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Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e doze aconteceu às 15h00, na sala de 1 
reuniões do 3º andar da Prefeitura Municipal de Cascavel a reunião extraordinária do Conselho 2 
Municipal de Assistência Social – CMAS, com a presença de sua presidente, senhora Inês de 3 
Paula e a maioria de seus membros conforme consta na lista de presença, anexa a esta, para 4 
tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Análise, discussão e deliberação da Adesão do 5 
município para envio do Projeto ao CEAS/PR para obtenção de recursos do FEAS 6 
Estadual, para implementação do Serviço PAIF; 2. Análise, discussão e deliberação da 7 
Adesão do município para envio do Projeto ao CEAS/PR para execução de serviço de 8 
PAEFI; 3. Análise, discussão e deliberação dos Critérios de Partilha dos recursos do 9 
FMAS destinados à subvenção social às entidades e organizações de Assistência Social; 10 
4. Análise, discussão e deliberação sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias da Secretaria 11 
de Assistência Social para o exercício 2013.  A presidente Inês inicia a reunião 12 
cumprimentando a todos e pedindo a Deus que abençoe a reunião; agradece aos Conselheiros 13 
presentes por terem atendido a convocação. Dando continuidade, Inês coloca a pauta em 14 
apreciação e solicita duas inclusões: Posse de Conselheiros e Análise, discussão e 15 
deliberação sobre “estruturação da Rede de Serviços da PSB – Emenda Parlamentar 16 
28450005”. A plenária aprova a pauta com a referida solicitação, pela unanimidade de doze 17 
votos. Desta forma, a pauta passa a ter a seguinte ordem: 1. Posse de Conselheiro; 2. 18 
Análise, discussão e deliberação da Adesão do município para envio do Projeto ao 19 
CEAS/PR para obtenção de recursos do FEAS Estadual, para implementação do Serviço 20 
PAIF; 3. Análise, discussão e deliberação da Adesão do município para envio do Projeto 21 
ao CEAS/PR para execução de serviço de PAEFI; 4. Análise, discussão e deliberação dos 22 
Critérios de Partilha dos recursos do FMAS destinados à subvenção social às entidades 23 
e organizações de Assistência Social; 5. Análise, discussão e deliberação sobre 24 
“estruturação da Rede de Serviços da PSB – Emenda Parlamentar 28450005”; 6. Análise, 25 
discussão e deliberado sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias da Secretaria de 26 
Assistência Social para o exercício 2013. Na sequência, o ponto n° 1. Posse de 27 
Conselheiro: Inês apresenta e empossa o senhor Aparecido Silva da Fonseca, 28 
representante do Movimento Nacional de Luta pela Moradia – MNLM, em substituição à 29 
conselheira Elisandra L. Furtado. Passa-se ao ponto nº 2. Análise, discussão e deliberação 30 



da Adesão do município para envio do Projeto ao CEAS/PR para obtenção de recursos 31 
do FEAS Estadual, para implementação do Serviço PAIF: Inês faz a leitura do parecer das 32 
Comissões de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e de Orçamentos e Finanças, 33 
no qual consta que: “...as Comissões supra se reuniram na data de 21.08.2012 para análise do 34 
Projeto de implementação do Serviço de Proteção e Atendimento integral a Família – PAIF – 35 
apresentado pela Secretaria de Assistência Social para fins de obtenção de recursos 36 
financeiros do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS;  considerando a deliberação 37 
n°009/2011 CEAS/PR que estabelece o orçamento do Fundo Estadual de Assistência Social – 38 
FEAS/PR do Conselho Estadual de Assistência Social que apresenta aos municípios que 39 
aderiram à metodologia do programa Família Paranaense até a data de 31 de julho do corrente 40 
ano a possibilidade de cofinanciamento do PAIF; considerando que conforme a deliberação 41 
citada, Cascavel poderá pleitear o valor de R$ 115.000,00 e apresentar contrapartida financeira 42 
de 5% deste valor, sendo que 50 % dos recursos poderão ser utilizados para cobrir despesas 43 
com material de custeio e 50% com equipamentos, podendo a contrapartida ser utilizada a 44 
critério do município. O prazo do convênio será de 12 meses com previsão de início em 45 
novembro deste ano; considerando a função do Estado na complementação de repasse de 46 
recursos aos municípios para a implementação dos serviços socioassistenciais executados 47 
pelos municípios; considerando o ofício 501/2012 da SEASO o qual apresenta o projeto técnico 48 
e plano de aplicação do Projeto de implementação do Serviço de Proteção e Atendimento 49 
Integral e Família - PAIF apresentado pela Secretaria de Assistência Social o qual apresenta a 50 
proposta de execução do convênio através do CRAS Volante, pois conforme lista extraída do 51 
banco de dados do Programa Família Paranaense as famílias que apresentam maior índice de 52 
vulnerabilidade encontram-se na zona rural, cuja lista tem por base o cadastro único que 53 
calcula o índice de vulnerabilidade da família (IVF/PR), sendo que o convênio apresentado 54 
preconiza a priorização destas famílias no atendimento do PAIF, as Comissões tem por 55 
indicativo à plenária, que aprove o Projeto técnico e plano de aplicação do Projeto de 56 
implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF apresentado 57 
pela Secretaria de Assistência Social o qual apresenta a proposta de execução do convênio 58 
através do CRAS Volante.” Encerrada a leitura, Inês coloca o parecer em apreciação. Ela 59 
explica, que devido a SEASO ter recebido o comunicado a respeito da possibilidade de adesão 60 
ao Projeto apenas no final da semana passada, a gerente da divisão de Proteção Social 61 
Básica, e também conselheira, Luzia de Aguiar Soares, juntamente com a coordenadora do 62 
CRAS Volante, Juliana R. Tondo, trabalharam final de semana para que o referido Projeto 63 
fosse elaborado a tempo das Comissões analisarem e emitirem parecer para apreciação da 64 
plenária; Luzia explica que, tendo em vista que as famílias a serem assistidas são, em sua 65 
maioria, do interior do município o projeto foi elaborado com base nas necessidades deste 66 
público; Luzia finaliza informando que o Convênio tem duração de um ano. Não havendo mais 67 



manifestações, a presidente coloca o parecer em votação e o mesmo é aprovado pela 68 
unanimidade de dezesseis votos. Passa-se ao ponto nº 3. Análise, discussão e deliberação 69 
da Adesão do município para envio do Projeto ao CEAS/PR para execução de serviço de 70 
PAEFI: o parecer das Comissões de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e de 71 
Orçamentos e Finanças, é lido pela presidente Inês o qual diz que: “...as referidas Comissões 72 
se reuniram na data de 21.08.2012 para análise do Projeto de implementação do Serviço de 73 
Proteção Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI apresentado pela Secretaria de 74 
Assistência Social para fins de obtenção de recursos financeiros do Fundo Estadual de 75 
Assistência Social-FEAS, e considerando a deliberação nº035 do Conselho Estadual de 76 
Assistência Social - CEAS de 03 de agosto de 2012, a qual dispõe sobre o repasse de recursos 77 
financeiros aos municípios, através do Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS para 78 
execução de serviços de proteção social especial de média complexidade: Serviço de Proteção 79 
e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI; considerando que o PAEFI 80 
atende famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de: violência 81 
física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; afastamento 82 
do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção; 83 
tráfico de pessoas; situação de rua e mendicância; abandono; vivência de trabalho infantil; 84 
discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; outras formas de violação 85 
de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações que provocam danos e 86 
agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar; 87 
descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de 88 
direitos; considerando que a deliberação nº 035 do Conselho Estadual de Assistência Social - 89 
CEAS tem como objetivo implementar  o repasse de recursos financeiros, por meio de 90 
convênio entre Estado e Município, com repasse Fundo a Fundo, para execução de Serviço da 91 
Proteção Social Especial de Média Complexidade: Serviço de Proteção e Atendimento 92 
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). Sendo que o prazo do convênio será de 12 93 
meses com previsão de início em novembro do corrente ano; considerando que Cascavel 94 
atende aos requisitos necessários de habilitação e qualificação técnica exigida, podendo 95 
pleitear o valor de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), sendo que, 50 % do valor 96 
total do repasse serão aplicados em investimento (Equipamentos e Mobiliários), e 50% em 97 
custeio (Material de Consumo e Serviço de Terceiros (pessoa jurídica e física); considerando 98 
que o Município deverá apresentar a contrapartida financeira de 5% do valor total, o que 99 
equivale a R$ 1.560,00 (hum mil, quinhentos e sessenta reais), cujo valor poderá ser utilizado a 100 
critério do Município; considerando a função do Estado na complementação de repasse de 101 
recursos aos municípios para a implementação dos serviços socioassistenciais executados 102 
pelos municípios; considerando o ofício 516/2012 da Secretaria de Assistência Social o qual 103 
apresenta o Projeto de implementação do Serviço de Proteção Especializado a Famílias e 104 



Indivíduos – PAEFI e informa que o município poderá pleitear a implementação ou qualificação 105 
de apenas um PAEFI e que por isso o referido convênio será executado pelo Centro de 106 
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS III, as Comissões tem por indicativo à 107 
plenária que aprove o Projeto técnico e plano de aplicação do Projeto de implementação do 108 
Serviço de Proteção Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI apresentado pela 109 
Secretaria de Assistência Social o qual objetiva a implementação do referido Serviço 110 
desenvolvido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS III.” Inês 111 
coloca o parecer em apreciação, não havendo manifestação o coloca em votação e o mesmo é 112 
aprovado pela unanimidade de dezesseis votos. Em discussão o ponto nº 4. Análise, 113 
discussão e deliberação dos Critérios de Partilha dos recursos do FMAS destinados à 114 
subvenção social às entidades e organizações de Assistência Social: Inês faz a leitura do 115 
parecer das Comissões de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e de Orçamentos 116 
e Finanças, no qual consta que “...considerando o princípio de supremacia do interesse público 117 
(Constituição Federal/88): Se deve vincular e direcionar os atos administrativos de modo a 118 
garantir que interesses privados não prevaleçam nem sucumbam os interesses e necessidades 119 
da sociedade como um todo (Justen Filho, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 2. ed. rev. e 120 
atual. São Paulo: Saraiva, 2006); considerando o princípio de Economicidade: Estabelece uma 121 
relação entre custos, benefícios, meios e fins. Verifica se os meios dados (envolvimento de 122 
pessoal e material adquiridos) foram obtidos com melhor êxito ou se um determinado 123 
resultado/fim foi obtido com os menores custos possíveis (CF, Lei Federal nº 8666/93); 124 
considerando a necessidade de transparência e ampla divulgação do processo de seleção das 125 
entidades e organizações de Assistência Social para o co-financiamento de serviços 126 
socioassistenciais; considerando a Resolução 042/2012 do CMAS que aprova a expansão do 127 
cofinanciamento federal do MDS e ainda que a SEASO realizou o aceite junto ao MDS para a 128 
execução do Serviço de Acolhimento Institucional de Passagem para Pessoas Adultas e suas 129 
Famílias indicando a capacidade de 50 atendimentos e ainda comprometeu-se a elaborar e 130 
submeter ao Conselho de Assistência Social o plano de reordenamento de serviços nos prazos 131 
previstos pelo MDS, tendo em vista que o foco dessa expansão é também a qualificação dos 132 
serviços atualmente ofertados; considerando o orçamento previsto para SEASO- Secretaria 133 
Municipal de Assistência Social, exercício 2013; considerando a vigência e execução financeira 134 
dos convênios atualmente firmados entre SEASO e entidades e organizações de Assistência 135 
Social; considerando a proposta apresentada pela SEASO, exposta a seguir: diretrizes gerais 136 
para a subvenção social através do FMAS das entidades e organizações de assistência social: 137 
1. Poderão ser subvencionados Serviços, Programas, Projetos e Benefícios de Proteção Social 138 
Básica e Proteção Social Especial constantes no Sistema Municipal de Monitoramento e 139 
Avaliação aprovado pelo CMAS através da Resolução N.º 035/2010 e devidamente inscritos 140 
junto ao CMAS 2.Poderão ser subvencionados Serviços, Programas e Projetos desenvolvidos 141 



por entidades inscritas no CMAS na qualidade de entidades de Assessoramento, Defesa e 142 
Garantia de direitos; 3. O cofinanciamento é vinculado à execução dos Serviços, Programas, 143 
Projetos e Benefícios da Assistência Social conforme competência dos municípios definida no 144 
artigo 15, inciso VI da LOAS. Desta forma propõe-se que os critérios para o cofinanciamento 145 
estejam baseados especificamente no âmbito dos serviços, programas e projetos de 146 
assistência social; 4. As entidades e organizações de Assistência Social compõem a rede 147 
municipal do Sistema Único de Assistência Social-SUAS, portanto a execução dos seus 148 
serviços, programas, projetos e benefícios, assim como o seu cofinanciamento estão 149 
vinculados ao atendimento de no mínimo 60% de encaminhamento das unidades públicas de 150 
CRAS e CREAS e com atendimento de 100% de usuários da Política de Assistência Social; 5. 151 
O cofinanciamento tem por objetivo apoiar e aprimorar a execução dos Serviços, Programas, 152 
Projetos e Benefícios da Assistência Social, portanto a execução financeira das subvenções 153 
sociais, no que se refere ao custeio dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios da 154 
Assistência Social, priorizará as Providências e Estratégias previstas no Plano de Apoio do 155 
Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação referente ao ano de 2013; 6. Com o objetivo 156 
de facilitar a relação convenial entre SEASO e entidades e organizações de Assistência Social, 157 
diminuindo a complexidade do processo, propõe-se que os valores que atualmente são 158 
repassados às entidades e organizações de Assistência Social com origem no Fundo Nacional 159 
de Assistência Social-FNAS sejam somados aos valores oriundos do FMAS e repassados 160 
através de um único convênio tendo por instrumento um único Plano de Trabalho e de 161 
Aplicação. Passando assim os recursos do FNAS sendo executados de forma direta pela 162 
SEASO; 7. Os convênios terão vigência de 13 meses com início em 01/01/2013 e término em 163 
31/01/2014 para que não haja interrupção de repasse nos meses de janeiro a partir do ano de 164 
2014; 8. Conceder um aumento geral de 5,36%, baseado no índice INPC - Índice Nacional de 165 
Preços ao consumidor, o qual incide sobre o cálculo geral do Orçamento do Município de 166 
Cascavel; 9. Conceder acréscimo de R$ 500,00 mensais no valor repassado às entidades que 167 
executam Programas de Defesa e Garantia de Direitos, uma vez que o valor atualmente 168 
repassado às referidas entidades apresenta-se irrisório considerando-se os gastos das 169 
entidades para a execução dos Programas de Defesa e Garantia de Direitos e ainda que o 170 
município de Cascavel não executa Programas de Defesa e Garantia de direitos de forma 171 
direta e as entidades que os executam deverão realizar adequações previstas na Resolução 172 
27/2010 do CNAS e demais normativas; 10. Conceder acréscimo de R$ 2.500,00 mensais para 173 
o cofinanciamento do Programa de Informação e Educação para o Trabalho para Adolescentes 174 
e Jovens Aprendizes desenvolvido pela Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos, 175 
considerando que o cálculo realizado para a definição do valor atual, baseou-se na capacidade 176 
de 100 adolescentes, entretanto a capacidade real de atendimento do Programa é de 508 177 
adolescentes aprendizes; 11. As pactuações para cofinanciamento através do FNAS, com 178 



participação do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, realizadas em 2012 serão 179 
executadas de forma indireta com convênios específicos firmados com as entidades: a) APAE 180 
para atendimento em duas unidades de Residência Inclusiva do Serviço de Acolhimento 181 
Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência, com capacidade de 10 acolhimentos em 182 
cada unidade no valor mensal de R$ 20.000,00 oriundos do FNAS e no valor mensal de R$ 183 
10.000,00 oriundos do FEAS; b)  Associação Espírita Irmandade de Jesus para o 184 
desenvolvimento do Serviço de Acolhimento Institucional de Passagem para Pessoas Adultas e 185 
suas Famílias executado pela entidade, com capacidade de 50 acolhimentos, no valor mensal 186 
de R$ 4.000,00 oriundos do FNAS; 12. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 187 
para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos desenvolvido pela entidade CEMIC continuará a 188 
ser cofinanciado com recursos do FNAS especificamente do Piso Variável de Média 189 
Complexidade vinculado ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI”. Inês 190 
continua apresentando o parecer no qual consta a proposta de partilha dos recursos do FMAS 191 
2013 subvencionados às entidades e organizações de Assistência Social: Abrigo São Vicente 192 
de Paulo - Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade Institucional para idosos – valor 193 
atual do repasse anual: R$ 145.396,80 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e 194 
seis reais e oitenta centavos); valor do repasse com aumento: R$ 138.000,00 (cento e trinta mil 195 
reais); APAE -  Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - 196 
Residência Inclusiva - valor atual do repasse anual: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); 197 
valor total do aumento – FMAS:  R$ 2.251,20 (dois mil, duzentos e cinqüenta e um reais e 198 
vinte centavos); valor total recursos federais – FNAS: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta 199 
mil reais); valor total recursos estaduais – feas:  R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);  200 
total anual com aumento 12 meses: R$ 404.252,20 (quatrocentos e quatro mil, duzentos e 201 
cinqüenta e dois reais e vinte centavos). ACADEVI - pessoas com deficiência visual Defesa e 202 
garantia de direitos das pessoas com deficiência visual - valor atual do repasse anual: R$ 203 
12.000,00 (doze mil reais); valor do repasse com aumento: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); 204 
ADEFICA - Defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência física - valor atual do 205 
repasse anual: R$ 12.000,00 (doze mil reais); valor do repasse com aumento: R$ 18.000,00 206 
(dezoito mil reais); ACAS - Defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência auditiva - 207 
valor atual do repasse anual: R$ 12.000,00 (doze mil reais); valor do repasse com aumento: R$ 208 
18.000,00 (dezoito mil reais); Associação Espírita Irmandade De Jesus (Albergue Noturno) 209 
- valor total de repasse atual 12 meses: R$ 116.400,00 (cento e dezesseis mil e 210 
quatrocentos reais; valor total do aumento por entidade – FMAS: R$ 6.239,04 (seis mil, 211 
duzentos e trinta e nove reais e quatro centavos); valor total recursos federais – FNAS: R$ 212 
48.000,00 (quarenta e oito mil reais); total anual com aumento 12 meses: R$ 404.251,20 213 
(quatrocentos e quatro mil, duzentos e cinqüenta e um reais e vinte centavos); Pastoral Da 214 
Criança – ACAPAC - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças até 215 



6 anos - valor atual do repasse anual: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); valor do 216 
repasse com aumento: R$  50.572,80 (cinqüenta mil, quinhentos e setenta e dois reais e 217 
oitenta centavos); PROVOPAR - Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e 218 
Enfrentamento à Pobreza - valor atual do repasse anual: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e 219 
quatro mil reais); valor do repasse com aumento: R$ 151.718,40 (cento e cinqüenta e um mil, 220 
setecentos e dezoito reais e quarenta centavos); Associação Recanto Da Criança -  Serviço 221 
de Acolhimento Institucional – Unidade Institucional e Residencial para Crianças e 222 
Adolescentes - valor atual do repasse anual: R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais); valor 223 
do repasse com aumento: R$  218.095,20 (duzentos e dezoito mil, noventa e cinco reais e vinte 224 
centavos); Associação Espírita Lins De Vasconcelos (Guarda Mirim) - Programa de 225 
Informação e Educação para o Trabalho para Adolescentes e Jovens Aprendizes - valor atual 226 
do repasse anual: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); valor do repasse com aumento: R$ 227 
90.000,00 (noventa mil reais); CEMIC - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 228 
para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - valor atual do repasse anual: R$ 237.120,00 229 
(duzentos e trinta e sete mil, cento e vinte reais); valor do repasse com aumento: R$ 230 
273.829,63 (duzentos e setenta e três mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e três 231 
centavos); Lar Dos Bebês Pequeno Peregrino – Serviço de Acolhimento Institucional para 232 
Crianças – valor atual do repasse anual: 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais); valor do 233 
repasse com aumento: R$145.396,80 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e seis 234 
reais e oitenta centavos)”. Desta forma, as Comissões “...tem por indicativo à plenária que,  235 
aprove os Critérios de Partilha dos recursos alocados ao Fundo Municipal de Assistência Social 236 
para subvenção social dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios da Assistência Social 237 
prestados pelas entidades e organizações de Assistência Social.”. Inês coloca o parecer em 238 
apreciação e salienta a importância do Monitoramento realizado no decorrer deste ano; 239 
acrescenta que no ano não foi possível efetuar grandes reajustes às entidades, porém, a 240 
Secretaria de Assistência Social abdicou de parte de recursos oriundos da Campanha Tributo a 241 
Cidadania, com o objetivo de favorecer as entidades que, desta forma, puderam pleitear junto 242 
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA - uma quantia 243 
maior; a presidente também registra que o trabalho que as entidades vem realizando, não tem 244 
preço, porém, ressalta Inês, a SEASO sempre esteve presente disponibilizando sua equipe 245 
para assessorar as entidades. Não havendo mais manifestações, Inês coloca o paracer em 246 
votação e o mesmo é aprovado por unanimidade de dezesseis votos. Na sequência, em 247 
discussão o ponto nº 5. Análise, discussão e deliberação sobre “estruturação da Rede de 248 
Serviços da PSB – Emenda Parlamentar 28450005”: a presidente explica que este assunto 249 
não passou pelas Comissões haja vista que, a SEASO recebeu a documentação apenas na 250 
data de ontem (21.08.2012), encaminhando em seguida, ao CMAS o ofício nº 516/2012, no 251 
qual a Secretaria solicita a este Conselho a “...análise e deliberação do Projeto de Estruturação 252 



da Rede de Serviços de Proteção Social Básica oriundo da emenda parlamentar nº 284500005, 253 
de autoria do senhor Nelson Padovani, referente ao repasse de R$ 150.000,00 (cento e 254 
cinqüenta mil reais) do Fundo Nacional de Assistência Social, e contrapartida do município de 255 
8% (oito por cento) para aquisição de dois veículos, equipamentos e material permanente para 256 
o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – Selvina Anadir Pires da Silva, 257 
localizado no bairro Santa Cruz.” Inês explica que o foco foi o CRAS do Santa Cruz o qual está 258 
em processo de implementação, que o projeto já foi aprovado pelo Ministério de 259 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, portanto, o próximo passo, é a aprovação do 260 
CMAS. Encerrada a apreciação, a presidente coloca o parecer votação, o qual é aprovado pela 261 
plenária pela unanimidade de dezesseis votos. Neste instante, a reunião passa a ser em 262 
conjunto com os membros dos Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos – CMDI, haja vista, 263 
o ponto de pauta abaixo ser comum aos CMAS e CMDI. Em discussão 6. Análise, discussão 264 
e deliberado sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias da Secretaria de Assistência Social 265 
para o exercício 2013: Inês apresenta projetado em multimídia, os Serviços da SEASO, com 266 
observações resumidas das ações ocorridas na gestão de 2009 à 2012, em cada um deles; 267 
fala que é a título de prestação às deliberações do CMAS, bem como, para que todos tenham 268 
conhecimento de quanto a Assistência cresceu. Em uma das imagens, apresenta um Ônibus 269 
que é utilizado para o transporte de crianças/adolescentes nos Serviços de Convivência e 270 
Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes das unidades do EURECA I e II, 271 
para atividades externas, enfatiza que este veículo estava parado pois não tinha bancos, e que 272 
ela articulou junto ao senhor João Zem, proprietário da empresa de Viação Capital do Oeste, 273 
que imediatamente providenciou, a título de doação, os bancos para o referido ônibus; Inês diz 274 
que gostaria de em público agradecê-lo por esta significativa colaboração. Em seguida, o 275 
gerente da divisão administrativa e financeira da SEASO, Hudson Márcio Moreschi Júnior, 276 
inicia a apresentação da proposta da SEASO da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO/2013. 277 
Antes porém, do término da apresentação, devido ao avançado da horas (17h00), alguns 278 
conselheiros começam a se retirar, Inês então observa que se for terminar a apresentação da 279 
LDO, corre-se o risco de não ter quórum do CMAS e CMDI, respectivamente, para a aprovação 280 
da proposta; ela acrescenta que as Comissões discutiram e analisaram minuciosamente os 281 
dados que estão sendo apresentados, para depois elaborarem o parecer. Desta forma, sugere 282 
que, neste momento, leia-se o parecer para que a plenária de ambos possa apreciá-lo e 283 
aprová-lo. A proposta é colocada em votação e aprovada pela unanimidade de doze votos pela 284 
plenária do CMAS e por onze votos pela plenária do CMDI, após, Inês faz a leitura do CMAS o 285 
qual tem como indicativo à plenária que “... Que aprove a Proposta Orçamentária da Lei de 286 
Diretrizes Orçamentárias – LDO para exercício 2013, da Secretaria Municipal de 287 
Assistência Social no valor total de R$ 28.463.283,43 (vinte e oito milhões, quatrocentos 288 
e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos). Em 289 



seguida, Inês faz a leitura do parecer do CMDI, que tem como indicativo à plenária que “...- 290 
Que aprove a Proposta Orçamentária da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para 291 
exercício 2013, da Secretaria Municipal de Assistência Social no valor total de R$ 292 
28.463.283,43 (vinte e oito milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e 293 
oitenta e três reais e quarenta e três centavos). Inês coloca ambos os pareceres em 294 
apreciação.  O conselheiro Santo Savi diz que não observou na apresentação nenhuma ação 295 
de construção do Centro de Convivência para Idosos; Inês explica que esta ação está 296 
contemplada dentro do projeto de construção dos Centros de Convivência Intergeracional 297 
financiados pelo Banco Internacional de Desenvolvimento – BID, o qual é um projeto grandioso 298 
para o município de Cascavel, mas que não foi possível apresentá-lo na íntegra, desta forma, 299 
Inês e o presidente do CMDI, senhor Jaime Mariano, acordam em realizar a apresentação do 300 
referido projeto na próxima reunião ordinária do CMDI. A conselheira do CMDI Ida Maria Dola 301 
diz que esteve presente nas comemorações de inauguração das obras de revitalização do 302 
Condomínio da terceira Idade no bairro Tarumã e que foi muito gratificante ver a alegria dos 303 
idosos ao receber suas “casinhas reformadas”, Ida deixa a sugestão aos demais conselheiros 304 
que estejam realizando visita ao referido Condomínio. Janete lembra que este ano foi criado o 305 
Fundo Municipal do Idoso – FMI, que esta foi uma conquista relevante e está contemplada na 306 
proposta orçamentária da SEASO, sendo que está como unidade quatro. Em seguida, Ines 307 
coloca ambos os pareceres em votação; O CMAS aprova seu parecer pela unanimidade de 308 
onze votos, enquanto o CMDI tem seu parecer aprovado pela unanimidade de doze votos. Inês 309 
encerra a reunião dizendo que este é um momento histórico pois a Assistência foi contemplada 310 
com 8,29% (oito ponto vinte e nove por cento), considerando apenas recursos municipais. 311 
Nada mais havendo a ser tratado, a presidente encerra a reunião às 17h20 e eu Clarice Fruet, 312 
lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pela presidente.313 



 

 


