conselheiros Suplentes, embora sejam Delegados natos, só terão direito a voto na ausência do 117 
Titular, para que os votos não fiquem duplicados, porém, receberão o Material e almoço; 118 
Vanderlei explica que os Conselheiros Suplentes podem optar por virem enquanto Delegados 119 

pela Entidade ou segmento que representam, e desta forma, terem direito a voto; Vanderlei 120 
solicita ainda a ampla divulgação junto às Escolas Municipais e Estaduais; aos Centros 121 
Municipal de Educação Infantil e Unidades Básicas de Saúde, e solicita à Conselheira Maria 122 



de Lourdes que repasse as informações às líderes da Pastoral da Criança; o  Gerente da Legião 123 
da Boa Vontade – LBV , senhor Kleber F. Maricato, sugere também uma parceria com a 124 
Associação de Moradores; a Conselheira e Coordenadora do CRAS Volante, Juliana Tondo, 125 

relata que na área rural, as prés conferências já estão sendo divulgadas. Após a discussão, a 126 
Plenária aprova por unanimidade o Edital de Convocação da IX Conferência Municipal de 127 
Assistência Social. 5. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de 128 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamentos e Finanças, 129 
referente a Revogação da Resolução nº 012 de 10 de março de 2011: Vanderlei explica 130 
que o CMAS recebeu o ofício nº 086 de 01.03.2011, advindo da SEASO solicitando a 131 
autorização para reprogramação de saldos/2010; acrescenta que as Comissões supra 132 
analisaram a solicitação e emitiram Parecer favorável, o qual foi aprovado em reunião 133 
ordinária deste Conselho realizada em 10.03.2011, conforme consta na Resolução nº 012 de 134 

10 de março de 2011, foi aprovado a reprogramação de saldos 2010 do Cofinanciamento do 135 
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS - aos Serviços de Proteção 136 
Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade; o presidente passa a 137 
palavra à Sandra Burkouski, Encarregada do Setor de Convênios a qual esclarece que após a 138 

referida aprovação do CMAS, constatou-se que a Portaria nº 625 de 10 de agosto de dois mil 139 
e dez do MDS não permite que Recursos Federais sejam utilizados para investimentos, 140 
somente para cobrir despesas de custeio, por isso, a SEASO encaminhou o ofício nº 223/2011 141 
a este Conselho; a Conselheira e Gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência 142 

Social, Cheila Tatiana Lautert Guimarães, faz a leitura do referido oficio o qual diz que, 143 
considerando as orientações referentes a  aplicação e reprogramação dos recursos financeiros 144 
repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, disponível no site 145 
www.mds.gov.br/assistenciasocial, considerando que a utilização dos Recursos Financeiros 146 

repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS devem ser aplicados em 147 
despesas de custeio na forma da Portaria STN nº 448/2010, exceto em Pagamento de salários 148 
ou complementação a funcionários públicos; Rescisão de contrato de trabalho; Recolhimento 149 
de encargos sociais e trabalhistas; Pagamento de vale-transporte e alimentação. E que as 150 

despesas de capital como aquisição de bens materiais permanentes e construção ou ampliação 151 
de imóveis são vedadas. Consta ainda no ofício supra que, considerando que em contato 152 
telefônico realizado em 03 de maio de 2011, com Andréia e Vitória do setor de Prestação de 153 
Contas do Fundo Nacional de Assistência Social, em Brasília - DF as técnicas afirmaram que 154 
no período de 2006 e 2007 o FNAS publicou orientação na qual autorizou a aplicação do 155 

recurso remanescente em despesas de Capital, no entanto, após este período reviu-se esta 156 
orientação, e as normativas em vigor não mais autorizam este tipo de despesa, que diante do 157 
exposto a SEASO solicita a este Conselho autorização para aplicação dos saldos financeiros 158 
estimados do co-financiamento pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a 159 

Fome, referentes aos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, na 160 
natureza de despesa custeio conforme tabela anexa ao oficio. Vanderlei retoma a palavra e diz 161 
que as Comissões supra analisaram minuciosamente a solicitação e emitiram o Parecer, cuja 162 
leitura é efetuada pela Secretária Executiva dos Conselhos, Justa, e diz que “considerando 163 

que o plano de aplicação aprovado pelo CMAS na plenária de 10.03.2011, era referente a 164 
natureza de Capital; considerando que os saldos financeiros estimados do cofinanciamento 165 
com o MDS referente aos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de 166 



Média e Alta Complexidade devem ser somente para custeio, as Comissões são de Parecer 167 
favorável à revogação da Resolução nº 012 de 10.03.2011 e pela aprovação do Plano de 168 
Aplicação apresentado pela SEASO para aplicação dos saldos na natureza da despesa 169 

custeio. Vanderlei esclarece que quanto ao recurso referente ao Projovem Adolescente é 170 
possível executá-lo na despesa capital. O Parecer é colocado em apreciação e após, em 171 
votação e é aprovado por unanimidade. 6. Apreciação e aprovação do Parecer da 172 

Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de 173 
Orçamentos e Finanças, referente ao Plano de Ação do Serviço de Abordagem Social: a 174 
Conselheira e Secretária de Assistência Social, Inês de Paula explica que o Serviço, embora 175 
esteja em fase de estruturação, já está atendendo; que no momento está instalado junto à 176 
SEASO, porém, está sendo providenciado o material de logística e a Sede do Serviço será na 177 
Sala nº 208, no segundo piso do Terminal Rodoviário e contará com um ponto de apoio que 178 

será instalado em um “Quiosque” localizado na Avenida Brasil, enfrente a Catedral; que o 179 
Serviço tem como finalidade atender as denúncias efetuadas pela população, bem como, a 180 
demanda espontânea, tendo em vista que diariamente são realizadas abordagem e busca ativa 181 
em vias públicas, praças, e entroncamento de estradas, limite de município, espaços públicos 182 

onde se realizam atividades laborais, locais com intensa circulação de pessoas e existência de 183 
comércios, terminais de ônibus e outros; atenderá vinte e quatro horas ininterruptas, sendo 184 
que final de semana, feriados e além do horário de expediente as denúncias, de pessoas em 185 
situação circunstancial de rua, deverão ser efetuadas diretamente no celular (45) 9938-9985, 186 

ou através do Programa Ouvindo Cidadão – 156 e ainda do telefone 3226-0016, sendo que as 187 
denúncias feitas nos dois últimos contatos, serão imediatamente repassadas, via Rádio, aos 188 
Educadores; Cheila acrescenta que os mesmos passaram por uma Capacitação e estão aptos 189 
para atuar. Vanderlei coloca em apreciação o Parecer das referidas Comissões, o qual é 190 

favorável à aprovação do Plano de Ação do Serviço de Abordagem Social, não havendo 191 
nenhuma manifestação, a Plenária aprova o Parecer favorável por unanimidade. 7. 192 

Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 193 
Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamentos e Finanças, referente à Lista de 194 
Agricultores selecionados para participar do PAA: Vanderlei explica que o CMAS 195 
recebeu o ofício nº 184/2011 da Secretaria Municipal de Assistência Social o qual encaminha 196 
para apreciação e validação deste Conselho, a lista de agricultores familiares selecionados 197 

para a participação no Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, através do edital de 198 
chamada pública nº 01/2011; em seguida, atendendo solicitação do presidente, o senhor 199 

Márcio Geovane Dahmer Pereira, coordenador do Programa Compra Direta, esclarece que 200 
está solicitação é para a inserção de 40 novos produtores; esclareceu que a seleção dos 201 
produtores obedece ao seguinte critério: que o produtor rural deve ser identificado como 202 
agricultor familiar ou acampado da reforma agrária, o que deve ser comprovado por meio da 203 

Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) fornecido pela EMATER/PR; Márcio esclarece 204 
também que cada agricultor pode ofertar anualmente produtos até o valor de R$ 4.500,00, e 205 
que os produtos são distribuídos às Entidades e Organizações de Assistência Social, Serviços, 206 
Programas, Projetos e Benefícios Sócio assistenciais, as quais solicitam inserção como 207 

beneficiárias do programa e deve ter a aprovação do Conselho Municipal de Assistência 208 
Social – CMAS, sendo consideradas aptas ás entidades que apresentam capacidade 209 
operacional e sanitária para oferecer refeições saudáveis e adequadas do ponto de vista 210 



nutricional à população em eminente risco de insegurança alimentar. O coordenador, do PAA, 211 
finaliza dizendo que o Programa está instalado à Rua Fagundes Varela nº 1628, bairro Alto 212 
Alegre, telefone 3226-0236 e a equipe é constituída de um Agente Administrativo, um 213 

Estagiário do curso de Administração, três Técnicos Agrícolas, incluindo o mesmo, e um 214 
Técnico Ambiental. Inês de Paula ressalta que o PAA atende propositalmente no mesmo 215 
espaço físico que o CRAS Volante, tendo em vista ambos contemplarem a população do 216 
interior do Município. Na seqüência Justa faz a leitura do Parecer das Comissões no qual 217 

consta que considerando a necessidade do CMAS apreciar, aprovar e validar a lista de 218 
agricultores e que os mesmos são perfis para o programa, as Comissões são de Parecer 219 
favorável a aprovação da Lista dos Agricultores selecionados para participar do PAA em 220 
Cascavel. Vanderlei coloca o parecer em votação o qual é aprovado por unanimidade. 8. 221 

Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 222 

Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamentos e Finanças, referente a alteração da 223 
Resolução nº 098 de 12 de novembro de 2009: O presidente Vanderlei explica que as 224 
Comissões supra analisaram a referida resolução, a qual dispõe sobre a regulamentação do 225 
financiamento sob a forma de subvenção social para pagamento de despesas com pessoal 226 

oriundo de Transferências Voluntárias do Município, e verificou-se a necessidade de 227 
atualização da mesma, haja vista, que os valores constantes na coluna “Salário Base”, estão 228 
defasados, por conta de reajuste salarial concedido pelo Município; Justa faz a leitura do 229 
Parecer das referidas Comissões o qual consta que as entidades que recebem o financiamento 230 

sob a forma de subvenção social para pagamento de despesas com pessoal, oriundo de 231 
Transferências Voluntárias do Município, obedeçam ao parâmetro salarial base vigente da 232 
Prefeitura Municipal de Cascavel, para cada categoria profissional proporcionalmente às 233 
horas trabalhadas; que o Setor de Convênios da SEASO, manterá atualizados o cargo, 234 

salário base vigente e a carga horária no site oficial do município: www.cascavel.pr.gov.br; 235 
que a Resolução/CMAS nº 098 de 12 de novembro de 2009 deverá ser revogada. Vanderlei 236 
coloca o Parecer em apreciação. Os Conselheiros Kleber F. Maricato e Vanice Maria 237 
Schaedler, juntamente com a Plenária, questionam como ficam as seguintes situações: tendo 238 

em vista que os Planos de Ação são apresentados geralmente no mês de novembro e o salário 239 
mínimo é reajustado no mês de janeiro do ano seguinte e considerando ainda que algumas 240 
Categorias possuem data base de reajuste em data diferenciada, pode ocorrer do valor de 241 
alguns cargos ser superior aos pagos pelo Município, como ficaria essa situação? Após 242 
discussão, Vanderlei esclarece que o Município não pode subvencionar valores maiores, que o 243 

salário base vigente, porém, nada impede que a Entidade subvencionada, remunere seu 244 
profissional com salário superior aos pagos pela Prefeitura, desde que, pague a diferença com 245 
recursos próprios; em seguida, o Parecer é colocado em votação e aprovado por unanimidade. 246 
Antes de iniciar a discussão do próximo ponto de pauta, Vanderlei explica que o senhor 247 

Valdair Mauro Debus, Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, necessita se ausentar, 248 
por conta de uma entrevista pré agendada, por isso, passa a palavra ao Pastor qual reforça o 249 
convite feito na reunião ordinária anterior, sobre o Projeto que a Igreja irá desenvolver na 250 
semana de 13 a 18 de maio de 2011, que abordará o assunto da Pedofilia, explica que virão 251 

palestrantes gabaritados do Estado de Minas Gerais; Pastor Valdair deixa com a presidência 252 
material de divulgação com maiores informações, agradece e se despede. 9. Apreciação e 253 

aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 254 



Inscrições e da Comissão de Orçamentos e Finanças, referente a alteração da Resolução 255 
nº 033 de 11 de setembro de 2008, e revogação da Resolução nº 013 de 10 de março de 256 
2011: Justa esclarece à Plenária que este assunto foi ponto de pauta da reunião ordinária do 257 

CMAS de 10.03.2011, cuja ata foi aprovada por este Conselho, sem solicitação de alteração 258 
do referido ponto. Porém, esclarece Justa, posteriormente, ela percebeu que havia um 259 
equívoco da ata da referida reunião, portanto, a Resolução nº 013 deliberada na referida 260 
reunião, necessita ser revogada. Em seguida, a Secretária Executiva dos Conselhos faz a 261 

leitura do Parecer das Comissões supra onde consta que considerando que a Resolução 013 262 
de 10.03.2011, está divergente das normativas do Tribunal de Contas e que a Ata da reunião 263 
ordinária da mesma data foi aprovada de forma equivocada no que concerne ao ponto 08 264 
que discute sobre a alteração da resolução 033/2008, as Comissões supra são de Parecer 265 
pela revogação da Resolução 013 e a correção/alteração do ponto 08 da ata nº 02 de 266 

10.03.2011. O presidente coloca o Parecer em apreciação. Sandra Burkouski, Encarregada do 267 
Setor de Convênio da SEASO, fala que esta decisão do Conselho em alterar a Resolução 268 
033/2008 é necessária, pois as entidades poderão reutilizar os saldos dos recursos 269 
programados para gastos com folha de pagamento. Anteriormente as entidades que recebiam 270 

recursos para cobertura de despesas com pessoal, na eventualidade de não utilização integral 271 
dos recursos, eram obrigadas a restituir o município para finalizar as prestações de conta. 272 
Cheila questiona quanto ao Caom, que foi liberado os recursos para pagamento das Rescisões. 273 
Justa fala que na ocasião, foi consultado o Departamento de Controle Interno o qual expediu 274 

Parecer favorável, Sandra contribui e explica que no caso da Entidade CAOM, tendo em vista 275 
a necessidade de encerramento das atividades sociais, foi realizado um convenio especial 276 
como “Contribuição Social”, ou seja, sem a obrigatoriedade de contra prestação de serviços. 277 
Esclarecidas as dúvidas, o presidente coloca o Parecer em votação e o mesmo é aprovado por 278 

unanimidade. 10. Alteração da Resolução nº 057/2010 de 24 de novembro de 2010: Justa 279 
esclarece que este ponto não tem Parecer; explica que a referida Resolução foi elaborada 280 
devido a necessidade de implementação da Resolução 016 do Conselho Nacional de 281 
Assistência Social – CNAS, de 05 de maio de 2010, a qual define os parâmetros para a 282 

inscrição das entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos Serviços, 283 
Programas, Projetos e Benefícios sócioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência 284 
Social; Justa explica que na data de 26/04/2011 o CNAS aprovou a Resolução n° 013 a qual 285 
alterou a Resolução/CNAS nº 016 de 05/05/2010, acrescentando o anexo V, portanto, sendo 286 
necessário acrescentar este anexo na Resolução CMAS n° 057/2010. O referido anexo se 287 

refere a inscrição de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, e cabe ao 288 
CMAS emitir o comprovante de inscrição. Após ampla discussão, a Plenária aprova a 289 
alteração da Resolução nº 057/2010 de 24 de novembro de 2010. Em seguida, inicia-se a 290 
discussão do ponto de pauta nº 11. Carta aberta em defesa do Sistema Único de 291 

Assistência Social – SUAS: Justa faz a leitura da referida Carta advinda do Conselho 292 
Estadual de Assistência Social - CEAS, a qual esclarece que o Sistema Único de Assistência 293 
Social (SUAS), principal deliberação da III Conferência Nacional de Assistência Social, em 294 
2003, é uma importante conquista dos trabalhadores(as) e da sociedade em geral para a 295 

realização dos seus direitos, por ampliar por ampliar a proteção social brasileira e melhor 296 
regulamentar o conteúdo específico da assistência social, na direção de um sistema universal 297 
de Seguridade Social. Justa explica que o objetivo da carta, é colher assinaturas, onde os 298 



signatários se comprometem com a defesa da Assistência Social e reivindicam a consolidação 299 
do SUAS no Paraná, priorizando algumas propostas que constam na referida Carta; explica 300 
ainda que em reunião, as Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 301 

Inscrições e da Comissão de Orçamentos e Finanças, indicaram que esta Carta deveria ser 302 
encaminhado, via email, as Entidades inscritas no CMAS; Cheila complementa que passou o 303 
email e solicitou que as entidades devolvessem o documentos com os signatários nesta 304 
reunião ordinária; a Conselheira Vivian pede que registre sua indignação e dos Irmãos do 305 

Centro Jesuíta por ser este um assunto tão importante e terem tão pouco tempo para colher as 306 
assinaturas;  Inês de Paula fala que a indignação é de todos, pois tanto a nível Estadual quanto 307 
Federal, a SEASO tem recebido de “última hora” as informações; Vivian faz a entrega da lista 308 
com as assinaturas e as demais Entidades presentes ficam no compromisso de encaminharem 309 
para a SEASO, com tempo hábil para serem postados para o CEAS. 12.  Informes Gerais: 310 

Vanderlei diz que a SEASO informou através do ofício 216/2011 informando que os 311 
Conselhos Tutelares de Cascavel, a partir de 04.05.2011, estão atendendo em novo endereço, 312 
conforme consta: Conselho Tutelar Oeste está situado á Rua Rio Grande do Sul, 2016 – 313 
centro – 3902-1755 e o Conselho Tutelar Leste se encontra na Rua Minas Gerais, 294, bairro 314 

São Cristóvão – 3902-1753. O presidente deixa a palavra em aberto. Inês de Paula coloca o 315 
bóton do CMAS em Vanderlei de forma simbólica e sugere que nas Pré-Conferências e nas 316 
reuniões todos possam usá-lo; Inês também parabeniza antecipado, todas as Assistentes 317 
Social, pela passagem do seu Dia em 15.05.2011, enfatizando que, sem a categoria, não teria 318 

como trabalhar; a Conselheira e gerente da Divisão de Proteção Social de Média e Alta 319 
Complexidade, Lenita T. S. da Veiga, convida a todos para participarem do IX Fórum 320 

Municipal de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 321 
Adolescentes que acontecerá na data de 18.06.2011, ás 13h30 no Auditório da Universidade 322 

Paranaense – UNIPAR. E para finalizar, o presidente passa a palavra a Conselheira e 323 
Coordenadora do CREAS II, Marizete de Fátima Rodrigues a qual agradece a presença de 324 
todos, coloca as dependências do Serviço à disposição sempre que necessário, convida para 325 
após o término da reunião, conhecer o espaço físico. Nada mais havendo a ser tratado, o 326 

presidente encerra a reunião às 10h50, e eu Clarice Fruet, lavro a presente ata que após lida e 327 
aprovada será assinada por mim e pelo presidente.  328 


