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  REUNIÃO ORDINÁRIA – Edital nº. 010/2012 

ATA N° 10 – 12/07/2012 

 

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e doze, aconteceu às 08h15h, na sala de 1 
reuniões do 3º piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, a reunião ordinária do Conselho 2 
Municipal de Assistência Social – CMAS, com a presença de sua presidente, senhora Inês 3 
de Paula e a maioria de seus membros conforme consta na lista de presença anexa, para 4 
tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e deliberação das Atas das 5 
reuniões anteriores: Ordinária: 14.06.2012 e Extraordinária 29.06.2012; 2. Posse de 6 
conselheiros; 3. Recomposição das Comissões; 4. Informe das Comissões de 7 
Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; 5. Apreciação e deliberação dos 8 
Planos de Providência e Plano de Apoio das entidades: Associação Espírita 9 
Irmandade de Jesus, APAE, Lar dos Bebes Pequeno Peregrino; 6. Apreciação e 10 
Deliberação do parecer da Comissão de PSE Ref. “Acolhimento institucional de 11 
adolescentes do sexo masculino: problemáticas no perfil”; 7. Apreciação e 12 
deliberação da solicitação de alteração do Plano de Trabalho da entidade ADEFICA; 8. 13 
Apreciação e deliberação da solicitação de alteração do Plano de Trabalho da 14 
entidade CEMIC; 9. Apreciação e deliberação sobre o Centro de Convivência 15 
Intergeracional do Programa de Desenvolvimento Integrado, financiado pelo BID; 10.  16 
Exposição da SEASO sobre o Programa Segundo Tempo Força no Esporte- 17 
PROFESP; 11. Assuntos Gerais: Ofício 328/2012 advindo da SEASO; Capacitação 18 
SEDS; Ofícios respostas advindos da SEDS e CEAS sobre PCCS;  19 
Informes da reunião para instalação do Conselho de Segurança Alimentar e 20 
Nutricional de Cascavel. A presidente Inês inicia a reunião cumprimentando os presentes e 21 
agradecendo a Deus por este dia. Dirige um agradecimento especial à senhora Leila 22 
Pizzato, vice presidente do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que nesta 23 
ocasião, se faz presente enquanto coordenadora de assistência social da Associação 24 
Antonio Vieira que é mantenedora da entidade Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência 25 
Social, representada no CMAS pela conselheira e assistente social da entidade Vivian  26 
Berteli F. de Oliveira. O visitante Nelson Cabral, representante da Associação dos 27 
Deficientes Físicos de Cascavel – ADEFICA observa que, haja vista, a plenária contar com 28 
um conselheiro deficiente visual, representante da Associação Cascavelense de Pessoas 29 
com Deficiência Visual – ACADEVI, senhor Josué dos Santos, pede que cada um se 30 
apresente para que Josué saiba quem está presente. Josué diz que quanto os Conselheiros 31 
ele já tem conhecimento; desta forma, somente os visitantes se apresentam. Em seguida 32 



Inês põe a pauta em apreciação e solicita a inversão dos pontos nº 02 e 05, haja vista que 33 
os presidentes e alguns técnicos das entidades que se refere o ponto nº 05, se fazem 34 
presentes e assim, após a assinatura, podem ficar à vontade para permanecer na plenária 35 
ou retornar às suas atividades. A plenária aprova a pauta pela unanimidade de treze votos 36 
com a alteração solicitada. Passa-se ao ponto nº 1. Apreciação e deliberação das Atas 37 
das reuniões anteriores: Ordinária: 14.06.2012 e Extraordinária 29.06.2012: a 38 
presidente coloca as atas em apreciação; a assistente social e encarregada da Secretaria 39 
Executiva dos Conselhos, Janete Krack Magnagnagno, explica que a conselheira e gerente 40 
da divisão de Proteção Social Especial da SEASO, Justa Alves dos Anjos Chesca 41 
comunicou que iria se atrasar para esta reunião, por motivo de saúde, porém, deixou por 42 
escrito a proposta de alteração referente à sua fala na reunião de 14.06.2012, onde solicita 43 
que seja inserida a partir da linha nº 268 a seguir: “Justa esclarece que a Unidade de 44 
Acolhimento Institucional para Adolescente do sexo masculino, é um serviço exclusivo da 45 
Política de Assistência Social e que atualmente está acolhendo adolescentes com transtorno  46 
mental ou outros agravos requer tratamento e que, por isso, precisaria estar em uma 47 
Unidade Transitória de Saúde, a qual infelizmente, não existe em Cascavel; a gerente da 48 
divisão de Proteção Especial, explica ainda que em determinada reunião com o Juiz  e o 49 
Promotor da Vara da Infância e Juventude de Cascavel, respectivamente, Dr. Sérgio Luiz 50 
Kreuz e Dr. Luciano Machado de Souza, ambos afirmaram saber que os adolescentes com 51 
saúde mental comprometida, bem como usuários crônicos de substâncias psicoativas não 52 
são público da Assistência Social, contudo, eles não tem para onde encaminhar visto que, a 53 
Secretaria Municipal de Saúde – SESAU – ainda não implantou a referida Unidade 54 
Transitória; Justa ressalta que este Conselho precisa deliberar dentro das suas 55 
competências, ou seja, quanto ao Serviço de Acolhimento e qual o seu público alvo, e que 56 
cabe ao Conselho Municipal de Saúde deliberar sobre a questão da ausência do serviço de 57 
saúde que esses adolescentes que atualmente estão sob a responsabilidade unicamente da 58 
SEASO; Justa se reporta às  representantes do Ministério Público Andressa Bremm, 59 
assistente Social, e a psicóloga, Karen R. P. S. Romero, solicitando a elas que fomentem 60 
essa discussão com o Promotor para que tenhamos assegurado o direito e a proteção 61 
integral  dos adolescentes acolhidos. “Encerra sua fala lembrando à plenária que o 62 
acolhimento deve ser excepcional e provisório.” A ata é colocada em votação e aprovada 63 
pela plenária, com a alteração solicitada, pela unanimidade de treze votos. A presidente 64 
coloca a ata de 29.06.2012 em apreciação e não havendo manifestação, a coloca em 65 
votação e a plenária aprova a mesma  por doze votos favoráveis e uma abstenção  da 66 
conselheira Juliana Renata Tondo que não esteve presente na reunião supra. Na sequência, 67 
a discussão do ponto nº 2. Apreciação e deliberação dos Planos de Providência e Plano 68 
de Apoio das entidades: Associação Espírita Irmandade de Jesus, APAE, Lar dos 69 
Bebes Pequeno Peregrino: Inês agradece a Comissão de Proteção Social Especial que 70 
trabalhou arduamente, ressalta os conselheiros não governamentais que deixam seus 71 
afazeres para participarem de reuniões extensas onde tudo é analisado minuciosamente 72 



para que a entidade não sofra nenhum prejuízo, porém, dentro do que a legislação 73 
preceitua, e que isso é salutar, mas tanto a Comissão quanto a equipe, procuram fazer o 74 
melhor. Em seguida, a presidente faz a leitura do Plano de Apoio da entidade Associação 75 
Espírita Irmandade de Jesus – Albergue Noturno, o qual integra o Plano de Providências, 76 
após, lê o parecer que tem como indicativo à plenária que aprove o Plano de Providência e 77 
Plano de Apoio da referida entidade, com a seguinte observação: prever para o ano de 78 
2013: a estratégia 1, da providência 6, categoria 4; e a estratégia 3, da providência 5, 79 
categoria 4; prever para o ano de 2014 a estratégia 2 da providência 1, categoria 2. 80 
Finalizada a leitura, Inês coloca o parecer em apreciação. A assistente social  da 81 
Associação Espírita Irmandade de Jesus, Hellen Rizotto diz que no Plano de Providência e 82 
de Apoio, solicitou-se que a entidade providencie outro Cadastro Nacional de Pessoa 83 
Jurídica – CNJP - porém, esteve verificando a Lei Federal nº 12.101/2009, e não encontrou 84 
nada no sentido da entidade ser obrigada a fazer outro CNPJ; a Conselheira e Gerente da 85 
Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, CheilaTatiana L. Guimarães, 86 
juntamente com Janete, explicam que em conformidade com a lei citada por Hellen, o CNPJ 87 
deve estar compatível com a atividade preponderante que consta no Estatuto Social, para 88 
que esteja também inscrita como entidade preponderante de Assistência Social junto ao 89 
CMAS e que no CNPJ da entidade  consta como atividade econômica principal “Atividades 90 
de associações de defesa de direitos sociais”, e o que no Plano de Apoio está previsto a 91 
alteração da atividade principal do CNPJ, não sendo necessário fazer outro CNPJ. A 92 
assistente social e conselheira representante da entidade Abrigo São Vicente de Paulo, 93 
Vanice Maria Schaedler, contribui e diz que o CNPJ do Abrigo estava com o mesmo 94 
problema e que a alteração foi realizada rapidamente. A presidente da Associação Espírita 95 
Irmandade de Jesus, senhora Valdemira Bibiano, questiona sobre a capacitação que seria 96 
realizada com a senhora Edna Alegro, pois conforme divulgado pela SEASO um dos 97 
assuntos a ser tratado referia-se a capacitação com o contador para efetivar as referidas 98 
alterações e que a entidade está aguardando. Inês explica que a palestrante cancelou a 99 
capacitação que deveria ocorrer no mês de abril por motivos particulares (falecimento de 100 
seu genitor); neste momento, a conselheira Cheila contribui dizendo que acabou de receber 101 
uma mensagem via celular de Edna perguntando quando Cascavel pretende fazer a 102 
capacitação, portanto, acrescenta Cheila, a SEASO estará verificando seu calendário e a 103 
possibilidade de reagendamento. Encerrada a apreciação, Inês põe o  parecer em votação e 104 
a plenária aprova, por unanimidade de treze votos, o Plano de Providência e Plano de 105 
Apoio entidade Associação Espírita Irmandade de Jesus – Albergue Noturno, com a 106 
observação constante no referido. Em seguida, a conselheira e Coordenadora do Setor de 107 
Monitoramento e Avaliação, Ana Paula Zorik, faz a leitura do Plano de Apoio do Serviço de 108 
Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - Residência Inclusiva da 109 
entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cascavel – APAE, o qual 110 
integra o Plano de Providências; finalizada a leitura; a presidente Inês coloca o mesmo em 111 
apreciação; o presidente da APAE, senhor Vilson V. Basso, fala que 95% (noventa e cinco) 112 



das estratégias constantes no Plano de Apoio já estão sendo providas pela entidade; quanto 113 
à isonomia salarial com os servidores do Município, ele acha difícil cumprir, pois o Municipio 114 
tem outras fontes de recursos, mas as entidades, dependendo da categoria, tem que 115 
acompanhar o que prevê o sindicato da classe, que em sua opinião, o CMAS não tem 116 
autonomia para interferir na questão salarial das entidades. Inês explica que não é questão 117 
de interferir, mas por tratar-se de uma recomendação da NOB-RH/SUAS - Norma 118 
Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social; Cheila 119 
corrobora com a fala de Inês e acrescenta que o próprio Conselho Nacional de Assistência 120 
Social – CNAS estará fazendo a verificação e comparando os dados os quais deverão estar 121 
de acordo com a legislação; o Presidente da APAE fala que quanto maior a parceria do 122 
poder público com as entidades, melhor para o município, pois quanto mais o governo 123 
municipal ajudar, mais as entidades crescerão. Inês legitima a observação de Vilson quanto 124 
a importância de parceria entre poder público e entidade; ressalta que o critério de partilha 125 
será amplamente discutido, pela SEASO e CMAS, tendo em vista que todos estão sentindo 126 
esse crescimento estrondoso e o que o Município pode fazer é continuar dando respaldo; 127 
encerrada as manifestações, a presidente coloca em votação e a plenária aprova, por 128 
unanimidade de treze votos, o Plano de Providência e Plano de Apoio entidade APAE, 129 
sem nenhuma observação. Dando sequência ao ponto de pauta, a diretora do departamento 130 
de Assistência Social da SEASO, Susana Medeiros Dal Molin, realiza a leitura do Plano de 131 
Apoio da entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, o qual integra o Plano de 132 
Providências; o mesmo é colocado em apreciação. A presidente do Lar dos Bebês, Silvia 133 
Helena de A. Spindola diz que foi muito bem colocado, pelo presidente da APAE, a 134 
dificuldade vivenciada pelas entidades por não possuírem  renda própria; Sílvia esclarece 135 
que está falando em nome do Lar dos Bebês, mas acredita que a realidade das demais 136 
entidades não é diferente; que a sociedade cascavelense é  compreensiva e generosa, e 137 
que custeia, através de doações, cerca de 80% das despesas da entidade, e o município 138 
ajuda com aproximadamente 20%;  que o Plano de Apoio fala muito em reformas e 139 
adequações, mas a entidade não tem de onde tirar esses recursos e não pode contar com 140 
mais este auxílio da sociedade a qual carrega o Lar dos Bebês Pequeno Peregrino nas 141 
costas, doando remédios, fraldas, alimentos, auxiliando com o trabalho de voluntariado; 142 
Silvia acrescenta que, como Inês colocou, é preciso andar em parceria, mas o município 143 
precisa ajudar mais, pois, recursos para reformas e  pagamento de funcionários, a 144 
população  não ajuda. Inês diz que entende a dificuldade das entidades não 145 
governamentais, pois os serviços governamentais também terão que se readequar; porém, 146 
Inês diz que não concorda que o município não esteja dando o apoio necessário, mas que 147 
para majorar os valores subvencionados, uma das estratégias, é aumentar o valor da 148 
arrecadação da Campanha Tributo a Cidadania/FIA – Fundo para a Infância e Adolescência, 149 
através do empenho de todas as entidades e serviços na divulgação da referida campanha. 150 
Cheila contribui com a discussão informando que em documento divulgado no site do 151 
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, “Panorama Municipal”, a 152 



média de investimento dos municípios na Política de Assistência Social no Estado do 153 
Paraná em 2011 foi de 4,06%, e Cascavel investiu 4,86%, ou seja, acima da média dos 154 
demais municípios. Senhora Valdemira, sugere que as entidades estejam pleiteando 155 
recursos junto aos deputados da região, através de emendas parlamentares para reformas e 156 
outras necessidades afins. Inês acata a sugestão e se propõe a articular uma reunião com 157 
deputados Estaduais e Federais de nossa região, juntamente com representantes das 158 
entidades, para a referida discussão. Em seguida, a presidente coloca em votação o Plano 159 
de Providência e Plano de Apoio da entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, os 160 
quais a plenária aprova pela unanimidade de treze votos, sem nenhuma observação. A 161 
plenária também aprova, por unanimidade de treze votos, o agendamento de reunião com 162 
os deputados estaduais e federais conforme discutido. O conselheiro Josué pergunta se 163 
será como uma audiência aberta à população? Inês diz que trata-se de necessidades 164 
específicas das entidades, por isso, propões uma reunião ampliada apenas entre o 165 
Conselho e as Entidades. Neste momento, os representantes das três entidades supra, 166 
assinam os Planos juntamente com a Secretária de Assistência Social, Inês de Paula e a 167 
equipe técnica da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social. Antes de iniciar a 168 
discussão do próximo ponto de pauta, a presidente concede a palavra ao senhor Valdair 169 
Mauro Debus, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 170 
CMDCA. Valdair se apresenta e explica que foi eleito para compor o CMDCA, gestão 2012-171 
2014, cuja representatividade é a Associação de Pais, Professores e Servidores – APPS; 172 
que foi empossado na data de 02.07.2012 ocasião em que também foi eleito presidente do 173 
referido Conselho; fala que é uma alegria participar da reunião do CMAS e enaltece a idéia 174 
de agendar reunião com os deputados da região; destaca que entende a preocupação da 175 
entidade Lar dos Bebês, pois com o passar dos anos, os imóveis e objetos vão se 176 
deteriorando, e que enquanto Conselho de Direitos pretende crescer junto com as 177 
entidades, pois o diálogo é o melhor caminho; o presidente finaliza sua fala convidando a 178 
todos para as atividades que serão desenvolvidas no Calçadão da Avenida Brasil na tarde 179 
de 13.07.2012, referente à 1ª edição da Semana Municipal do Estatuto da Criança e do 180 
Adolescente - SEMANECA – conforme Lei Municipal nº 5.837/2011, ressalta que o Estatuto 181 
da Criança e do Adolescente tem que ser divulgado, pois as pessoas não tem um real 182 
conhecimento do ECA. Inês contribui informando que por ser ano eleitoral para escolha de 183 
prefeitos e vereadores, foi consultada a justiça eleitoral, a qual informou que a Prefeitura, 184 
através da SEASO, pode apoiar, mas está proibida de qualquer manifestação; mas que no 185 
próximo ano, na segunda edição, a divulgação será ampliada. Passa-se ao ponto de pauta 186 
seguinte, nº 3. Recomposição das Comissões: Inês explica que as Comissões estão 187 
compostas por números expressivos de Conselheiros, desta forma, um mesmo conselheiro 188 
compõe duas ou mais Comissões, dificultando sua assídua participação; por isso, a 189 
presidente sugere a redução do número de Conselheiros nas Comissões; a conselheira 190 
Cheila fala que considerando o fato que, algumas entidades ainda não indicaram substitutos 191 
para seus representantes que pediram afastamento na última reunião (29.06.2012) e ainda 192 



a ausência de alguns conselheiros,  sugere que a Secretaria Executiva dos Conselhos, faça 193 
uma simulação de recomposição e traga enquanto proposta na próxima reunião deste 194 
Conselho. O conselheiro Egon Werle Kerber, membro da Comissão de Orçamentos e 195 
Finanças, pede para registrar que a partir desta data permanecerá somente nesta Comissão 196 
supra; a conselheira Josefina Tasso explica que por motivos particulares, só tem 197 
disponibilidade de permanecer na Comissão de Proteção Social Básica das Comissões 198 
Mista e Permanente dos Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação. A plenária 199 
aprova  pela unanimidade de treze votos, a proposta de que a assistente social, 200 
encarregada da Secretaria Executiva dos Conselhos, Janete Krack Magnagnagno, faça uma 201 
simulação de recomposição das Comissões e apresente na próxima reunião. A próxima 202 
discussão passa a ser o ponto nº 4. Informe das Comissões de Proteção Social Básica e 203 
Proteção Social Especial: Janete explica que a Comissão de Proteção Social Especial se 204 
reúne uma vez por mês para analisar os relatórios mensais das entidades não 205 
governamentais e serviços governamentais da área de Proteção Social Especial; explica 206 
que na última reunião ocorrida em 11.07.2012, após análise dos relatórios pertinentes ao 207 
mês de maio/2012 e das readequações dos Planos de Ação Anuais, a Comissão elaborou 208 
um relatório  ser apresentado a esta plenária no qual consta que: “a Comissão estará 209 
encaminhando correspondência às Entidades, Serviços, Programas, Projetos 210 
socioassistenciais com os objetivos de orientar sobre o aprimoramento dos Relatórios e 211 
itens não a serem contempladas nos Relatórios mensais a partir do mês de julho; Referente 212 
às adequações dos Planos de Ação: considerando que algumas Entidades e Serviços não 213 
apresentaram as adequações indicadas nas Resoluções 028/2012 e 030/2012 do CMAS, a 214 
Comissão encaminhou pelo seguinte fluxo: A Secretaria Executiva encaminha a lista de 215 
entidades e Serviços que não apresentaram as adequações constando os itens não 216 
observados à Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social- DSMAS;A DSMAS fará 217 
orientação a cada uma das Entidades/Serviços para a realização das adequações. Caso 218 
haja a dificuldade na realização das adequações a DSMAS informa a Secretaria Executiva 219 
para que esta organize reunião da Comissão para que esta possa receber as entidades e 220 
Serviços para planejar os encaminhamentos possíveis;  A Comissão encaminhará ofício de 221 
orientação às entidades/serviços que não efetuaram a entrega do Plano de Ação 222 
readequado, relembrando a entidade sobre a pendência e informando que a validação da 223 
inscrição da entidade junto ao CMAS está condicionada à apresentação das adequações, 224 
estabelecendo o prazo de 20 de julho para a apresentação das mesmas. Caso não haja a 225 
observância do novo prazo a plenária do CMAS será informada para as deliberações 226 
necessárias.” Janete informa que os coordenadores das respectivas Comissões é que 227 
assinarão as orientações das Comissões às entidades; a coordenadora da Comissão de 228 
Proteção Social Especial, Vanice Maria Schaedler, enfatiza a importância das entidades 229 
cumprirem os prazos. A conselheira Vivian  Berteli F. de Oliveira, coordenadora da 230 
Comissão de Proteção Social Básica – PSB, faz a leitura do informe da PSB faz a leitura do 231 
relatório da referida Comissão “...Referente aos Relatórios Mensais: a Comissão estará 232 



encaminhando correspondência às Entidades, Serviços, Programas, Projetos 233 
socioassistenciais com os objetivos de orientar sobre o aprimoramento dos Relatórios e 234 
itens a serem contemplados nos Relatórios mensais a partir do mês de julho e informar que 235 
a Comissão irá sugerir a parametrização dos relatórios e solicitar que observem que no caso 236 
de atendimento a pessoas com deficiência façam o registro no Sistema IRSAS; Referente 237 
às adequações dos Planos de Ação: considerando que algumas Entidades e Serviços não 238 
apresentaram as adequações indicadas nas Resoluções 027/2012 e 030/2012 do CMAS, a 239 
Comissão encaminhou pelo seguinte fluxo: a Secretaria Executiva encaminha a lista de 240 
entidades e Serviços que não apresentaram as adequações constando os itens não 241 
observados à Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social- DSMAS;A DSMAS fará 242 
orientação a cada uma das Entidades/Serviços para a realização das adequações. Caso 243 
haja a dificuldade na realização das adequações a DSMAS informa a Secretaria Executiva 244 
para que esta organize reunião da Comissão para que esta possa receber as entidades e 245 
Serviços para planejar os encaminhamentos possíveis.”; Vivian acrescenta que a exemplo 246 
da  Comissão de  PSE, será encaminhado ofício às entidades enquanto orientação; que 247 
será solicitado que se faça o registro de  atendimento às pessoas com deficiência, pois 248 
percebe-se que existem poucos registros de atendimento de pessoas com deficiência, 249 
portanto, será sugerido às entidades não governamentais e serviços governamentais que 250 
realizem esses registros. A assistente social do Albergue Noturno, Hellen diz que, não sabe 251 
se é impressão sua, mas que muitas orientações  que recebem dá-se a impressão que “tem 252 
que cumprir”, caso contrário, a entidade perde a inscrição, e que ela se sente desconfortável 253 
com isso. Janete explica que na reunião ordinária de dez de maio do corrente ano, embora 254 
com ressalvas, o CMAS aprovou os Planos de Ação de todas as entidades, pois entendeu 255 
que naquele momento poderia validar as inscrições e em seguida informar as entidades 256 
quais as readequações que as mesmas deveriam cumprir; desta forma, acrescenta Janete, 257 
os Planos foram devolvidos as entidades, que após alterá-los, novamente encaminharam a 258 
este Conselho, porém, continua Janete, verificou-se que muitos Planos foram alterados, 259 
todavia, não contemplavam todas as adequações sugeridas; Janete finaliza afirmando que, 260 
conforme resolução nº 028/2012, a validação da Inscrição está sim condicionada à entrega 261 
adequada da documentação. 5. Posse de conselheiros: a presidente do CMAS, Inês, 262 
empossa a conselheira Paula Osvaldina Solda, representante do Programa de Atenção 263 
Integral à Família – PAIF, em substituição ao senhor Giovane dos Santos Gregório, o qual 264 
pediu seu afastamento na reunião anterior. Na sequência, o senhor Nelson Cabral, visitante, 265 
associado da Associação dos Deficientes Físicos Cascavel - ACADEVI, explica que 266 
necessita se ausentar desta reunião devido a compromisso agendado, mas deixa o convite 267 
aos presentes para conhecerem a entidade, porém, solicita que se identifiquem enquanto 268 
conselheiros do CMAS, devido ao fato desagradável que ocorreu na ADEFICA quando 269 
alguém lá chegou dizendo que era um usuário do Serviço e solicitou diversas informações, e 270 
após ter todos os questionamentos respondidos, a referida pessoa se identificou como 271 
sendo “Fiscal” e que não conseguiram identificar de quem realmente se tratava, devido a 272 



inexperiência da pessoa que realizou o atendimento. Neste momento, o conselheiro Josué 273 
dos Santos anuncia que necessita se retirar da reunião. A presidente agradece sua 274 
presença e passa ao ponto de pauta nº 06. Apreciação e Deliberação do parecer da 275 
Comissão de PSE Ref. “Acolhimento institucional de adolescentes do sexo 276 
masculino: problemáticas no perfil”: a coordenadora da Comissão de Proteção Social 277 
Especial, Vanice faz a leitura do parecer o qual tem como indicativo à plenária: “que solicite 278 
à Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, informações sobre planejamento da Secretaria 279 
para o atendimento à adolescente e crianças em unidade de acolhimento conforme portaria 280 
nº 121/2012 do Ministério da Saúde, informando que o CMAS é conhecedor do Projeto de 281 
implantação da Casa de Acolhimento Transitória – CAT II destinada ao público adulto com 282 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e informar sobre a 283 
demanda de crianças e adolescentes presente na Política de Assistência Social; que 284 
encaminhe a problemática ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 285 
- CMDCA e Conselho Municipal de Saúde- CMS para que os mesmos possam atuar na 286 
tentativa de resolutividade da problemática juntamente com o CMAS.” Inês coloca o parecer 287 
em apreciação.  A gerente da divisão de PSE da SEASO, diz que a conselheira Iara Agnes 288 
B. da Costa, representante da Secretaria Municipal de Saúde, onde exerce a função de 289 
gerente distrital - departamento de atenção à saúde participou da reunião da Comissão 290 
supra e informou que existe um projeto da SESAU para acolhimento de adultos com saúde 291 
mental comprometida, porém, foi evidenciado a ela a necessidade de acolhimento para 292 
adolescente com problemas mentais, daí a necessidade de juntos, CMAS, SEASO, CMDCA 293 
e SESAU discutirem sobre a criação de uma residência transitória com o objetivo de 294 
resolver o problema. Inês acrescenta que antes, ficava essa “batata quente prá lá e prá cá”, 295 
mas agora o CMAS vai estar fazendo esse chamamento. Hellen, assistente social do 296 
Albergue Noturno André Luiz, diz que na entidade esses perfis estão aumentando; Inês 297 
contribui dizendo que este fato é conseqüência do uso de drogas. Encerradas as 298 
manifestações, Inês coloca o parecer em votação e o mesmo é aprovado pela unanimidade 299 
de treze votos. 7. Apreciação e deliberação da solicitação de alteração do Plano de 300 
Trabalho da entidade ADEFICA: Inês lê o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças 301 
referente à alteração do Plano de Trabalho da Associação de Pessoas com Deficiência 302 
Física  de Cascavel – ADEFICA, o qual diz que: “...considerando o parecer favorável à 303 
reformulação do Plano de Trabalho 2012 da entidade ADEFICA apresentado pela Secretaria 304 
de Assistência Social; que a entidade programou a realização das despesas mensalmente 305 
em conformidade com o planejamento da entidade; considerando que a alteração proposta 306 
não incide na alteração no objeto do convênio vigente e que a alteração proposta acresce 307 
atividades à serem desempenhadas pela entidade, a Comissão tem por indicativo a  308 
plenária que aprove a Alteração de Trabalho/2012 da entidade ADEFICA.” A presidente 309 
coloca o parecer em apreciação, não havendo manifestação, o coloca em votação e a 310 
plenária aprova pela unanimidade de treze votos, a alteração do Plano de Trabalho/2012 da 311 
entidade ADEFICA. 8. Apreciação e deliberação da solicitação de alteração do Plano de 312 



Trabalho da entidade CEMIC: a presidente do CMAS, Inês, realiza a leitura do parecer  da 313 
Comissão de Orçamento e Finanças pertinente à solicitação de alteração do Plano de 314 
Trabalho da entidade CEMIC, no qual consta que: “...considerando a solicitação de 315 
alteração do Plano de Trabalho 2012 da entidade Centro Social Beneficente da Paróquia 316 
São Cristovão – CEMIC expressa no ofício nº 186/2012; considerando o parecer favorável à 317 
reformulação do Plano de Trabalho 2012 da entidade CEMIC apresentado pela Secretaria 318 
de Assistência Social e que a alteração consiste basicamente da substituição de 319 
funcionários no Plano de Aplicação e ainda, considerando que a alteração proposta não 320 
compromete a finalidade de execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 321 
vínculos para crianças e adolescentes, a Comissão tem por indicativo à Plenária que aprove 322 
a alteração do Plano de Trabalho/2012 da entidade CEMIC.” Finalizada a leitura, a 323 
presidente coloca o parecer em apreciação e não havendo manifestação, o coloca em 324 
votação e o mesmo é aprovado pela unanimidade de treze votos. 9. Apreciação e 325 
deliberação sobre o Centro de Convivência Intergeracional do Programa de 326 
Desenvolvimento Integrado - PDI, financiado pelo BID: Inês explica que este é um 327 
Projeto muito amplo que está sendo desenvolvido em Cascavel, sabendo que são poucos 328 
os municípios no Brasil habilitados a pleitear o financiamento do Banco Interamericano de 329 
Desenvolvimento – BID; Inês apresenta a assistente Social da SEASO, Francieli Castelli.que 330 
será a técnica exclusiva para receber e assessorar os técnicos do BID que virão a Cascavel, 331 
apresenta também o senhor Adir dos Santos Tormes, diretor de Pesquisas e Planejamento 332 
da Secretaria Municipal de Planejamento SEPLAN. Adir faz uso da palavra e inicia a 333 
apresentação das intervenções que serão realizadas através do PDI, o qual visa consolidar 334 
as diretrizes do novo Plano Diretor, onde serão financiados pelo BID 28.750 milhões de 335 
dólares e contrapartida do município de igual valor, o Programa divide-se em três 336 
componentes, sendo: Transporte e Sistema Viário, o qual prevê ciclovias, urbanização e 337 
revitalização do calçadão e área central, estações de embarque e faixas exclusivas para o 338 
transporte coletivo, melhoria de calçadas e binários, o segundo componente é Melhoria do 339 
Meio Ambiente e Social, onde se propõe a implantação de cinco Parques Lineares nos 340 
bairros Cancelli-Country, Morumbi-Cataratas, Santa Cruz, Santa Felicidade-União, e 341 
Interlagos-Floresta, neste componente também estão previsto a construção de Centros de 342 
Convivência Intergeracional, neste momento Francieli passa a apresentar os projetos, 343 
destacando que os Centros integram as Políticas de Assistência Social, Cultura, esporte e 344 
Lazer, onde há o envolvimento de três Secretarias Municipais, os Centros de Convivência 345 
serão implantados nas áreas com maior índice de vulnerabilidade social, sendo os bairros 346 
Floresta anexo ao Parque Linear, Morumbi anexo ao Parque Linear, Santa Felicidade anexo 347 
ao Parque Linear e o Cascavel Velho que já iniciou as obras e não está junto ao Parque 348 
Linear, assim serão construídos quatros Centros de Convivência e duas unidade de CRAS 349 
que estarão junto aos Centros do bairro Santa Felicidade e Morumbi, nos demais Centros 350 
não será construído CRAS devido os mesmos serem construídos nas proximidades dos 351 
CRAS já existentes, não está previsto a construção de Centro no bairro Santa Cruz o qual 352 



também possui altos índices de vulnerabilidade, pois será construída neste território a Praça 353 
da PEC, a qual tem estrutura similar aos Centros de Convivência, Francieli apresenta o 354 
projeto da planta baixa do Centro que será construído no bairro Morumbi, apontando as 355 
atividades que serão executadas, Francieli diz: nesta estrutura haverá uma Unidade de 356 
CRAS, a qual irá realizar os serviços do PAIF e também haverá a descentralização do 357 
Cadastro Único para esta unidade, será feito o uso das demais dependências do Centro 358 
para executar os Serviços de Convivência de Fortalecimento de Vínculos, haverá no módulo 359 
cultural sala de Brinquedoteca, sala de Gibiteca e Biblioteca, sala de Inclusão Digital, sala 360 
de multi uso para as oficinas de Cultura, e mini teatro com capacidade para 160 pessoas, e 361 
outro módulo para o desenvolvimento de Contraturno Social, onde será executado o Serviço 362 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos, 363 
com capacidade de atendimento para 100 crianças e adolescentes e neste espaço também 364 
haverá um refeitório e cozinha, que será utilizado por todos os serviços, mais isoladamente 365 
será construído um salão também chamado de salão comunitário o qual será utilizado para 366 
o desenvolvimento dos serviços do Centro e será cedido para uso da comunidade local, 367 
além deste espaço haverá equipamentos de esporte como quadras abertas, quadras 368 
cobertas, sala de jogos e danças, academia para a terceira idade e academia para a 369 
primeira idade, se faz importante saber que será organizado nestes locais o Comitê Gestor 370 
Local. Francieli finaliza dizendo que a previsão para conclusão dos quatro Centros é de 371 
cinco anos. Adir retorna a apresentar e fala sobre o último componente que é o 372 
Fortalecimento Institucional que tem como intervenção o GeoPortal e o Cascavel Digital. 373 
Encerrada a apresentação do Programa por ambos os técnicos, Inês coloca em apreciação, 374 
haja vista que, durante a projeção, a plenária foi questionando e sanando as dúvidas, desta 375 
forma, não há manifestação e Inês coloca em votação e a plenária aprova pela unanimidade 376 
de dez votos a implantação Centro de Convivência Intergeracional do Programa de 377 
Desenvolvimento Integrado, financiado pelo BID.  (considerando que, neste momento, três 378 
conselheiros haviam se retirado, o quórum passa a ser de dez votos). Neste momento, 379 
devido ao adiantado da hora, a presidente Inês sugere que os dois últimos pontos de pauta, 380 
sendo, 10. Exposição da SEASO sobre o Programa Segundo Tempo Força no Esporte- 381 
PROFESP e o ponto 11. Assuntos Gerais: Ofício 328/2012 advindo da SEASO; 382 
Capacitação SEDS; Ofícios respostas advindos da SEDS e CEAS sobre PCCS; 383 
Informes da reunião para instalação do Conselho de Segurança Alimentar e 384 
Nutricional de Cascavel sejam discutido somente na próxima reunião. A Plenária aprova a 385 
sugestão pela unanimidade de dez votos. Nada mais havendo a ser tratado, Inês de Paula, 386 
encerra a reunião às 12h03, e eu Clarice Fruet, lavro a presente ata que após lida e 387 
aprovada, será assinada por mim e pela presidente.  388 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


