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REUNIÃO ORDINÁRIA – Edital nº. 008/2012 

ATA N° 08 – 14/06/2012 

 

Aos catorze dias do mês de junho de dois mil e doze, aconteceu às 08h15h, no Centro de 1 

Referência de Assistência Social – CRAS do XIV de Novembro, sito à Rua Romário C. de 2 

Oliveira, 487, esquina com Rua Francisco Guaraná – Bairro XIV de Novembro, a reunião 3 

ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a presença de seu 4 

presidente, senhor Vanderlei Augusto da Silva e a maioria de seus membros conforme 5 

consta na lista de presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1.  6 

Apreciação e deliberação das Atas das reuniões anteriores de 10.05.2012, 17.05.2012 e 7 

29.05.2012; 2. Substituição e posse de conselheiros; 3. Apreciação e deliberação 8 

sobre mudança de endereço do Serviço Centro POP; 4. Apreciação e deliberação 9 

sobre mudança de endereço do Serviço de Acolhimento Institucional para adultos em 10 

situação de rua; 5. Apreciação e deliberação sobre mudança de endereço do Serviço 11 

de Acolhimento Institucional em unidade institucional para adolescentes do sexo 12 

masculino; 6. Apreciação e deliberação sobre mudança de endereço do CRAS 13 

Volante; 7. Apreciação e deliberação sobre mudança de endereço do Programa de 14 

Inclusão Produtiva; 8. Apreciação e deliberação sobre mudança de endereço do 15 

Cadastro Único; 9. Apreciação e deliberação sobre municipalização do Programa 16 

Leite das Crianças; 10. Apreciação e deliberação sobre aquisição de marmitex para os 17 

Serviços de Acolhimento institucional da SEASO; 11. Informe das Comissões de 18 

Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; 12. Solicitação da entidade Centro 19 

Jesuíta de Cidadania e Assistência Social para inclusão como beneficiária do 20 

Programa PAA; 13. Apreciação e deliberação da lista de agricultores familiares 21 

selecionados para participação no Programa de Aquisição de Alimentos PAA; 14. 22 

Apreciação e deliberação da solicitação de aumento da subvenção mensal da 23 

entidade ADEFICA; 15. Assuntos Gerais. Vanderlei inicia a reunião cumprimentando e 24 

agradecendo a presença de todos; explica que nesta ocasião, logo mais as 09h, será 25 

realizado o ato o qual denominará este CRAS de Vanderlei da Silva Pereira, portanto, 26 

esclarece Vanderlei, ao se iniciar a homenagem, será interrompida esta reunião para que 27 

todos possam participar, e após o encerramento dár-se-á continuidade a reunião. Na 28 

sequência, o presidente coloca a pauta em apreciação e solicita a inclusão do seguinte 29 

assunto: Expansão do Co-financiamento Federal do Ministério de Desenvolvimento 30 

Social e Combate a Fome – MDS. A plenária aprova a pauta, pela unanimidade de treze 31 

votos, bem como a inclusão solicitada a qual será o ponto de pauta nº 15 e Assuntos 32 



Gerais - passa a ser o ponto nº 16. Desta forma, inicia-se o assunto de nº:  1. Apreciação e 33 

deliberação das Atas das reuniões anteriores de 10.05.2012, 17.05.2012 e 29.05.2012: 34 

Vanderlei coloca as referidas atas em apreciação e em seguida em votação; a plenária 35 

aprova por unanimidade de quinze votos as atas de 10.05.2012 e 17.05.2012; quanto a ata 36 

de 29.05.2012, a Assistente Social do Ministério Público, Andressa Bremm, solicita que seja 37 

alterada a sua fala entre as linhas nº 124 à 126 e que passe a constar o seguinte texto: “qual 38 

seria o número ideal de usuários que cada técnico deveria atender e, dentro dessa lógica, 39 

qual o número de técnicos que o Serviço necessita”. Após alteração, a referida ata é 40 

aprovada pela unanimidade de quinze votos. Passa-se ao próximo ponto de nº 2. 41 

Substituição e posse de conselheiros: Vanderlei empossa a senhora Maria de Lourdes 42 

Barros, representante do Programa Formação Política Cidadã – Centro Jesuíta em 43 

substituição à Waldecir Aparecido de Oliveira; é empossada também a senhora Marines 44 

Reolon, representando a entidade CEMIC em substituição à Rosaldo João Chemim; nesta 45 

ocasião também, o presidente empossa Gisele Fossá indicada como suplente pela 46 

Secretaria Municipal de Assistência Social para substituir Cláudia Santos Schwingel. A 47 

discussão a seguir passa a ser o ponto de pauta nº 3. Apreciação e deliberação sobre 48 

mudança de endereço do Serviço Centro POP: Vanderlei informa que a Secretaria 49 

Municipal de Assistência Social – SEASO – encaminhou o ofício nº 303/2012 solicitando a 50 

apreciação e deliberação deste Conselho para a mudança de endereço do Centro POP que, 51 

atualmente está situado na Rua Tuiuti, 355, bairro Cancelli, diz que consta também no 52 

referido ofício que o Centro presta serviços especializados e continuados para pessoas que 53 

utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência, e que compartilha o espaço 54 

físico com o Serviço de Acolhimento Institucional para adultos em situação de rua, contudo, 55 

são Serviços distintos e precisam funcionar em imóveis exclusivos. Vanderlei explica que a 56 

Comissão de Proteção Especial analisou a solicitação e emitiu Parecer, o qual diz que 57 

„considerando o ofício supra e ainda que, a separação dos Serviços é uma das providências 58 

constantes nos Planos de Providências e Planos de Apoio do Monitoramento e Avaliação, 59 

tem como indicativo à plenária que aprove a solicitação apresentada pela SEASO de 60 

mudança de endereço do Centro POP, para a Rua Vitória, 2796, quadra 494, lote 15, bairro 61 

Alto Alegre, o qual resultará na separação do Centro POP e Serviço de Acolhimento 62 

Institucional para adultos em situação de rua, a qual deve acontecer no primeiro semestre 63 

de 2013, quando as reformas e ampliação do espaço físico estiverem concluídas, e que 64 

para tanto será disponibilizado aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)‟. Na 65 

sequência, o presidente coloca o parecer em apreciação. Ele diz que esta mudança sempre 66 

foi um anseio da comunidade do Bairro Cancelli; explica que uma vez o CMAS aprovando, 67 

independente do prefeito que assumir, a deliberação tem que ser cumprida. A Conselheira e 68 

Secretária da SEASO, Inês de Paula, cumprimenta o senhor Antônio B. P. Beiral, presidente 69 

do bairro Cancelli; o senhor Miguel Roberto, presidente do conselho local de saúde e os 70 

demais representantes daquela comunidade que se fazem presentes; acrescenta que o 71 

Serviço está em um bairro que cresceu muito e que a Secretaria observou também que a 72 



Unidade Básica de Saúde – UBS - que se encontra na mesma quadra do Serviço, dispõe de 73 

um espaço pequeno para atender a população e ainda existe o Centro Municipal de 74 

Educação Infantil – CMEI, anexa à UBS, e que analisando esse contexto, a SEASO 75 

entendeu a necessidade de dividir esses Serviços. O presidente do bairro, senhor Antônio 76 

agradece a acolhida do CMAS, bem como à Inês por ter entendido a situação, pois a 77 

comunidade se reuniu e percebeu a necessidade de utilizar aquele espaço, e foi 78 

compreendida pela SEASO, Antônio ressalta a importância deste Conselho enquanto 79 

instrumento para atender o anseio da população. A Assistente Social da entidade Albergue 80 

Noturno “André Luiz”, Hellen Rizotto, diz que a entidade também trabalha com esse público, 81 

e atenta para que a discussão não tende para a concepção conservadora de “higienização”, 82 

que tem que se mudar essa idéia em relação à população de rua; finalizando sua fala, 83 

Hellen pede que a entidade Albergue Noturno seja convidada a participar de toda e qualquer 84 

reunião cuja discussão seja pertinente ao público em tela. Encerradas as manifestações, 85 

Vanderlei coloca o parecer em votação e a plenária aprova o mesmo pela unanimidade de 86 

quinze votos. Neste instante (09h35), com a chegada do Prefeito Municipal, senhor Edgar 87 

Bueno, interrompe-se a reunião. O Prefeito cumprimenta a todos, chama à frente a família 88 

do homenageado, Vanderlei da Silva Pereira; O Prefeito Edgar diz para a mãe, irmãs e 89 

demais parentes, que conheceu Vanderlei quando necessitou de um serviço em uma de 90 

suas empresas particulares e depois, passou a conhecê-lo enquanto pessoa disposta a 91 

ajudar a comunidade a qual pertence; parabeniza a família ressaltando que Vanderlei foi um 92 

grande exemplo a todos nós. Edgar finaliza sua fala parabenizando também o vereador 93 

João Aguilar Neto, o “João da Tropical”, bem como o senhor Josué O. de Souza, que no 94 

período que assumiu a suplência da Câmara Municipal em 2012, propôs, juntamente com o 95 

senhor João,  a lei municipal que denomina o CRAS XIV de Novembro de “Vanderlei da 96 

Silva Pereira”. Senhor João e Josué fazem uso da palavra e ambos enfatizam o quanto 97 

Vanderlei se importava com as causas sociais e seu esforço em ajudar o próximo; que 98 

pessoas como ele, mesmo não estando mais presente, serão sempre lembradas. A família 99 

se emociona e uma das irmãs do homenageado faz um agradecimento em nome dos 100 

demais. Em seguida, os presentes participam do descerramento da placa de denominação 101 

deste Serviço. Encerrado o ato, passa-se ao próximo ponto de nº 4. Apreciação e 102 

deliberação sobre mudança de endereço do Serviço de Acolhimento Institucional para 103 

adultos em situação de rua: Vanderlei explica que a SEASO encaminhou o ofício nº 104 

302/2012 da SEASO o qual solicita a apreciação e deliberação sobre mudança de endereço 105 

do Serviço de Acolhimento Institucional para adultos em situação de rua, para a Rua 25 de 106 

agosto, esquina com Rua da Lapa, quadra 32-A, lote 001, a qual deve acontecer no primeiro 107 

semestre de 2013, quando as reformas e ampliação do espaço físico estiverem concluídas. 108 

Os investimentos para a adequação do espaço físico soma-se ao montante de 109 

aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e considerando ainda que o 110 

atendimento deve ser prestado de forma personalizada e em pequenos grupos, favorecendo 111 

o convívio familiar e comunitário, além de garantir a privacidade ao usuário e o respeito aos 112 



costumes e tradições, a Comissão tem como indicativo à plenária que aprove a solicitação 113 

apresentada pela SEASO de mudança de endereço Serviço de Acolhimento 114 

Institucional para adultos em situação de rua, para a Rua 25 de agosto, esquina com 115 

Rua da Lapa, quadra 32 – A, lote 001, o qual resultará na separação do Centro Pop e do 116 

Serviço de Acolhimento Institucional para adultos em situação de rua, a qual deve acontecer 117 

no primeiro semestre de 2013, quando as reformas e ampliação do espaço físico estiverem 118 

concluídas.” O presidente coloca o parecer em apreciação. A assistente social Andressa 119 

pergunta qual a atual capacidade do Serviço; a Conselheira e gerente da divisão de 120 

Proteção Social Especial, Justa Alves dos Anjos Chesca explica que vem sendo respeitado 121 

o que prescreve a legislação que é 20 pessoas. Não havendo mais manifestações, haja 122 

vista que a discussão sobre o Serviço aconteceu também no ponto de pauta anterior, 123 

Vanderlei coloca o parecer em votação e o mesmo é aprovado pela unanimidade de quinze 124 

votos. Inicia-se a discussão do ponto nº  5. Apreciação e deliberação sobre mudança de 125 

endereço do Serviço de Acolhimento Institucional em unidade institucional para 126 

adolescentes do sexo masculino: Vanderlei faz a leitura do ofício nº 301/2012, advindo da 127 

SEASO, o qual solicita a apreciação e deliberação acerca da construção da sede própria 128 

do Serviço de Acolhimento em unidade institucional para adolescentes do sexo 129 

masculino, e ainda informa que a Secretaria, buscando aprimorar o atendimento aos 130 

adolescentes acolhidos, disponibilizou o valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil 131 

reais), alocados na LDO/2012 a ser destinado para a construção da sede própria do Serviço 132 

de Acolhimento Institucional para adolescentes do sexo masculino de Cascavel; em seguida 133 

o presidente faz a leitura do Parecer no qual consta que “considerando que a unidade terá 134 

capacidade para vinte adolescentes, a ser construída na Rua Santa Catarina, ao lado do 135 

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga - CAPS AD – a Comissão, tem por indicativo 136 

à plenária que aprove a solicitação apresentada pela SEASO referente a construção da 137 

sede própria do Serviço de Acolhimento Institucional para adolescente do sexo masculino”.  138 

Em apreciação. Inês explica que atualmente o imóvel ocupado pelo Serviço em tela, é 139 

locado; que ela conversou com o prefeito Edgar Bueno o qual autorizou a construção; 140 

também conversou com o Secretário Municipal de Saúde, Ildemar Marino Canto o qual 141 

cedeu um terreno ao lado do CAPS AD para a referida construção, em permuta com o local 142 

onde atualmente atende o CREAS POP (Rua Tuiuti, 355, Cancelli). A Secretária ressalta 143 

que a construção ficará próxima ao Centro Esportivo Ciro Nardi, facilitando aos 144 

adolescentes acolhidos a prática de atividades esportivas; acrescenta que, o CMAS 145 

aprovando a solicitação, a SEASO providenciará o processo licitatório. Vanderlei parabeniza 146 

Celiana Zin pelo trabalho desenvolvido, fala que esta há tempo está na coordenação do 147 

Serviço, e considera que não e fácil trabalhar com adolescentes. A coordenadora explica 148 

que tem adolescente que “mora” no abrigo, pois não possui nenhum vínculo familiar, que já 149 

conquistaram os vizinhos, porém, a estrutura tem que mudar, é necessário se construir sede 150 

própria com cômodos adequados. Vanderlei coloca o parecer em votação e o mesmo é 151 

aprovado pela unanimidade de quinze votos. Em seguida, Vanderlei explica que, tendo em 152 



vista, a Secretaria Municipal de Assistência Social ter encaminhando um único ofício sobre 153 

os dois pontos de pautas seguintes, e considerando que não tem parecer pelo fato do 154 

CMAS ter recebido o mesmo somente na data de ontem (13.06.2012), não sendo possível, 155 

desta forma, reunir a Comissão para emitir parecer, o presidente solicita que a plenária 156 

delibere os dois pontos de pauta a seguir (nº 06 e nº 07), simultaneamente, a plenária 157 

concorda e inicia-se a apreciação dos pontos nº 6. Apreciação e deliberação sobre 158 

mudança de endereço do CRAS Volante; 7. Apreciação e deliberação sobre mudança 159 

de endereço do Programa de Inclusão Produtiva: o presidente faz a leitura do ofício nº 160 

297/2012 advindo da SEASO o qual solicita a deliberação sobre a mudança de endereço 161 

dos dois Serviços acima. O referido ofício explica que o CRAS Volante iniciou suas 162 

atividades em outubro/2009 em sede própria localizada à Rua São Paulo, 1765 – Centro 163 

(antiga Estação do Ofício), porém, em conseqüência de um vendaval ocorrido em 2010 o 164 

local foi interditado pela Defesa Civil e passou a funcionar em sedes alugadas, atualmente 165 

está localizado à Rua Fagundes Varela, 1628 – Alto Alegre, porém, o proprietário solicitou o 166 

imóvel; a SEASO ainda informa que o Programa de Inclusão Produtiva (capacitação, 167 

geração de renda), atualmente ocupa um imóvel alugado sito à Rua São Paulo, 2284 – 168 

centro. Diante do exposto a Secretaria Municipal de Assistência Social, solicita a apreciação 169 

e deliberação deste Conselho para a mudança de endereço dos dois Serviços supra para 170 

um só local, sendo o imóvel locado à Rua Carlos Gomes, 3566, esquina com Rua Santa 171 

Catarina – Centro, o qual possui espaço amplo e com acessibilidade arquitetônica e 172 

comporta o CRAS Volante, o Programa de Inclusão Produtiva e ainda, o Programa Leite das 173 

Crianças. Vanderlei coloca a solicitação em apreciação; solicita à SEASO que seja 174 

providenciado placas identificatórias. A coordenadora do CRAS Volante, Juliana Renata 175 

Tondo, agradece o empenho da Secretaria em propiciar um local central e com 176 

acessibilidade, acrescenta que os Serviços ficarão bem acomodados, podendo possibilitar 177 

melhores condições de atendimento aos usuários, finaliza dizendo que o espaço está aberto 178 

para realização de reuniões deste Conselho, bem como, aos Conselheiros que desejarem 179 

conhecê-lo. Encerrada a apreciação, a plenária aprova a solicitação supra pela unanimidade 180 

de quinze votos. Na sequência o ponto de pauta nº 8. Apreciação e deliberação sobre 181 

mudança de endereço do Cadastro Único: o ofício nº 296/2012, provindo da SEASO, é 182 

lido pelo presidente e nele a SEASO solicita a apreciação e deliberação sobre a mudança 183 

de endereço do Cadastro Único, o qual possibilita conhecer a realidade socioeconômica das 184 

famílias atendidas, trazendo, entre outras, informações das características do domicílio, e 185 

que o atual espaço (anexo à Secretaria Municipal de Assistência Social), não oferece 186 

privacidade e/ou sigilo exigido ao atendimento, pois por falta de espaço todas as mesas 187 

destinadas ao atendimento estão dispostas lado a lado, dificultando até mesmo uma maior 188 

atenção e exclusividade ao que tem direito o cidadão; o ofício informa que está sendo 189 

planejada a transferência do Cadastro Único para um espaço alugado sito à Rua Rio de 190 

Janeiro, 3118 – Centro. Vanderlei coloca a solicitação em apreciação. A Conselheira e 191 

gerente da divisão de Proteção Social Básica, Luzia de Aguiar Soares fala que o novo 192 



espaço, possui uma brinquedoteca para que as crianças possam ter uma distração 193 

enquanto os responsáveis recebem atendimento, porém, a mudança de endereço não 194 

exime a responsabilidade de descentralizar o Programa Bolsa Família para os CRAS, Inês 195 

diz que a descentralização irá acontecer, a “barreira” hoje está sendo problemas em relação 196 

a tecnologia, pois a atual Internet não suporta o sistema, portanto, precisa aguardar o 197 

Município adquirir a fibra óptica através de licitação. Após apreciação a plenária aprova a 198 

solicitação pela unanimidade de quinze votos. 9. Apreciação e deliberação sobre 199 

municipalização do Programa Leite das Crianças: Vanderlei lê o oficio nº 298/2012 onde 200 

a SEASO solicita o exposto acima. No referido, a Secretaria explica que o Programa leite 201 

das Crianças, foi instituído pelo Decreto nº 1.279 de maio de 2003 e alterado pelo Decreto 202 

nº 2.668 de maio de 2008, tornando-se um direito através da Lei Estadual nº 16.475/2010, 203 

tendo como objetivo a melhoria nutricional e apoio ao combate da desnutrição de crianças 204 

com idade entre seis a trinta e seis meses, pertencentes a famílias, previamente 205 

cadastradas, com renda mensal per capita de até meio salário mínimo regional do Estado do 206 

Paraná e que desde sua criação, o Programa vem sendo coordenado e desenvolvido pelos 207 

municípios, sendo que em Cascavel o mesmo deverá ficar sob a responsabilidade da 208 

SEASO, a qual já chamou de Concurso Público uma Assistente Social e também serão 209 

selecionadas duas estagiárias para atuação neste Programa. Encerrada a leitura, Vanderlei 210 

coloca a solicitação em apreciação. Luzia explica que atualmente o Programa é 211 

acompanhado pelo Comitê Gestor, mas a partir da deliberação do CMAS, o Município ficará 212 

responsável em prestar apoio ao Comitê, efetuando a digitação do cadastro no Sistema do 213 

Estado, por meio de senha, bem como, realizar o acompanhamento familiar e inserção das 214 

famílias nos Serviços socioassistenciais e das demais políticas; Luzia informa também que, 215 

além do Recursos Humanos citado no ofício (uma Assistente Social e duas estagiárias), o 216 

Programa hoje já conta com uma estagiária cedida pelo município, e que a mesma 217 

continuará, portanto, serão três estagiárias e que o armanezamento do leite nos freezers 218 

das Escola e sua distribuição não sofrerão alterações e que a equipe assumirá a parte 219 

burocrática. A conselheira Iara Agnes B. da Costa diz que foram deliberadas diversas 220 

alterações de endereços, por isso, sugere que a SEASO repasse esses novos endereços às 221 

Entidades e Serviços. O Conselheiro Egon Werle Kerber diz que é de conhecimento da 222 

população que muita gente que não é perfil, recebe o leite, mas as pessoas receiam 223 

denunciar. Vanderlei diz que agora, o Município assumindo o Programa, fica mais fácil 224 

denunciar, questiona sobre a possibilidade de criar um telefone 0800 para se efetuar 225 

denúncias; Inês  explica que a Secretaria já buscou essa estratégia, porém, é muito 226 

complicado e não foi possível concretizar. O presidente coloca a solicitação em votação e a 227 

plenária aprova a mesma pela unanimidade de catorze votos. 10. Apreciação e 228 

deliberação sobre aquisição de marmitex para os Serviços de Acolhimento 229 

institucional da SEASO: o CMAS recebeu o ofício nº 304/2012 da Secretaria Municipal de 230 

Assistência Social solicitando a apreciação e deliberação referente a aquisição de marmitex 231 

para os Serviços de Acolhimento Institucional da SEASO, cuja leitura é realizada pelo 232 



presidente, em seguida, o mesmo também faz a leitura do parecer da Comissão de 233 

Proteção Social Especial e de Orçamento e Finanças, onde consta que “ considerando o 234 

risco apontado pela SEASO no ofício supra ao qual tanto os usuários e a equipe técnica 235 

estão expostos e  que o público atendido atualmente é na sua expressiva maioria público da 236 

política de saúde, usuários crônicos de substâncias psicoativas e ou saúde mental 237 

comprometida, as Comissões tem como indicativo a plenária que aprove a solicitação 238 

apresentada pela SEASO para o fornecimento de marmitex para a Unidade de Acolhimento 239 

Institucional para adolescentes do sexo masculino, em caráter provisório devido às 240 

condições que se apresentam na atualidade, e excepcionalmente, em casos de emergência 241 

para os demais Serviços de Acolhimento da SEASO; que a Comissão de PSE faça o 242 

acompanhamento mensal dos impactos que esta medida trará aos usuários do Serviço, 243 

avaliando a provisoriedade da mesma; que a metodologia para o consumo da alimentação 244 

seja idêntica àquela que se pratica em ambiente familiar, servida à mesa e em pratos, a fim 245 

de que se mantenham as características da unidade de acolhimento; que a Comissão de 246 

Proteção Social Especial, realize reunião especifica para organização de estratégias visando 247 

a efetivação das ações elencadas no Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa dos 248 

Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária afetas as 249 

problemáticas do Acolhimento institucional no município de Cascavel”. Vanderlei coloca o 250 

parecer em apreciação. A coordenadora da Unidade de Acolhimento Institucional para 251 

adolescentes do sexo masculino, Celiana, diz que o Serviço não tem zeladora; os 252 

Educadores trabalham em dupla; que hoje tem somente dois adolescentes acolhidos, mas 253 

daqui a quinze minutos pode ter mais, pois não tem como prever a demanda; explica que 254 

um dos adolescentes sofre de esquizofrenia,  por isso, depende de cuidados exclusivos de 255 

um Educador, ficando complicado disponibilizar um Educador para cozinhar, deixando os 256 

demais adolescentes sem supervisão. A Conselheira Vanice Maria Schaedler questiona se 257 

esse adolescente com problemas mentais é perfil para estar acolhido nesse Serviço? Inês 258 

diz que não seria, mas Cascavel não possui um serviço de atendimento e internação para 259 

adolescentes com esse perfil, cujos vínculos familiares já foram rompidos; Iara fala que a 260 

Secretaria Municipal de Saúde também atende esse público de saúde mental, inclusive 261 

adulto e não tem marmitex, então, sugere que a SEASO reveja a justificativa. Andressa do 262 

Ministério Público ressalta que este público está aumentando, então essa problemática tem 263 

que ser discutida; que se pensar em um espaço. A assistente social, encarregada da 264 

Secretaria Executiva dos Conselhos, Janete Krack Magnagnagno diz que as Comissões 265 

trabalharam exaustivamente para elaborar o parecer, porém, ninguém ficou satisfeito, pois o 266 

problema não está em servir a marmita, mas, sim o perfil dos adolescentes acolhidos que 267 

deixam de receber atendimento em relação à saúde mental. Justa esclarece que a Unidade 268 

de Acolhimento Institucional para Adolescente do sexo masculino, é um serviço exclusivo da 269 

Política de Assistência Social e que atualmente está acolhendo adolescentes com transtorno  270 

mental ou outros graves que quer tratamento e que, por isso, precisaria estar em uma 271 

Unidade Transitória de Saúde, a qual infelizmente, não existe em Cascavel; a gerente da 272 



divisão de Proteção Especial, explica ainda que em determinada reunião com o Juiz  e o 273 

Promotor da Vara da Infância e Juventude de Cascavel, respectivamente, Dr. Sérgio Luiz 274 

Kreuz e Dr. Luciano Machado de Souza, ambos afirmaram saber que os adolescentes com 275 

saúde mental comprometida, bem como usuários crônicos de substâncias psicoativas não 276 

são público da Assistência Social, contudo, eles não tem para onde encaminhar visto que, a 277 

Secretaria Municipal de Saúde – SESAU – ainda não implantou a referida Unidade 278 

Transitória; Justa ressalta que este Conselho precisa deliberar dentro das suas 279 

competências, ou seja, quanto ao Serviço de Acolhimento e qual o seu público alvo, e que 280 

cabe ao Conselho Municipal de Saúde deliberar sobre a questão da ausência do serviço de 281 

saúde que esses adolescentes que atualmente estão sob a responsabilidade unicamente da 282 

SEASO; Justa se reporta às  representantes do Ministério Público Andressa Bremm, 283 

assistente Social, e a psicóloga, Karen R. P. S. Romero, solicitando a elas que fomentem 284 

essa discussão com o Promotor para que tenhamos assegurado o direito e a proteção 285 

integral  dos adolescentes acolhidos. Encerra sua fala lembrando à plenária que o 286 

acolhimento deve ser excepcional e provisório. Iara diz que essa discussão é sobre saúde 287 

mental e vai gerar muita polemica que se deve acatar a indicação do parecer. Encerradas as 288 

manifestações, o parecer é aprovado por onze votos favoráveis e um contrário da 289 

Conselheira Vanice Maria Schaedler. 11. Informe das Comissões de Proteção Social 290 

Básica e Proteção Social Especial: Janete faz a leitura dos pareceres de ambas as 291 

Comissões, cujos conteúdos são iguais e dizem “que a apresentação de Relatórios Mensais 292 

compõe o Monitoramento e Avaliação da Assistência Social e é pautado por um processo 293 

pedagógico de aprendizagem e aprimoramento, sendo que durante o processo a Comissão 294 

fará os apontamentos as Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios das 295 

adequações necessárias para o aprimoramento da prestação de serviços a população 296 

usuária da Assistência Social; que a Comissão não fará solicitação de substituição dos 297 

Relatórios de janeiro a abril, considerando que grande parte das inconsistências 298 

encontradas, ocorreram em razão de que o Sistema IRSAS, naquele momento, estava 299 

sendo aprimorado conforme as necessidades e dificuldades encontradas no momento de 300 

gerar o relatório e que a Comissão organizou uma agenda anual com reuniões mensais para 301 

a análise de todos os Relatórios Mensais a fim de garantir que o processo seja sistemático e 302 

contínuo”. A Conselheira e gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, 303 

Cheila Tatiana L. Guimarães, explica que na medida em que as Entidades e Serviços foram 304 

detectando as inconsistências no Sistema IRSAS, compareceram na Divisão, e desta forma, 305 

foi possível realizar as alterações em conjunto,  pois muitos desses problemas só foram 306 

detectados no momento em que os Relatórios foram gerados. A Conselheira Vivian Bertelli 307 

F. de Oliveira diz que no informe consta que “os relatórios mensais compõe o 308 

Monitoramento e Avaliação da Assistência Social...”, e que em seu ponto de vista, o relatório 309 

é em conjunto com o CMAS, o que não consta no informe. As técnicas presente discutem e 310 

defendem que os Relatórios Mensais fazem parte do conjunto da Política de Assistência 311 

Social. Encerra-se a discussão e passa-se ao ponto de pauta seguinte nº 12. Solicitação da 312 



entidade Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência Social para inclusão como 313 

beneficiária do Programa PAA: Janete lê o ofício nº 045/2012 encaminhado pela referida 314 

entidade solicitando inclusão no Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, como forma 315 

de complementar os lanches servidos aos usuários; também faz a leitura do parecer da 316 

Comissão de Orçamento e Finanças o qual diz que “considerando que na ausência do 317 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional cabe ao CMAS deliberar sobre 318 

matérias afetas à Política de Segurança Alimentar e Nutricional, a Comissão tem como 319 

indicativo à plenária, incluir a entidade Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência Social 320 

como beneficiária do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.” O presidente coloca o 321 

parecer em apreciação e não havendo manifestação o parecer é colocado em votação e 322 

aprovado pela unanimidade de treze votos, haja vista que, dois Conselheiros, neste 323 

momento ausentaram-se da reunião. 13. Apreciação e deliberação da lista de 324 

agricultores familiares selecionados para participação no Programa de Aquisição de 325 

Alimentos PAA: Janete faz a leitura do ofício nº 030/2012 advindo da Secretaria Municipal 326 

de Agricultura encaminhando lista de agricultores familiares selecionados para participação 327 

do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e em seguida faz a leitura do parecer da 328 

Comissão de Orçamento e Finanças o qual diz que “na ausência do Conselho Municipal de 329 

Segurança Alimentar e Nutricional cabe ao CMAS deliberar sobre as matérias afetas à 330 

Política de Segurança Alimentar e Nutricional, a indicação à Plenária é que aprove a Lista 331 

de Agricultores abaixo relacionada”. Vanderlei coloca o parecer em apreciação. O 332 

coordenador do PAA, Márcio Giovane D. Pereira, explica que foram aditivados recursos de 333 

R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) por parte do Ministério de Desenvolvimento 334 

Social e Combate à Fome, tendo a contrapartida do Município de R$ 37.000,00 (trinta e sete 335 

mil reais), desta forma, ressalta Márcio, abre-se espaço para a inclusão de mais noventa 336 

agricultores no PAA. Após apreciação, o presidente coloca o parecer em votação e este é 337 

aprovado pela unanimidade de treze votos. 14. Apreciação e deliberação da solicitação 338 

de aumento da subvenção mensal da entidade ADEFICA: Vanderlei faz a leitura do ofício 339 

nº 022/2012 provindo da Associação das Pessoas com Deficiência Física de Cascavel – 340 

ADEFICA – solicitando aumento de subvenção social tendo em vista, o atendimento 341 

ampliado aos usuários e o aumento da verba destinada a manutenção dos serviços sociais 342 

em andamento e novos a serem desenvolvidos, como: aumento do condomínio, implantação 343 

do Laboratório de Informática com adaptações físicas ou órteses, software educacional e 344 

adaptações de hardware especiais para atender as especificidades  das crianças e 345 

adolescentes com deficiência neuromotor, visitas às residências e reuniões mensais com as 346 

famílias, criação do serviço de manutenção das cadeiras de rodas do banco de apoio à 347 

locomoção, além da implantação de cursos de artesanato. Encerrada a leitura do ofício, 348 

Janete inicia a leitura do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças que diz que 349 

“considerando a partilha dos recursos para subvenção mensal 2012 às entidades e 350 

organizações de Assistência Social, através do Fundo Municipal de Assistência Social -  351 

FMAS disposto na Resolução CMAS 067 de 2011; considerando que algumas ações 352 



constantes no quadro de despesas apresentado pela entidade não são característicos dos 353 

Serviços, Programas ou Projetos de defesa de direitos, qualidade em que a entidade esta 354 

inscrita junto ao CMAS e ainda considerando a indisponibilidade financeira do FMAS para o 355 

aumento de subvenções sociais; a Comissão tem como indicativo à Plenária que, NÃO 356 

aprove a solicitação da entidade, entretanto que a mesma seja considerada quando da 357 

revisão dos critérios de partilha do FMAS e de elaboração da LDO 2013. O parecer é 358 

colocado em apreciação pelo presidente. Não havendo manifestação, Vanderlei coloca o 359 

mesmo votação o qual é aprovado pela plenária por unanimidade de treze votos. A próxima 360 

discussão passa a ser a inclusão solicitada no início desta: 15. Apreciação e deliberação 361 

referente a expansão do cofinanciamento federal do MDS/2012 para desenvolvimento 362 

do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho: O ofício 363 

recebido da SEASO de nº 308/2012, é lido pelo presidente Vanderlei, no mesmo consta que 364 

o Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho integra as ações do Plano 365 

Brasil sem Miséria e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - 366 

PRONATEC – que a operacionalização do Programa deve ser desenvolvida de forma 367 

planejada e articulada por meio de ações com diversas políticas públicas, cabendo a 368 

assistência social viabilizar a promoção do protagonismo, a participação cidadã, a mediação 369 

do acesso ao mundo trabalho e a mobilização social para construção de estratégias 370 

coletivas, conforme preconiza a Resolução nº 033/2011/CNAS, e diante do exposto, a 371 

Secretaria Municipal de Assistência Social, solicita a este Conselho que aprove o Termo de 372 

Aceite e preencha o sistema eletrônico da rede SUAS até a data de 30.06.2012; em 373 

seguida, Janete lê o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças que cita as 374 

considerações do referido ofício e diz que o município aderiu ao Programa PRONATEC o 375 

qual está em execução, tem por indicativo à plenária que aprove a Expansão do 376 

cofinanciamento federal do MDS  para desenvolvimento do Programa Nacional de 377 

Promoção do Acesso ao mundo do trabalho. Vanderlei coloca o parecer em apreciação e 378 

não havendo manifestações, o coloca em votação. A Plenária aprova o parecer supra pela 379 

unanimidade de treze votos. 16. Assuntos Gerais: Vanderlei diz que a Comissão Especial 380 

de Vistoria de Obras realizou visita no Restaurante Popular e observou que as obras estão 381 

adiantadas e o trabalho desenvolvido é de boa qualidade; convida para a Audiência Pública 382 

do Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente – CMDCA – para discussão 383 

do Plano Municipal de Enfrentamento da Violência Contra Criança e Adolescente que será 384 

realizado na data de 30.06.2012; também convida para o Fórum do – CMDCA -  que 385 

acontecerá no auditório da Prefeitura Municipal em 23 de junho de 2012 onde também 386 

acontecerá a eleição das entidades e organizações não governamentais para comporem o 387 

CMDCA gestão 2012/2014; o Conselheiro Luiz A. P. Lançanova convida para a inauguração 388 

da Sede do Núcleo Esportivo Pioneiros Catarinense que acontecerá no próximo dia 21, será 389 

encaminhado email para todos os Conselheiros. Nada mais havendo a ser tratado, o 390 

presidente encerra a reunião as 12h00 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após 391 

lida e aprovada, será assinada por mim e pelo presidente. 392 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


