
 
 
 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
ATA N° 08 – 29/06 /2011 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e onze, aconteceu às 16h na Sala 1 
de Reuniões do 3º piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, a Reunião Extraordinária 2 
do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a presença de seu 3 
presidente, Vanderlei Augusto da Silva e seus membros, para tratar dos seguintes 4 
assuntos de pauta 1. Posse de Conselheiros; 2. Apreciação e aprovação  do 5 
Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, P rojetos, Serviços e 6 
Inscrições e de Orçamento e Finanças referente a in scrição da Entidade ACAS; 3. 7 
Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Avaliação de 8 
Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Or çamento e Finanças 9 
referente a contratação de segurança armada nos ser viços de Proteção Social 10 
Especial de Média e Alta  Complexidade; 4. Apreciaç ão e aprovação do Parecer 11 
das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos,  Serviços e Inscrições e 12 
de Orçamento e Finanças referente a versão prelimin ar do relatório de gestão da 13 
assistência social 2010 da SETP, com prazo até 01/0 7/2011; 5. Apreciação e 14 
aprovação do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, 15 
Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças ref erente a versão final do 16 
Plano Municipal de Assistência Social 2011 da SETP;  6. Apreciação e aprovação 17 
do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos , Projetos, Serviços e 18 
Inscrições e de Orçamento e Finanças referente a mo bilização dos jovens do 19 
Projovem Adolescente nas Pré-Conferências e na IX C onferência Municipal de 20 
Assistência Social, conforme o Ofício Circular nº 0 8/2011/DPSB/SNAS/MDS; 7. 21 
Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Avaliação de 22 
Documentos, Projetos,   Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças 23 
referente  a  aquisição de Serviços de Teleprocessa mento – Internet para todos 24 
os Programas da SEASO com recurso remanescente do F NAS; 8. Apreciação e 25 
aprovação do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, 26 
Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças ref erente a aquisição de roupas 27 
e calçados padronizados para os Serviços de Acolhim ento Casas de Passagem 28 
Masculina, Feminina e CREAS Pop; 9. Apreciação e ap rovação do Parecer das 29 
Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Ser viços e Inscrições e de 30 
Orçamento e Finanças referente a aquisição de 300 c amisetas; 10. Informes 31 
Gerais.  O presidente inicia a reunião cumprimentado e agradecendo a todos por terem 32 
atendido à Convocação para esta Reunião Extraordinária. Põe a pauta em apreciação 33 
e votação e solicita a inclusão de pauta da solicitação do Lar dos Bebes, por meio do 34 
oficio nº 045/2011.  A plenária aceita a inclusão, aprova a Pauta alterada e desta forma 35 
a inclusão passa a ser o ponto nº 10. Passa-se para o ponto nº 1. Posse de 36 
Conselheiros:  Vanderlei explica que o Centro de Educação Infantil Coração de Maria, 37 
informou que a senhora Maria de Lourdes Rodrigues Vicente será a nova 38 
representante da Entidade junto a este Conselho; na seqüência, empossa a 39 
Conselheira. Em seguida, passa-se ao ponto nº 2. Apreciação e aprovação do 40 
Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, P rojetos, Serviços e 41 
Inscrições e de Orçamento e Finanças referente a in scrição da Entidade ACAS : 42 
Vanderlei faz a leitura do Parecer das referidas Comissões, o qual diz que 43 
considerando que as Comissões realizaram visita na Entidade e que a mesma atua no 44 



atendimento a pessoas surdas há mais de 30 anos, tornando-se assim referência para 45 
o surdo de Cascavel e Região, considerando ainda que o Setor de Monitoramento e 46 
Avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social realizou as orientações e a 47 
Entidade Associação Cascavelense de Amigos de Surdos - ACAS fez todas as 48 
adequações necessárias apresentadas no Plano de Ação de 2011 em conformidade 49 
com o Decreto Federal 6.308/2007, as Comissões tem como indicativo à Plenária, 50 
Parecer favorável a renovação de Inscrição da ACAS na qualidade de Entidade de 51 
Defesa e Garantia de Direitos. Vanderlei coloca o parecer em apreciação. As Irmãs 52 
Silvana Ferri e Luzia Barbosa, representantes da ACAS, agradecem ao Setor de 53 
Monitoramento e Avaliação pelo apoio técnico prestado, agradecem aos membros das 54 
Comissões que realizaram a visita técnica na Entidade; diz que há 36 anos 55 
desenvolvem trabalhos voltados para as pessoas com deficiência auditiva. Em seguida, 56 
o presidente coloca o Parecer em votação e este é aprovado por unanimidade pela 57 
plenária. Passa-se ao ponto nº 3. Apreciação e aprovação do Parecer das 58 
Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Ser viços e Inscrições e de 59 
Orçamento e Finanças referente a contratação de seg urança armada nos 60 
serviços de Proteção Social Especial de Média e Alt a  Complexidade:  Justa faz a 61 
leitura do Parecer das Comissões supra onde consta que considerando a necessidade 62 
e a justificativa da SEASO, as Comissões tem como Parecer favorável a aprovação da 63 
contratação de Segurança Armada nos Serviços de Proteção Social Especial de Média 64 
e Alta Complexidade. Vanderlei coloca o Parecer em apreciação. A Conselheira e 65 
Gerente da Divisão de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Lenita 66 
Terezinha S. da Veiga, explica a justificativa da SEASO para pleitear a segurança 67 
armada, na qual consta, entre outros, que os acolhidos desses Serviços, possuem 68 
características especiais, pois na sua maioria, tiveram ou têm uma vivência de rua, com 69 
significativa liberdade de comportamento e exposição aos mais variados tipos de riscos 70 
e violências, podendo ser os que sofrem ou os causadores dessa violência a outrem; e 71 
haja vista que, os guardas patrimoniais, não podem realizar vigilância armada e têm a 72 
função apenas de guardar o patrimônio e ainda considerando alguns fatos ocorridos 73 
nas Casas de Passagem Masculina e Feminina, onde tanto acolhidos quanto 74 
funcionários foram expostos à situação de risco pessoal, justificando assim a 75 
solicitação da Secretaria. Vanderlei coloca o Parecer em votação e este é aprovado por 76 
unanimidade pela plenária. Passa-se ao ponto nº 4. Apreciação do Parecer das 77 
Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Ser viços e Inscrições e de 78 
Orçamento e Finanças referente a versão preliminar do relatório de gestão da 79 
assistência social 2010 da SETP, com prazo até 01/0 7/2011: a Conselheira e 80 
Gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, Cheila Tatiana Lautert 81 
Guimarães, apresenta projetado em multimídia, a versão preliminar do Relatório de 82 
Gestão da Assistência Social 2010 da Secretaria de Estado, da Família e 83 
desenvolvimento Social- SEDS (extinta SETP). Explica quadro a quadro, esclarece 84 
algumas dúvidas da Plenária. Sandra Burkouski, Encarregada do Setor de Convênios 85 
informa que todas as informações sobre financiamento foram baseadas no 86 
Demonstrativo do SUAS/WEB o qual já foi aprovado por este Conselho anteriormente; 87 
Cheila explica sobre o aprimoramento da gestão, que no ano de 2010 foram realizadas 88 
diversas capacitações com Conselheiros, Entidades, Equipe Técnica do Órgão Gestor; 89 
prosseguindo, a Plenária responde às perguntas pertinentes ao controle social; em 90 
seguida Justa lê o Parecer das Comissões supra, o qual é favorável à aprovação da 91 
versão preliminar do Relatório de Gestão da assistência social 2010 da Secretaria de 92 
Estado, da Família e desenvolvimento Social- SEDS (extinta SETP); o mesmo é 93 
aprovado por unanimidade. Passa-se ao ponto nº 5. Apreciação e aprovação do 94 



Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, P rojetos, Serviços e 95 
Inscrições e de Orçamento e Finanças referente a ve rsão final do Plano Municipal 96 
de Assistência Social 2011 da SETP: Justa lê o Parecer das Comissões supra, o qual 97 
é favorável a aprovação da versão final do Plano Municipal de Assistência Social/2011, 98 
tendo em vista que a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou as alterações 99 
apontadas pela SEDS – Secretaria de Estado, da Família e desenvolvimento Social 100 
(extinta SETP). O Parecer é colocado em apreciação. Cheila apresenta projetado em 101 
multimídia as alterações efetuadas no referido Plano. Não havendo nenhuma 102 
manifestação, o Parecer é colocado em votação e aprovado por unanimidade. Passa-103 
se ao ponto nº 6. Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Avaliação 104 
de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de  Orçamento e Finanças 105 
referente a mobilização dos jovens do Projovem Adol escente nas Pré-106 
Conferências e na IX Conferência Municipal de Assis tência Social, conforme o 107 
Ofício Circular nº 08/2011/DPSB/SNAS/MDS: Justa faz a leitura do Parecer das 108 
Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de 109 
Orçamento e Finanças, no qual consta que “considerando a orientação do Ministério de 110 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS, para que os adolescentes do 111 
Projovem participem das Prés Conferências e da Conferência Municipal de Assistência 112 
Social; as vagas remanescentes das Prés Conferências de Assistência Social dos 113 
bairros e do interior serão preenchidas pelos adolescentes do Projovem Adolescente. 114 
Sendo que para tanto, deverá ser alterado o regulamento da IX Conferência Municipal 115 
de Assistência Social, o qual consta na Resolução CMAS nº 024/2011, e ainda que, os 116 
adolescentes do Programa Projovem Adolescente, deverão ser eleitos na Pré 117 
Conferência do dia 30.06.2011. O presidente coloca o Parecer em apreciação. A 118 
Conselheira e gerente da Divisão de Proteção Social Básica, Luzia Aguiar Soares, 119 
explica que o MDS enviou o Ofício Circular nº 08 referente a mobilização Nacional para 120 
a participação dos Jovens do Projovem Adolescente nas Conferências Nacionais de 121 
Juventude e Assistência Social após a publicação da referida Resolução nº 024; o 122 
presidente coloca o parecer em apreciação e após, em votação, o mesmo é aprovado 123 
por unanimidade. Segue-se ao ponto nº 7. Apreciação e aprovação do Parecer das 124 
Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Ser viços e Inscrições e de 125 
Orçamento e Finanças referente  a aquisição de serv iços de Teleprocessamento 126 
– Internet para todos os Programas da SEASO com rec urso remanescente do 127 
FNAS: a Conselheira Luzia faz a leitura do Parecer das Comissões supra o qual diz 128 
que considerando a solicitação da SEASO e que a Internet é um instrumento 129 
necessário para os Serviços acessarem o Sistema de Informatização da Rede de 130 
Serviço de Assistência Social – IRSAS e descentralizar o CADÚNICO para os Centros 131 
de Referência de Assistência Social – CRAS, as Comissões são de Parecer favorável à 132 
aquisição de Serviços de Teleprocessamento – Internet para todos os Erviços e 133 
Programas da SEASO com recursos remanescentes do Fundo Nacional de Assistência 134 
Social – FNAS no valor total de R$ 143.980,00 (cento e quarenta e três mil, novecentos 135 
e oitenta reais). Vanderlei coloca o Parecer em apreciação. Luzia esclarece que 136 
atualmente tem Internet nos Serviços, porém, é lenta, “cai” constantemente, não sendo 137 
possível acessar o IRSAS em dois computadores simultaneamente no mesmo Serviço 138 
e que o Departamento de Informática orientou a SEASO a usar a fibra ótica; que será 139 
feito licitação para a contratação do Serviço, explica que o valor constante no Parecer 140 
refere-se à instalação e uso até dezembro/2011. Sandra complementa que, neste 141 
momento, a deliberação é somente sobre os recursos remanescentes que se não 142 
forem utilizados, o Município tem que devolver à União, e que no próximo ano de 2012, 143 
será apresentado nova proposta. Não havendo nenhuma manifestação, Vanderlei 144 



coloca o Parecer em votação o qual é aprovado pela Plenária por unanimidade. Passa-145 
se ao ponto nº 8. Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Avaliação 146 
de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de  Orçamento e Finanças 147 
referente a aquisição de roupas e calçados padroniz ados para os Serviços de 148 
Acolhimento Casas de Passagem Masculina, Feminina e  CREAS Pop: Justa faz a 149 
leitura do Parecer das Comissões, o qual é favorável a aprovação da aquisição de 150 
roupas e calçados padronizados para os acolhidos dos Serviços de Acolhimento Casas 151 
de Passagem Masculina, Feminina e CREAS Pop; Vanderlei coloca o Parecer em 152 
apreciação, explica que a SEASO encaminhou o ofício nº 346/2011 referente a 153 
solicitação de aquisição de roupas e calçados com recursos do Fundo Nacional de 154 
Assistência Social – FNAS, justificando que, muitas vezes, os acolhidos chegam nos 155 
Serviços somente com a “roupa do corpo”. O presidente coloca o Parecer em 156 
aprovação e a plenária aprova a aquisição das roupas, porém, antes de adquirir a 157 
SEASO deverá apresentar o Plano de Aplicação, e as roupas não podem ter 158 
identificação e nem serem padronizadas. Segue-se ao ponto nº 9. Apreciação e 159 
aprovação do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, 160 
Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças ref erente a aquisição de 300 161 
camisetas:  o presidente faz a leitura do Parecer das referidas Comissões, o qual é 162 
favorável à aquisição de 300 camisetas para serem usadas pelos participantes da IX 163 
Conferência Municipal de Assistência Social que será realizada na data de 22 e 164 
23.07.2011, conforme recurso financeiro disponível. Em seguida, coloca o Parecer em 165 
apreciação, não havendo nenhuma manifestação, o Parecer é aprovado por 166 
unanimidade. Passa-se ao ponto nº 10. Ofício nº 045/2011, advindo da Entidade Lar 167 
dos Bebês Pequeno Peregrino, solicitando reutilizaç ão de saldo referente ao 168 
Convênio nº 0185/2010:  Vanderlei faz a leitura do referido Ofício referente a 169 
solicitação de alteração do Plano de Aplicação da Entidade, referente ao Convênio nº 170 
0185/2010 no valor total de R$ de 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), sendo que 171 
para custear despesas com folha de pagamento o valor é de R$ 7.510,73 (sete mil, 172 
quinhentos e dez reais e setenta e três centavos), e materiais de consumo o valor é de 173 
R$ 2.189,27 (dois mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) para os 174 
meses de julho/2011 à dezembro/2011. A Conselheira e Assistente Social responsável 175 
pela elaboração dos projetos da referida Entidade, Vanice Maria Schaedler, explica 176 
que, por exigência da Vigilância Sanitária, o Lar dos Bebês terá que trocar diversos 177 
utensílios domésticos. Sandra esclarece que não há alteração no objeto do Convênio, 178 
portanto, é possível, a alteração do Plano. Em apreciação e após em votação, o 179 
Parecer favorável à aprovação de alteração do Plano de Aplicação da Entidade Lar dos 180 
Bebês Pequeno Peregrino é aprovado por unanimidade. 11. Informes Gerais:  o 181 
presidente Vanderlei apresenta os seguintes informes: convite que o CMAS recebeu 182 
para a posse do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB gestão 183 
2011/2012 que acontecerá dia 01.07.2011 na sala de atos do 3º piso; lembra que nesta 184 
mesma data, a partir das 13h30 no Centro de Aperfeiçoamento de Servidores Públicos 185 
– CEAVEL estará acontecendo a II Conferência Municipal de Segurança Alimentar e 186 
Nutricional; apresenta o Convite do CEMIC para a Festa Julina da Entidade dia 187 
07.07.2011; lê o ofício nº 020/2011 advindo do Centro Jesuíta convidando para a 188 
conclusão das atividades do primeiro semestre deste ano de 2011 com o evento de 189 
encerramento dia 01.07.2011 às 19h00 no Salão da Paróquia Santo Inácio, no bairro 190 
Brasmadeira; solenidade de entrega de Viaturas auto-ambulâncias e ampliação das 191 
instalações da Sede do 4º Grupamento de Bombeiros que aconteceu dia 22.06.2011; 192 
Vanderlei encerra os informes lendo o ofício nº 191/2011 advindo do CMDCA – 193 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual vem em resposta 194 



ao ofício nº 149/2011 que o CMAS encaminhou solicitando informações quanto a 195 
alguns bens adquiridos pela Entidade CAOM – Portal do Sol, com recursos do FIA 196 
Municipal 2004, haja vista que a Entidade encerrou suas atividades em abril de 2010; 197 
que o CMDCA, segundo o ofício, estará oficiando o CAOM para que informe onde 198 
estão os referidos bens e assim repassa-los à entidades de atendimento à 199 
criança/adolescente. A Conselheira e Coordenadora do CRAS Volante, Juliana Tondo, 200 
convida para a Festa Julina que o Serviço estará realizando dia 06.07.2011 no Distrito 201 
de Rio do Salto a partir das 14h00. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente 202 
encerra a reunião ás 17h45, e eu Clarice Fruet lavro a presente ata que após lida e 203 
aprovada, será assinada por mim e pelo presidente.      204 



 


