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REUNIÃO ORDINÁRIA – Edital nº. 007/2012 

ATA N° 07 – 29/05/2012 

 

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e doze, aconteceu às 08h15h, na sala de 1 

reuniões do 3º piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, reunião extraordinária do Conselho 2 

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

Vanderlei Augusto da Silva e a maioria de seus membros conforme consta na lista de 4 

presença, anexa a esta, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e 5 

deliberação do cofinanciamento federal para apoio à oferta dos Serviços de Proteção 6 

Social Especial para Pessoas com Deficiência-  serviço de acolhimento institucional 7 

para jovens e adultos com deficiência em residência inclusiva; 2. Apreciação e 8 

deliberação da Expansão qualificada 2012 do cofinanciamento federal e o 9 

reordenamento dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Especial. O 10 

presidente inicia a reunião agradecendo a todos por terem atendidos a convocação para 11 

esta reunião explica que foi necessário este reunião devido ao fato do município ter prazo 12 

para encaminhar a documentação ao Estado, para não perder a destinação de recursos do 13 

Ministério de Desenvolvimento e Combate à fome – MDS ao Município. A conselheira e 14 

Secretária Municipal de Assistência Social, Inês de Paula, também agradece a todos, 15 

principalmente a diretoria da entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 16 

Cascavel – APAE - que se faz presente. Passa-se a discussão do ponto de pauta n 1. 17 

Apreciação e deliberação do cofinanciamento federal para apoio à oferta dos Serviços 18 

de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência- serviço de acolhimento 19 

institucional para jovens e adultos com deficiência em residência inclusiva: Vanderlei 20 

passa a palavra a Conselheira e gerente da Divisão Municipal de Assistência Social, Cheila 21 

Tatiana L. Guimarães a qual explana que, MDS, com os dados eu o Município informa 22 

através do Censo SUAS, contemplou o município de Cascavel com esses recursos do co-23 

finanaciamento, que o fato da APAE trabalhar com um pequeno grupo de acolhimento 24 

(atualmente quatro pessoas), pesou para esta definição; que as ações de implantação de 25 

Serviços de Proteção Social Especial  para Pessoas com Deficiência e Reordenamento de 26 

Serviços de Acolhimento Institucional de Jovens e Adultos com Deficiência em Residências 27 

Inclusivas compõem o eixo Inclusão Social do Plano VIVER SEM LIMITE, o qual foiinstituído 28 

por meio do Decreto  Federal nº 7.612, de 17 de novembro de 2011, que tem como 29 

finalidade promover, por meio da integração e articulação de políticas, programas e ações, o 30 

exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, organizado em quatro 31 



eixos: Acesso à Educação; Atenção à Saúde; Inclusão Social e Acessibilidade, portanto, diz 32 

Cheila, independente da entidade aceitar ou não aceitar os recursos do cofinanciamento, o 33 

reordenamento terá que acontecer. O presidente da APAE, senhor Vilson Vilmar Basso, diz 34 

que inicialmente a diretoria foi informada da proposta, posicionaram-se em não aceitar, haja 35 

vista que o dinheiro só pode ser utilizado para custeio e a despesa com folha de pagamento 36 

é alta, que no geral é gasto anualmente a quantia de aproximadamente R$ 90.000,00 37 

(noventa mil reais) e a diretoria pensou que com ampliação do atendimento para até dez 38 

acolhidos, esse valor dobraria, porém, não tinham conhecimento de que esse recurso é 39 

exclusivo para residência inclusiva, desta forma, após as devidas explicações, a diretoria 40 

presente aceita, porém, gostaria de contar com o apoio deste Conselho Municipal de 41 

Assistência Social, para que interfira junto ao Estado para que a contrapartida possa ser 42 

utilizada para cobrir despesas específicas que não estão contempladas no custeio, de 43 

acordo com a necessidade da APAE; Vanderlei sugere que a entidade faça um ofício ao 44 

Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS – que é quem pode deliberar a respeito e 45 

se coloca à disposição para assinar junto com a entidade o documento sugerido. O vereador 46 

João Aguilar Neto, o “João da Tropical”, pergunta se pode usar esta verba para folha de 47 

pagamento; Inês ressalta que não, mas informa que a entidade pode terceirizar alguns 48 

serviços e utilizar o recurso para pagamento. Em seguida, a Assistente Social, Janete Krack 49 

Magnagnagno, encarregada da Secretaria Executiva dos Conselhos  faz a leitura do parecer 50 

das Comissões de Orçamento e Finanças e de Proteção Social Especial a qual diz que 51 

“CONSIDERANDO a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do CNAS, que aprova 52 

a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do SUAS, definindo no âmbito da 53 

Proteção Conselho Nacional de Assistência Social Social Especial de Média Complexidade 54 

o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 55 

Famílias; considerando o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano 56 

VIVER SEM LIMITE, instituído por meio do Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011, 57 

que tem como finalidade promover, por meio da integração e articulação de políticas, 58 

programas e ações, o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, 59 

organizado em quatro eixos: Acesso à Educação; Atenção à Saúde; Inclusão Social e 60 

Acessibilidade; considerando que as ações de implantação de Serviços de Proteção Social 61 

Especial em Centros-Dia de Referência para Pessoas com Deficiência e Reordenamento de 62 

Serviços de Acolhimento Institucional de Jovens e Adultos com Deficiência em Residências 63 

Inclusivas compõem o eixo Inclusão Social do Plano VIVER SEM LIMITE; considerando a 64 

necessidade de reordenar a oferta de serviços de acolhimento para pessoas com 65 

deficiência, para assegurar a qualidade do atendimento em conformidade com as 66 

normativas do SUAS e legislações vigentes; considerando que a Convenção sobre os 67 

Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, ratificada pelo Brasil como emenda à 68 

Constituição Federal por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008, em seu artigo 1º, define 69 

Pessoas com Deficiência como aquelas que “têm impedimentos de longo prazo de  natureza 70 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 71 



obstruem sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 72 

demais pessoas”; considerando o Termo de Acessibilidade assinado entre o Conselho 73 

Nacional de Assistência Social (CNAS) e o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 74 

Portadora de Deficiência (Conade); considerando a Resolução nº 11, de 24 de abril de 2012, 75 

que aprova os critérios de partilha do cofinanciamento federal para apoio à oferta dos 76 

Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, em situação de 77 

dependência, e suas Famílias em Centros- Dia de Referência e em  residências Inclusivas 78 

e, dá outras providência. As Comissões tem por indicativo à plenária, que aprove o 79 

cofinanciamento federal, do piso de Alta Complexidade II para apoio à oferta dos Serviços 80 

de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência- serviço de acolhimento 81 

institucional para jovens e adultos com deficiência em residência inclusiva, bem como, que 82 

aprove que aprove o Termo de Adesão firmado pela Secretaria de Assistência Social 83 

juntamente ao MDS para o recebimento dos recursos destinados através dos Pisos de Alta 84 

Complexidade II ao serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos com 85 

deficiência em residência inclusiva.” O parecer é colocado em apreciação, haja vista que a 86 

plenária já realizou a discussão. Em seguida o presidente coloca o referido parecer em 87 

votação e o mesmo é aprovado por unanimidade de 11 votos. Na sequência, o ponto de 88 

pauta nº 2. Apreciação e deliberação da Expansão qualificada 2012 do 89 

cofinanciamento federal e o reordenamento dos serviços socioassistenciais de 90 

Proteção Social Especial: Janete realiza a leitura do parecer projetado no multimídia o 91 

qual cita que: “considerando que o Centro de Referência Especializado de Assistência 92 

Social (CREAS), independentemente de sua(s) fonte(s) de financiamento, deve ofertar o 93 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, e que 94 

seu espaço físico deve ser compatível com esta oferta; considerando que o Centro de 95 

Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro POP, 96 

independentemente de sua(s) fonte(s) de financiamento, deve ofertar o Serviço 97 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua, e que seu espaço físico deve ser 98 

compatível com esta oferta; considerando que os serviços de acolhimento para pessoas em 99 

situação de rua devem ser ofertados em unidade(s) com espaço físico compatível com esta 100 

oferta; considerando a Resolução CNAS nº 06 de 14 de março de 2012 que aprova os 101 

critérios para expansão qualificada 2012 do cofinanciamento federal e o reordenamento dos 102 

serviços socioassistenciais de Proteção Social Especial; considerando que o município de 103 

Cascavel, através da Secretaria Municipal de Assistência Social solicitou no Ofício 279/2012 104 

a apreciação e deliberação deste Conselho sobre a expansão do cofinanciamento federal do 105 

MDS, informando que realizou o aceite junto ao MDS indicando a capacidade de 50 106 

atendimentos e ainda que o município compromete-se a elaborar e submeter ao Conselho 107 

de Assistência Social o plano de reordenamento de serviços nos prazos previstos pelo MDS, 108 

tendo em vista que o foco dessa expansão é também a qualificação dos serviços atualmente 109 

ofertados; considerando a Lei Municipal 4537/2007 a qual dispõe sobre as atribuições do 110 

CMAS, as Comissões tem por indicativo à plenária que “aprove a expansão qualificada 2012 111 



do cofinanciamento federal e o reordenamento do serviços socioassistencial de Proteção 112 

Social Especial, conforme segue: Piso de Alta Complexidade II – I. Serviço de Acolhimento 113 

Institucional para Adultos e Famílias em Situação de Rua: Capacidade de atendimento de 114 

até 50 pessoas; Piso Fixo de Média Complexidade – PFMC – I. Apoio à oferta do Serviço de 115 

Proteção e Atendimento Integral a Famílias e Indivíduos - PAEFI, do Serviço Especializado 116 

em Abordagem Social e do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, 117 

também que, aprove os Termos de Adesão firmados pela Secretaria de Assistência Social 118 

juntamente ao MDS para o recebimento dos recursos destinados através dos Pisos de Alta 119 

Complexidade II e Piso Fixo de Média Complexidade e que informe ao MDS, quando da 120 

manifestação em relação ao aceite do Piso se Alta Complexidade II, que a SEASO firmou 121 

compromisso em elaborar o Plano de Reordenamento das unidades que exigirem 122 

adequação. “Vanderlei coloca o parecer em apreciação; o conselheiro e Coordenador do 123 

CREAS POP e da Casa de Passagem POP, Celso B. Lunke, diz que existem pessoas que 124 

estão há anos nas ruas e embora recebam o atendimento adequado, acabam retornando; 125 

diz também que hoje a maior dificuldade enfrentada pelo Serviço, é a questão de recursos 126 

humanos. A assistente social do Ministério Público, Andressa Bremm, pergunta ao 127 

coordenador, hoje, qual seria, no ponto de vista dele, o nº de técnicos ideal para atender a 128 

demanda do Serviço para amenizar essa situação. Celso responde que o ideal seria 129 

tratamento psiquiátrico, tendo em vista que, a maioria necessita de deste tipo de tratamento. 130 

Andressa complementa que, após essa medida, o ideal também seria a intervenção da 131 

equipe técnica no que tange à fortalecimento de vínculos. Inês  fala que para ampliação das 132 

equipes técnicas, estão sendo convocados pessoas através de concurso público. Em 133 

seguida, Vanderlei coloca o parecer em votação e o mesmo é aprovado por unanimidade de 134 

onze votos. Nesse instante, o Prefeito Municipal senhor Edgar Bueno, se faz presente na 135 

reunião, parabeniza o presidente da APAE, senhor Vilson e toda a diretoria pelos avanços 136 

conquistados frente à entidade, ressaltando que ele, prefeito, assinou a licitação de 137 

transporte coletivo para atender os alunos da APAE. Edgar fala do prêmio Prefeito 138 

Empreendedor que conquistou, lembrando que tem muitas coisas boas acontecendo em 139 

nosso município, que embora jovem, vem crescendo e em breve se tornará uma grande 140 

metrópole. Janete lembra que hoje a Assistência Social de Cascavel é uma referência 141 

Nacional, pois no estado do Paraná, Cascavel foi o único município contemplado com o co-142 

financiamento para Residência Inclusiva. Inês fala que isso se deve aos dados que o 143 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à fome recebe, através de dados 144 

encaminhando pela equipe técnica da SEASO; a Secretaria agradece e elogia toda a equipe 145 

presente. O prefeito finaliza dizendo que antigamente se fazia assistência social de qualquer 146 

jeito, pois a legislação não era tão rigorosa, porém, atualmente a Assistência Social adquiriu 147 

complexidade, e por isso, é necessário se ter uma equipe competente e alguém à frente da 148 

pasta que realmente entenda e faça a diferença. Janete informa que data de 30.05.2012, às 149 

08h15 no Auditório da Câmara Municipal de Cascavel será realizada pelo Conselho 150 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, juntamente com a SEASO, a 151 



Audiência Pública para discussão do Plano de Enfrentamento à Violência contra Crianças e 152 

Adolescentes; convida ainda para o Fórum Municipal dos Direitos do Idoso que será 153 

realizado ás 13h30 do dia 12.06.2012 no Auditório da Prefeitura Municipal. Nada mais 154 

havendo a ser tratado, o presidente encerra a reunião as 09h47 e eu, Clarice Fruet, lavro a 155 

presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo presidente.156 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


