
             

             

             

             

   

                                                                           

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – Edital nº. 009/2012 

ATA N° 09 – 29/06/2012 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e doze, aconteceu às 14h00, 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, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Substituição e posse de 5 

conselheiros; 2. Formação das Comissões; 3. Desincompatibilização do presidente, 6 

leitura de parecer da SEAJUR e posse da vice-presidente; 4.  Assuntos Gerais.  7 

Vanderlei inicia a reunião agradecendo a todos pela presença. Explica que esta será a 8 

última reunião que preside enquanto presidente, haja vista que, colocará seu nome à 9 

disposição do partido político ao qual é filiado, para pleitear uma vaga na Câmara de 10 

Vereadores Municipal de Cascavel, por isso, nesta data, está pedindo seu afastamento do 11 

CMAS. O presidente coloca a pauta em apreciação e após em votação. Sem nenhuma 12 

manifestação, a pauta é aprovada pela unanimidade de dezesseis votos. Inicia-se a 13 

apreciação do ponto nº 1. Substituição e posse de conselheiros: Vanderlei Chama à 14 

frente e empossa os seguintes Conselheiros: Fayga Dourado Freitas é empossada em 15 

substituição à Luiz A. P. Lançanova representante da entidade Guarda Mirim; em 16 

substituição à Kleber Francisco Maricato, da entidade Legião da Boa Vontade – LBV, o 17 

presidente empossa Francieli Aparecida da Silva; e representando a Associação dos 18 

Profissionais de Serviço Social de Cascavel – APROSSC, toma possa Keila Fernandes, 19 

que substitui Estela Patriota. As Conselheiras empossadas recebem as boas vindas da 20 

mesa diretiva e dos demais presentes. Antes da discussão do próximo ponto, Vanderlei 21 

concede a palavra ao senhor Pedro Maria M. de Araújo, agradecendo-o pela relevante 22 

contribuição dispensada ao CMAS na gestão anterior e pelo trabalho desenvolvido  23 

enquanto Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 24 

CMDCA. Pedro retribui os agradecimentos, diz que sempre teve o apoio do CMAS quando 25 

os assuntos pautados envolviam as duas Políticas; explica que na próxima semana, dia 02 26 

de julho, deixa de ser conselheiro, tendo em vista que, nesta data expira o mandato da atual 27 

gestão 2010/2012; explica que, a entidade que representa - Associação de Pais e Amigos 28 

dos Excepcionais de Cascavel – APAE -  foi reeleita para compor a gestão 2012/2014, 29 

porém, deverá indicar outra pessoa para substituí-lo;  ressalta que aprendeu muito nesses 30 

dois anos, que está saindo muito melhor do que quando entrou, finaliza dizendo que todos 31 



devem estar atentos ao que acontece no CMDCA, pois é lá, através das discussões e 32 

deliberações, que está a construção do futuro, referindo-se às crianças/adolescentes. 33 

Vanderlei também convida para fazer uso da palavra, a Conselheira Salete Gerardi L. 34 

Chrun, a qual foi Conselheira e presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso- 35 

CMDI, cuja gestão 2010/2012 encerrou-se na data de 22.06.2012. Salete igualmente 36 

agradece o apoio desse Conselho, diz que foi um aprendizado fazer parte do CMDI. Encerra 37 

convidando a todos para prestigiarem o espetáculo do Grupo de Danças Folclórico 38 

Aldebarã, que estará se apresentando na data de 30.06.2012, às 19h30 e 21h30 no Centro 39 

Cultural Gilberto Mayer, que são jovens de Cascavel, e que depois deste espetáculo estarão 40 

se apresentando na Europa. Segue-se a reunião com o ponto nº 2. Formação das 41 

Comissões: A Assistente Social, encarregada da Secretaria Executiva dos Conselhos, 42 

Janete Krack Magnagnagno, explica à plenária quais as Comissões que necessitam ser 43 

recompostas devido o afastamento de Conselheiros. Egon lembra a plenária a importância 44 

da participação nas Comissões pois a estrutura do CMAS precisa muito delas, pois são as 45 

Comissões que analisam todas as solicitações, que examinam a documentação 46 

apresentada elaborando os pareceres. Alguns Conselheiros colocam seus nomes para 47 

apreciação e a plenária aprova pela unanimidade de dezesseis votos, as seguintes 48 

altrações: Comissão de Orçamentos e Finanças, passa a contar com os seguintes 49 

Conselheiros não governamentais: Fayga Dourado Freitas, Francieli Aparecida da Silva, 50 

Marines Reolon, Maria de Lourdes Barros. E nas Comissões Mista e Permanente do 51 

Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação, a  Comissão de Proteção Social 52 

Básica passou a contar com a conselheira Fayga Dourado Freitas em substituição à Luiz A. 53 

P. Lançanova. O presidente esclarece que as comissões que não foi possível recompor 54 

nesta oportunidade o serão na próxima reunião deste Conselho. Na sequência o ponto a ser 55 

discutido é o nº 3. Desincompatibilização do presidente, leitura de parecer da SEAJUR 56 

e posse da vice-presidente: Vanderlei explica que a atual Lei 4537/2007/CMAS, é omissa 57 

diante desta situação, por isso, foi solicitado Parecer Jurídico da Secretaria de Assuntos 58 

Jurídicos sobre a necessidade de afastamento de membros do CMAS que pretendem 59 

concorrer às eleições municipais de 2012; o presidente faz a leitura do referido Parecer o 60 

qual cita algumas legislações pertinentes ao assunto e traz a seguinte conclusão: “é 61 

necessário a desincompatibilização de membro do Conselho Municipal de Assistência Social 62 

– CMAS, nos termos da Lei Complementar 64/1990, até três meses anteriores ao pleito 63 

municipal.” Vanderlei diz que certas falhas, só são percebidas quando do uso da Lei, mas 64 

que a mesma já vem sendo analisada e alterada pela Comissão Especial de Leis, porém, os 65 

pré candidatos ao Legislativo terão que se afastar. Vanderlei fala que está é a sua última 66 

reunião enquanto conselheiro e presidente; e que a partir desta data, conforme parecer 67 

jurídico pautado na Lei 4.537/2007 e no Regimento Interno deste Conselho os quais 68 

prevêem que a mesa diretiva tem mandato de dois anos, Inês de Paula, vice presidente, 69 

assume a presidência do CMAS, e o senhor Egon Werle Kerber, atual 1º Secretário, passará 70 

a acumular também a função de vice-presidente; agradece todos os Conselheiros, ressalta a 71 



importância da Secretaria Executiva dos Conselhos, deixando também seu carinho por 72 

Janete Krack Magnagnagno, atual Secretária do CMAS e por Justa Alves dos Anjos Chesca 73 

que foi Secretária do CMAS; presta um agradecimento especial ao vereador João Aguilar 74 

Neto, o “João da Tropical”, que foi o único vereador que esteve presente em diversas 75 

reuniões deste Conselho, desta forma, contribuir com maior conhecimento, nas discussões 76 

da Câmara Municipal, nos assuntos pertinentes a Política de Assistência Social. O Vereador 77 

João, presente na reunião, diz que democracia é ouvir e não falar; que sempre estará à 78 

disposição antes e depois da campanha, pois Deus fará o melhor para cada um, pois cada 79 

cérebro é diferente um do outro, por isso, a importância de estar sempre juntos, defendendo 80 

as mesmas causas de interesse da Comunidade. Logo após, Vanderlei recebe da  81 

Secretária da SEASO e vice presidente do CMAS, Inês de Paula, uma Flor como 82 

homenagem da Secretaria de Assistência Social pelos serviços prestados ao Conselho; Inês 83 

também faz uma homenagem pessoal lhe presenteando com uma imagem de Nossa 84 

Senhora Aparecida; Inês agradece a Secretaria Executiva dos Conselhos – SECON - pelo 85 

empenho e organização das reuniões, Fóruns, Audiências tanto do CMAS, quanto do 86 

CMDCA e CMDI, fala que isso demanda tempo, mas que a equipe da SECON tem feito um 87 

ótimo trabalho. Inês ressalta que presidirá com transparência e imparcilaidade; que é 88 

gratificante estar com o senhor Egon, contando com seu comprometimento, com a Justa 89 

que é a 2ª Secretária, que mesmo grávida, não deixa de participar e contribuir e cita o 90 

importante apoio da equipe técnica da SEASO; que para ela é motivo de orgulho estar à 91 

frente desse desafio que é presidir o CMAS. Na seqüência, Vanderlei dá oportunidade aos 92 

conselheiros que nesta data estão deixando o CMAS, de manifestarem seus 93 

agradecimentos: Elisandra Leila Furtado diz que aprendeu muito no CMAS, que não é fácil 94 

ser pré candidata a vereadora, mas que entende que as mulheres tem que se fazer 95 

presentes na Câmara Municipal; Kleber F. Maricato  explica que o motivo de seu 96 

afastamento, é pelo fato de ter sido transferido para a LBV de Londrina, que a entidade lá 97 

está precisando muito deles, que  lhes foi oferecido este desafio e  ele e sua esposa 98 

Franciele C. Maricato, que foi Conselheira do CMAS na gestão anterior, aceitaram; 99 

acrescenta que sua passagem pelo CMAS foi um aprendizado muito grande;  agradece a 100 

cada um pela oportunidade e dá as boas vindas para quem esta começando; Waldecir de 101 

Oliveira também deixa seu agradecimento ressaltando que é acostumando a lidar com o 102 

povo, mas pode aprender muita coisa, inclusive, que muitas vezes, quem esta lá no bairro e 103 

reivindica algo relacionado à Assistência Social não entende que muitas vezes, a 104 

administração não executa, não por quê não quer, mas por esbarrar em certas Leis, e que 105 

isso, ficou bem claro para ele; finaliza desejando as boas novas à conselheira Maria de 106 

Lourdes de Barros, que assumiu vaga na reunião de 14.06.2012, tendo em vista que ele 107 

será candidado a vereador;  Giovane dos Santos Gregório além de agradecer, pede 108 

desculpas aos demais Conselheiros se em algumas reuniões, principalmente de Comissões, 109 

se exaltou; diz que está se afastando para pleitear uma vaga no Legislativo e poder ajudar, 110 

ser a voz daquele menos favorecido que está lá no bairro ou no interior e não tem quem 111 



defende seus direitos; Luiz A. P. Lançanova  fala que já faz parte do CMAS há 112 

aproximadamente 10 anos; que essa experiência representa a ele mais que um mestrado ou 113 

doutorado; que no início de sua participação, ele se sentia como uma criança, com muita 114 

coisa para aprender, e que as Assistentes Sociais da SEASO lhe ajudaram muito, mas que 115 

ele sempre tinha anseio de saber mais, de entender mais dessa Política que defendia, por 116 

isso, cursou faculdade de Serviço Social e não contente, fez Especialização em Políticas 117 

Públicas; Luiz ressalta que o Conselheiro tem que ser comprometido e não somente ocupar 118 

o cargo, pois a Entidade vir, participar da Conferência Municipal de Assistência e ser eleita, 119 

é fácil, mas executar é que é difícil; finaliza sua fala tecendo elogios à equipe da SEASO, ao 120 

Prefeito Edgar Bueno que este mês recebeu o prêmio Prefeito Amigo da Criança. Inês 121 

ressalta que esse prêmio tem a contribuição das Secretarias Municipais de Saúde, 122 

Educação e Assistência Social, pois foi através dos dados fornecidos, que se elencou as 123 

ações executadas pelo Poder Público Municipal na área da criança/adolescente. Em 124 

seguida, passa-se ao último ponto de pauta nº 4. Assuntos Gerais: Vanderlei fala que 125 

conforme o ofício nº 1982/2012 advindo da Secretaria Municipal de Saúde, este Conselho 126 

deve indicar representantes, na condição de observadores, para participarem de reunião a 127 

ser realizada na data de 03.07.2012, às 08h30 na SESAU, para discussão da Constituição 128 

do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Cascavel. Após 129 

discussão, a plenária indica os conselheiros Egon Werle Kerber e Josué dos Santos para 130 

representar o CMAS. Encerrando a reunião, a Secretaria Executiva dos Conselhos, presta 131 

uma homenagem a Vanderlei, sendo que apresenta-se um vídeo com fotos de diversos 132 

momentos de Vanderlei participando de eventos não somente  do CMAS, mas de outros 133 

Políticas Intersetoriais e também momentos com sua família; Vanderlei se emociona e ao 134 

final da apresentação, ainda emocionado, agradece a todos, sendo saudado pela plenária 135 

com uma salva de palmas. Neste momento, Inês de Paula, já empossada presidente, 136 

encerra a reunião às 15h55 agradecendo a presença de todos e eu Clarice Fruet, lavro a 137 

presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e pela presidente.138 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


