
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 07 – 08/06/2011   

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e onze, aconteceu às 08h15, no CREAS I – Centro de 1 

Referência Especializado de Assistência Social - Rua Riachuelo, 1575 – Centro – telefone 3902-2 

1762, a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, com a presença de seu 3 

Presidente, senhor Vanderlei Augusto da Silva, e seus membros, para tratarem dos seguintes 4 

assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata anterior (12.05.2011); 2. Posse de 5 

Conselheiros; 3. Explanação da Comissão Especial de Vistoria das Obras da SEASO; 4. 6 

Designar conselheiros (02 governamental - sendo 1 titular e 1 suplente - e 01 não 7 

governamental – sendo 1 titular e 1 suplente) para compor as Comissões Mistas e 8 

Permanentes do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação; 5. IX Conferência 9 

Municipal de Assistência Social; 6. II Conferência Municipal de Segurança Alimentar e 10 

Nutricional; 7. Apreciação do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, 11 

Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças referente ao Demonstrativo Sintético Anual 12 

da Execução Fisico-Financeira do SUAS; 8. Apreciação do Parecer das Comissões de 13 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças 14 

referente ao Plano Municipal de Assistência Social da SETP; 9. Apreciação e aprovação do 15 

Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de 16 

Orçamento e Finanças referente a solicitação de Inscrição da entidade LBV, do Serviço de 17 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 0 a 6 anos e Serviço de 18 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para jovens e adultos de 18 a 59 anos; 10. Definição 19 

da destinação dos itens/equipamentos/móveis/utensílios da extinta entidade              CAOM – 20 

Portal do Sol; 11.  Informes Gerais. Antes do início da reunião, aconteceu a inauguração das 21 

obras de ampliação do CREAS I, onde estiveram presentes diversos Secretários Municipais, Juiz da 22 

Vara da Infância e da Juventude, Dr. Sérgio Luiz Kreuz; os Presidentes dos Conselhos Municipais 23 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, Pedro Maria Martendal de Araújo, de Assistência Social, 24 

Vanderlei Augusto da Silva, dos Direitos dos Idosos, Salete Gerardi de Lima Chrun e da Instância 25 

de Controle Social do Programa Bolsa Família, Rosangela Silva Ferreira, além de representantes de 26 

Entidades e Organizações de Assistência Social, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 27 

Socioassistenciais. Neste ato, o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Vanderlei 28 

e a vice presidente e Secretária Municipal de Assistência Social, Inês de Paula, simbolicamente 29 

colocam um bóton do CMAS no Chefe de Governo, Atair Gomes da Silva, que nesta ocasião 30 

representou o Prefeito Municipal, senhor Edgar Bueno, o presidente do CMDCA Pedro também 31 

recebeu um botón do CMAS. Encerrada a inauguração, dá-se início à reunião ordinária com o 32 

presidente Vanderlei, agradecendo a presença de todos, destacando, o senhor Emílio Martini 33 

presidente do CAOM – Portal do Sol, o qual já encerrou suas atividades, bem como, da ex 34 

Coordenadora, senhora Elza Lemes do Amaral, da Secretaria Municipal do município de Mercedes-35 

PR, Andréa Regina Alves Hahn que veio a Cascavel com o objetivo de conhecer os CREAS I, II e 36 

III, haja vista que, aquele Município está em fase de implantação do primeiro CREAS; finaliza 37 



agradecendo ao Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, senhor Valdair Mauro Debus e passa 38 

a palavra ao Pastor para que faça uma oração de agradecimento; Inês de Paula solicita que todos os 39 

presentes façam uma oração pela saúde da mãe da diretora da SEASO, Susana Medeiros Dal Molin, 40 

que nesta data está sendo submetida a um procedimento cirúrgico. Em seguida, Vanderlei passa a 41 

palavra aos representantes da extinta entidade CAOM – Portal do Sol, Emílio e Elza, que 42 

agradecem à Vanderlei pelo empenho no que concerne a distribuição de alguns itens que restaram 43 

do CAOM. Vanderlei explica que este assunto dos itens do CAOM será assunto do ponto de pauta 44 

nº 10, com o sorteio destes itens, entre as entidades que manifestaram interesse pelos mesmos. Em 45 

seguida, o senhor Emilio e a senhora Elza se desculparam por não poderem ficar e se retirarem. A 46 

senhora Andréa do município de Mercedes, também se retira, pois, a equipe da SEASO que a 47 

acompanhará em visita aos CREAS, já está a sua espera. O presidente do CMDCA, senhor Pedro, 48 

diz que também necessita se retirar, mas antes gostaria de socializar com todos que participou em 49 

Curitiba do XVI ENAPA – Encontro Nacional de Adoção, nas datas de 02, 03 e 04 de junho deste, 50 

onde o Juiz da Vara da Infância e Juventude de Cascavel foi um dos palestrantes; explica que o 51 

evento contou com a participação de representantes do Ministério Público e Poder Judiciário, bem 52 

como, de profissionais que atuam na rede de atendimento à criança/adolescente, de todo o País; 53 

Pedro sugere que para o próximo ano, o CMAS, juntamente com os Conselheiros do CMDCA e a 54 

equipe da SEASO, possam se organizar e participarem deste evento; finaliza dizendo que Cascavel 55 

é uma referência também na área de adoção. Em seguida, Vanderlei coloca a pauta em apreciação. 56 

A Conselheira e Coordenadora do Setor de Monitoramento e Avaliação, Janete Krack 57 

Magnagnagno, solicita que seja feita uma alteração e complementação no ponto nº 04, o qual 58 

deverá ter a seguinte redação: Designar Conselheiros para compor as Comissões Mistas e 59 

Permanentes do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação, sendo 04 governamentais (02 60 

titulares e 02 suplentes) e 04 não governamentais (sendo 02 titulares e 02 suplentes) e designar 61 

02 Conselheiros (01 governamental e 01 não governamental) para a fiscalização. Vanderlei 62 

coloca a pauta com a alteração em aprovação e a plenária aprova a pauta alterada por unanimidade. 63 

Na seqüência, Vanderlei passa ao ponto nº 1. Apreciação e aprovação da ata anterior 64 

(12.05.2011): o presidente coloca a ata em apreciação, não havendo alterações, é aprovada por treze 65 

votos favoráveis e uma abstenção. Passa-se ao ponto nº 02. Posse de Conselheiros: o presidente 66 

Vanderlei empossa as seguintes Conselheiras: representando a Secretaria Municipal de Assistência 67 

Social, é empossada a servidora Emilene Canfield Prado em substituição à Marizete de Fátima 68 

Rodrigues e Keila Fernandes dos Santos é empossada como representante do Núcleo do Conselho 69 

Regional de Serviço Social – NUCRESS, em substituição à Susani Gabriel S. Fillus; na seqüência, 70 

a vice presidente do CMAS e Secretária da SEASO, Inês de Paula, cumprimenta a ambas desejando 71 

sucesso no desempenho das funções de Conselheiras e finaliza contemplando-as com o bóton 72 

símbolo deste Conselho. O presidente encerra esse ponto informando que a Pastoral da Criança, 73 

categoria usuário, entregou nesta data documento informando que a atual representante da Entidade, 74 

Renata A. F. T. da Silva, será substituída por ele, Vanderlei Augusto da Silva, a partir desta data, 75 

sendo que o Centro de Educação Infantil Coração de Maria o qual representava, indicará outro 76 

Conselheiro, desta forma, a Entidade Guarda Mirim, aqui representada pelo Conselheiro Suplente, 77 

Luiz Antônio Pastorini Lançanova, passará a ocupar a Titularidade; adiantou também a alteração 78 

que deverá ocorrer na representação do Movimento Nacional de Luta pela Moradia – MNLM, onde 79 

Elisandra L. Furtado, deverá substituir a atual Conselheira Edilene Terezinha da Silva tão logo o 80 

Movimento encaminhe ofício. Passa-se para o ponto de pauta seguinte 3. Explanação da Comissão 81 

Especial de Vistoria das Obras da SEASO: a Secretária Inês explica que as visitas foram 82 

efetuadas pelos membros da referida Comissão, sendo que o gerente da Divisão Administrativa e 83 

Financeira da SEASDO, Hudson Moreschi Júnior acompanhou algumas dessas visitas; explica 84 



sobre o fato veiculado na Imprensa local dando conta que, o banheiro do Centro de Referência de 85 

Assistência Social – CRAS do bairro Santa Cruz era desprovido de acessibilidade, Inês ressalta que 86 

tal informação está equivocada, pois foi repassada pelo Mestre de Obras que se fazia presente no 87 

momento da visita, porém, em seguida estes fato foi esclarecido junto à Secretaria de Planejamento, 88 

uma vez que, o referido CRAS terá banheiros com acessibilidade; explica ainda que, nenhuma obra 89 

pública tem o Projeto aprovado caso não cumpra a exigência da acessibilidade. Complementa 90 

ressaltando que o Centro da Juventude o qual está sendo construído anexo ao Espaço de União 91 

Recreação e Educação da Criança e do Adolescente - EURECA I, sito á Rua da felicidade, 631 – 92 

Interlagos, onde o Governo do Estado é responsável pela construção e o Município pela 93 

manutenção e Recursos Humanos, deverá ser entregue no próximo mês de setembro; a Conselheira 94 

e Secretária da SEASO, finaliza dizendo que este é um momento de comemorar as conquistas, pois 95 

a Secretaria está com as seguintes obras em andamento: reforma do Condomínio da Terceira 96 

Idade, construção da sede do Programa Reabilitação Baseada na Comunidade – RBC, reforma 97 

do Programa Família Acolhedora, acessibilidade no CRAS do Interlagos, construção do CRAS 98 

Santa Cruz, ampliação do Eureca I e construção de uma quadra de esportes no mesmo local, 99 

ampliação do CRAS Cascavel Velho, ampliação do CRAS XIV de Novembro, ampliação do 100 

CRAS Periolo, acessibilidade no CRAS Cascavel Velho, ampliação do CREAS I, ampliação do 101 

Ginásio de Esportes e construção do muro de arrimo do CREAS II, núcleo de informática no 102 

Bairro XIV de Novembro, núcleo de informática no Bairro Periolo, núcleo de informática no 103 

Bairro Cascavel Velho, núcleo de Informática no Bairro Interlagos. Vanderlei faz um pedido 104 

especial a Inês, para que ela se esforce no sentido de que todas essas obras sejam inauguradas ainda 105 

neste mandato do CMAS; o presidente ainda manifesta sua preocupação com o crescimento da 106 

região Oeste de Cascavel, destacando a construção de 329 (trezentos e vinte e nove) casas do 107 

Projeto “Minha Casa Minha Vida”, no Parque dos Ipês – região Santa Cruz, bem como, 37 (trinta e 108 

sete) Casas – região Parque Verde; enfatiza que, provavelmente o Município terá que locar um 109 

Imóvel nas proximidades dessas construções para atender a demanda na área da Educação; 110 

Vanderlei agradece a Inês pelo empenho, uma vez que foram detectados alguns problemas em 111 

determinadas obras, durante as visitas, porém, a Secretária imediatamente contatou as Empreiteiras 112 

e foi resolvido. A Assistente Social do Ministério Público, Andressa Bremm afirma a importância 113 

dessas visitas da Comissão, questiona se algum Engenheiro acompanhou, diante da negativa, sugere 114 

o acompanhamento de um engenheiro durante esteas visitas de vistoria nas obras, para que possa 115 

analisar a obra juntamente com a Comissão e esclarecer as dúvidas. Inês explica que cada obra tem 116 

um Engenheiro responsável, então, seria difícil a Secretaria de Planejamento disponibilizar 117 

profissionais para acompanhar, ou, somente um acompanhar e opinar sobre um Projeto que o outro 118 

seja responsável, pois são realizadas visitas em diversas obras no mesmo período, contudo, 119 

semanalmente ela conversa com os engenheiros e se inteira da situação de cada obra. Inês ressalta 120 

que esteve em Brasília representando o Município e que o deputado Federal que estava 121 

acompanhando-a, senhor Nelson Padovani, conseguiu recursos para a construção de 04 (quatro) 122 

super creches para Cascavel, e que este Conselho deve sugerir qual região possui maior demanda. O 123 

presidente diz que ouviu na mídia que até o início do ano de 2017, nenhuma criança poderá ficar 124 

fora da Educação Infantil. A Conselheira do CMDCA Ida Maria Dola, faz uso da palavra e lembra 125 

que a acessibilidade não é somente a construção acessível, mas também, adaptável; Ida Maria diz 126 

que o CREAS I não está acessível, pois tem um Conselheiro do CMAS cadeirante, senhor Jucimar 127 

de Souza Queiroz, que está participando da reunião do lado de fora da porta, devido a falta de 128 

espaço adequado e observa que o referido conselheiro também não teve acesso ao lanche, tendo que 129 

ser servido no corredor; Ida explica que não está criticando, mas esclarecendo que a acessibilidade é 130 

uma construção coletiva, portanto, quando for realizar um evento, é preciso pensar como a pessoa 131 



deficiente vai se sentir naquele local. Inês concorda com a fala da Conselheira, e acrescenta que 132 

uma reunião grande como esta deveria ser realizada num espaço maior, contudo, é preciso que os 133 

conselheiros conheçam a realidade dos Serviços. Ainda referente a questão da acessibilidade, 134 

Vanderlei lembra que o CRAS do IX de Novembro foi construído em local errado; os Conselheiros 135 

José Antônio dos S. M. Araújo e Jucimar, ambos com deficiência, corroboram a fala do presidente e 136 

complementam realçando a dificuldade em chegar até o Serviço, pois o terreno é totalmente 137 

desnivelado, Jucimar propõe que seja encaminhado solicitação à Secretaria de Serviços e Obras 138 

Públicas – SESOP para que seja providenciado pavimentação asfáltica nas vias de acesso do CRAS 139 

do bairro IX de Novembro, sito à Rua Romário Correia de Oliveira. 487, esq. Com Rua 140 

Francisco Guaraná de Menezes. A Assistente Social do Centro Jesuíta, Vivian B. F. de Oliveira, 141 

comenta que, provavelmente pelo fato do responsável técnico pela obra, não ser uma pessoa com 142 

deficiência, que não se pensa em determinadas situações de acessibilidade; Jucimar afirma que é 143 

necessário fazer as adequações, mesmo nas obras que já estão concluídas. A Conselheira Salete 144 

Gerardi de Lima Chrun fala que é Lei a questão da acessibilidade, portanto, não tem mais que se 145 

discutir e sim, se efetivar, ou então “cobrar” os órgãos competentes. Inês diz que não concorda com 146 

a conselheira Salete, pois, é preciso ter diálogo; Salete questiona que, no caso de obras privadas, a 147 

prefeitura não libera sem as devidas adequações, então porque as obras publicas são liberadas 148 

mesmo sem as devidas adequações? A Conselheira e gerente da Divisão de Proteção Básica, afirma 149 

que não se pode esquecer que o CRAS tem que estar onde o povo está, e que no bairro IX de 150 

Novembro o único terreno público disponível era o que está construído este CRAS. Encerrando a 151 

discussão, Vanderlei parabeniza a SEASO pelas obras supra e destaca que a Secretaria vem 152 

desenvolvendo muito bem o que se propôs a fazer através dos Serviços, Programas e projetos que é 153 

atender a pessoa em situação de vulnerabilidade. Passa-se ao ponto nº 4. Designar Conselheiros 154 

para compor as Comissões Mistas e Permanentes do Sistema Municipal de Monitoramento e 155 

Avaliação, sendo 04 governamentais (02 titulares e 02 suplentes) e 04 NÃO governamentais 156 

(sendo 02 titulares e 02 suplentes) e designar 02 Conselheiros (01 governamental e 01 NÃO 157 

governamental) para a fiscalização: a Conselheira e Coordenadora do Setor de Monitoramento e 158 

Avaliação, Janete Krack Magnagnagno, explica que o monitoramento e avaliação ocorre através de 159 

um processo contínuo em toda a rede socioassistencial governamental e não governamental; que o 160 

processo iniciou-se  no momento em que os Serviços e Programas da rede apresentaram o Plano de 161 

Ação e o Relatório Anual de Atividades; Janete explica que são diversas as fontes de dados do 162 

Monitoramento e Avaliação entre elas o Plano de Ação, o relatório mensal, a Informatização da 163 

rede de Serviços de Assistência Social – IRSAS, e os dados averiguados nas visitas in loco; 164 

esclarece que as referidas visitas serão realizadas pelas Comissões Mistas e Permanentes conforme 165 

previsão do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação; explica ainda que a escolha dos 166 

membros da Comissão está regulamentado através da Portaria 002/2011 da SEASO e serão 167 

compostas por representantes gestores/coordenadores, técnicos da rede governamental e não 168 

governamental, por usuários dos Serviços bem como por conselheiros municipais de assistência 169 

social. Janete explica que a indicação dos Conselheiros deverá ser realizada na presente reunião 170 

sendo que são duas vagas para a Comissão de Proteção Social Básica, uma para conselheiro 171 

governamental (titular e suplente) e uma vaga para não governamental (titular e suplente) e duas 172 

vagas para a Comissão de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, uma para conselheiro 173 

governamental (titular e suplente) e uma para não governamental (titular e suplente), bem como, a 174 

indicação de dois Fiscais, sendo um Governamental e um Não Governamental. Após 175 

esclarecimentos, a Plenária elege os seguintes representantes: PROTEÇÃO BÁSICA: Não-176 

Governamental: Titular: Márcia Miyuki Noda Livi; Suplente: Salete Gerardi de Lima Chrun. 177 

Governamental: Titular: Luzia de Aguiar Soares; Suplente: Tatiana Marchetti. PROTEÇÃO 178 



SOCIAL ESPECIAL: Não-Governamental: Titular: Luiz Antonio Pastorini Lançanova; Suplente: 179 

José Antônio dos S. M. de Araújo; Governamental: Titular: Lenita Terezinha S. da Veiga; 180 

Suplente: Susana Medeiros Dal Molin. Na ocasião, também foram eleitos os Fiscais, sendo 181 

Governamental: Lúcia Fátima de Almeida e Não-Governamental: Vanderlei Augusto da Silva. 182 

Em seguida, a plenária aprova e referenda os Conselheiros supra para comporem e fiscalizarem, 183 

respectivamente, as Comissões Mistas e Permanentes do Sistema Municipal de Monitoramento e 184 

Avaliação. 5.  IX Conferência Municipal de Assistência Social: Vanderlei faz uma breve 185 

explanação, diz que foram realizadas até o momento 11 (onze) prés conferência nos bairros e 186 

interior; o presidente agradece aos Conselheiros que têm comparecido, porém, ressalta que na data 187 

de 28.05.2011, quando foram realizadas, simultaneamente, 09 (nove) prés conferências nos bairros, 188 

em algumas não teve a presença de Conselheiros do CMAS; que ele e Inês passaram por todas as 189 

prés e ficaram satisfeitos com o número expressivo de participantes; reforça a necessidade da 190 

divulgação da pré conferência que acontecerá da data de 30.06.2011, bem como, da IX Conferência 191 

Municipal de Assistência Social nas datas de vinte e dois e vinte e três de julho de dois mil e onze; 192 

Inês corrobora a fala do presidente e solicita o empenho de todos, que aqueles que residem em 193 

condomínios, colaquem os cartazes para divulgar. Passa-se ao ponto nº 06. II Conferência 194 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional: o presidente explica que a senhora Vânia 195 

Maria de Souza, diretora do PROVOPAR, é a presidente da Comissão que está organizando a 196 

referida Conferência; resgata que a I Conferência Municipal de Segurança Alimentar, aconteceu em 197 

2006, porém, devido à nova legislação, todos os Municípios são obrigados a realizarem esta 198 

Conferência, pois a idéia é mesmo “acabar com a fome”. Vânia explica que a Conferência será 199 

realizada no Centro de Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos do Município de Cascavel – 200 

CEAVEL, na data de 01.07.2011, das 13h00 ás 18h00, com intervalo para Coffe Break, e que serão 201 

eleitos representantes para a Conferência Regional; explica também que as inscrições serão 202 

disponibilizadas no site oficial do Município ou pessoalmente no Setor da Proteção Social Básica, 203 

com a Aline; esclarece que esta Conferência não será o dia todo, tendo em vista que não existe 204 

previsão orçamentária para despesas com almoço, pois, o Estado e a União não informaram com 205 

antecedência, sobre a necessidade da realização da referida Conferência; Vânia agradece a equipe 206 

da SEASO que está empenhada e tem colaborado significativamente para esta realização; destaca o 207 

apoio de Márcio Geovane D. Pereira, responsável pelo Setor de Compra Direta da Secretaria 208 

Municipal de Assistência Social, o qual tem contribuído para este evento. Inês de Paula finaliza a 209 

discussão parabenizando a Comissão pelo trabalho que vem desempenhando, e enfatiza que é 210 

importante o empenho de todos. Passa-se a discussão do ponto nº 7. Apreciação do Parecer das 211 

Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e 212 

Finanças referente ao Demonstrativo Sintético Anual da Execução Fisico-Financeira do 213 

SUAS: Justa faz a leitura do Parecer das Comissões supra no qual consta que “considerando que o 214 

demonstrativo é um instrumento de prestação de contas do co-financiamento Federal dos Serviços 215 

Continuados de Assistência Social, no SUAS/WEB, o qual deve ser laborado pela SEASO e 216 

submetido a avaliação do Conselho Municipal de Assistência Social, que verifica o cumprimento 217 

das metas físicas e financeiras do ano de 2010 e considerando que a SEASO apresentou o referido 218 

Demonstrativo, cujo prazo final para o preenchimento é de 30 de junho para a SEASO e 31 de 219 

julho de 2011 para que o CMAS emita seu parecer e finalize o instrumental, As Comissões tem 220 

como indicativo a plenária o Parecer favorável a aprovação de Demonstrativo Sintético Anual da 221 

Execução Físico-Financeira do SUAS/WEB referente ao ano de 2010”. Vanderlei explica que o 222 

referido Demonstrativo foi encaminhado, por email aos conselheiros, o qual é apresentado, 223 

projetado em multimídia, pelo gerente da Divisão Administrativa e Financeira da SEASO, Hudson 224 

Moreschi Júnior. Após a apresentação, Vanderlei coloca o Parecer em apreciação, e em seguida, em 225 



aprovação, a plenária aprova o parecer favorável a aprovação do Demonstrativo de 2010, porém, a 226 

Conselheira Márcia Miyuki Noda Livi se abstém de votar e justifica que embora tenha recebido o 227 

email e mesmo pesquisando no site do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – 228 

MDS, alguns pontos ainda deixaram dúvidas e por isso ela prefere se abster de votar; ressalta que a 229 

apresentação por parte de Hudson está bem detalhada, transparente, e que as dúvidas não são em 230 

razão da veracidade dos dados ou da credibilidade do gestor, mas, por ser ela um profissional da 231 

área de Psicologia, e não possuir conhecimento suficiente da Política de Assistência; sendo assim, 232 

Márcia sugere que sejam constituídos, dentro do CMAS, grupos de estudo para que todos os 233 

Conselheiros adquiram maior conhecimento pertinente à essa Política. O Pastor Valdair solicita 234 

uma explicação quanto a procedência de “restos a pagar”; o gerente Hudson explica que trata-se de 235 

algumas obras não concluídas, que precisaram ser pagas este ano de 2011. Finalizada a discussão, 236 

inicia-se a discussão do ponto nº 8. Apreciação do Parecer das Comissões de Avaliação de 237 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças referente ao Plano 238 

Municipal de Assistência Social da SETP: Vanderlei solicita que se registre novamente em ata 239 

que ele é contrário a preencher esses questionários advindos do Governo Estadual e/ou Federal, haja 240 

vista que, é apenas para cumprir tabela, pois sempre é mandado tudo de “última hora”; 241 

complementa que a Secretaria de Estado, Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP – que 242 

assessora diversos Municípios, não possui equipe técnica suficiente para a realização do trabalho, 243 

tendo apenas quatro funcionários para dar conta dos trinta e seis municípios de sua abrangencia; 244 

esclarece que a equipe atual tem se esforçado e se desdobrado para dar conta do trabalho, mas a 245 

demanda exige cada vez mais; o presidente afirma que esperava que este ano poderia estar 246 

parabenizando o Governo de Estado, mas que infelizmente “continua tudo igual; Inês corrobora a 247 

fala do presidente e complementa que é lamentável a equipe técnica do Estado no Escritório 248 

Regional, pois as técnicas trabalham muito para atender todos os Municípios e infelizmente ainda 249 

deixam a desejar. Vanderlei solicita aos Conselheiros representantes do Núcleo Regional de Serviço 250 

Social – NUCRESS, juntamente com a Associação de Profissionais de Serviço Social de Cascavel -  251 

APROSSC, que “cobrem” o Estado para adequar a equipe técnica da SETP; Janete explica que o 252 

mesmo Estado que “cobra” as equipes de referência preconizada na NOB/SUAS/RH, da SEASO, é 253 

o mesmo que não cumpre, pois, não existe equipe de referência na SETP. Na seqüência, Cheila 254 

relata que as Comissões supra já analisaram o referido Plano e esclareceram as dúvidas antes de 255 

emitir o Parecer; Cheila apresenta o Plano à Plenária, explica detalhadamente cada item do 256 

questionário, bem como, os dados que serviram de base para o preenchimento deste instrumento. 257 

Em seguida, Justa faz a leitura do Parecer das referidas Comissões, o qual consta que 258 

”considerando que o Plano Municipal de Assistência Social consiste em uma ferramenta de gestão, 259 

cujas informações são inseridas num sistema de informação disponibilizado pela SETP, e que a 260 

SEASO apresentou o referido Plano, o qual contém as informações referente à execução e 261 

financiamento de Assistência Social no Município para 2011, considerando também, que a SETP 262 

fará a conferência dos dados, bem como a indicação de possiveis correções, as quais serão 263 

adequadas pela SEASO e submetidas novamente a este Conselho para que então realize a 264 

deliberação para a aprovação do referido Instrumental de gestão, o Parecer é favorável ao 265 

encaminhamento à SETP da versão preliminar do Plano Municipal de Assistência Social de 2011. 266 

Vanderlei coloca o parecer em votação e a plenária aprova por unanimidade. Passa-se então ao 267 

ponto nº 9. Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, 268 

Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças referente a solicitação de Inscrição 269 

da entidade LBV, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 0 270 

a 6 anos e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para jovens e adultos de 18 a 271 

59 anos: Justa faz a leitura do Parecer das referidas Comissões, o qual consta que “considerando 272 



que a Entidade Legião da Boa Vontade – LBV – solicitou a inscrição junto ao CMAS dos referidos 273 

Serviços, e que a Comissão de Projetos realizou visita in loco e constatou que os Serviços são 274 

executados e que, quanto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças 275 

até 06 anos, a LBV realiza o acompanhamento  somente até a criança completar 01 ano, as 276 

Comissões tem como indicativo a plenária o Parecer Favorável a aprovação da Inscrição dos dois 277 

Serviços supra, sendo que no que se refere ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 278 

para crianças até 06 anos de idade a LBV deverá encaminhar para a rede socioassistencial, tão 279 

logo estas crianças completem 01 ano. Vanderlei coloca o Parecer em apreciação, esclarece que a 280 

Entidade já vinha desenvolvendo este Serviço, que na visita foi constatado que o mesmo está 281 

adequado à Resolução nº 057/2010 deste Conselho. Não havendo nenhuma manifestação o Parecer 282 

é colocado em votação e aprovado por unanimidade. Na seqüência, passa-se ao ponto de pauta nº 283 

10. Definição da destinação dos itens/equipamentos/móveis/utensílios da extinta entidade  284 

CAOM – Portal do Sol: Vanderlei faz um breve resgate do histórico da referida Entidade, explica 285 

que a mesma encerrou suas atividades em abril de 2010, tendo, portanto, sua inscrição junto ao 286 

CMAS expirada, na data de 30/04/2010. Explica ainda que no espaço físico onde eram 287 

desenvolvidas as atividades com crianças/adolescentes, foi destinado à Secretaria Municipal de 288 

Educação e está funcionando uma Escola, e que existem lá alguns utensílios, objetos, móveis, que 289 

foram adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social; que a senhora Elza 290 

Amaral Lemes, encaminhou ao CMAS uma relação destes itens, e que este Conselho enviou via e-291 

mail às Entidades devidamente inscritas neste Conselho, a relação dos itens e solicitou que estas 292 

entidades manifestassem interesse na aquisição através de doação dos mesmos; Vanderlei sugere 293 

que devido ao adiantado da hora, a Plenária autorize a Mesa Diretiva do CMAS a realizar o sorteio 294 

na Sala da Secretaria Executiva dos Conselhos, e em seguida informar as entidades os 295 

procedimentos para que possam buscar os itens sorteados para cada entidade . Em discussão, a 296 

plenária acata a sugestão do presidente e autoriza a Mesa Diretiva a realizar o sorteio dos bens supra 297 

e após, comunicar as Entidades. Passa-se então ao último ponto de pauta 11. Informes Gerais: Inês 298 

de Paula fala sobre o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que será comemorado na data 299 

de 12.06.2011, solicita que todos propaguem, acrescenta que no dia 14 à 17.06.2011, será realizada 300 

panfletagem sobre o tema, nos Terminais de Transbordo e Calçadão pelos adolescentes do 301 

Programa Atitude; Vanderlei parabeniza e agradece o Pastor Valdair pelo evento promovido pela 302 

Igreja do Evangelho Quadrangular, na semana de 13 a 18 de maio de 2011, abordando o assunto 303 

Pedofilia; Pr Valdair agradece a Vanderlei e Inês de Paula que participaram do evento de abertura, 304 

informou que foram mais de 600 participantes, que percebeu-se a sociedade bastante “encolhida” 305 

sobre o assunto em tela; que foram mais de 100 professores participando da Capacitação; que a 306 

Faculdade ITECNE – Instituto Tecnológico e Educacional de Cascavel, cedeu espaço para palestra 307 

sobre o Tema, cuja aceitação superou a expectativa, pois a programação estava prevista para 02 308 

horas e por opção dos alunos, ultrapassou a 03 horas; o presidente comunica também que nos dias 309 

15 e 16 do corrente, Toledo estará realizando a IX Conferência Municipal de Assistência, com a 310 

presença da palestrante Dra. Rachel Raichelis, Escritora e Professora da PUC/SP; solicita a Inês de 311 

Paula para disponibilizar veículo para conduzir àquele Município os Conselheiros e técnicos da 312 

SEASO que tem interesse em participar da palestra. Inês confirma a liberação do transporte e que a 313 

Secretaria Executiva dos Conselhos esteja organizando a lista de pessoas interessadas em participar. 314 

Vanderlei parabeniza mais uma vez a SEASO pela inauguração da obra de ampliação do CREAS I, 315 

agradece a Coordenadora do Serviço, Ellen Borsato, pela recepção; Ellen retribui o agradecimento e 316 

diz que é uma honra receber o CMAS e que as “portas estão sempre abertas”. Nada mais havendo a 317 

ser tratado, o presidente encerra a reunião às 11h40, e eu Clarice Fruet lavro a presente ata que após 318 

lida e aprovada será assinada por mim e pelo presidente.  319 


