
 
 
 
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
ATA N° 15 – 11/10/2012 

 

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e doze, aconteceu às 08h15h, na entidade Legião da 1 
Boa Vontade - LBV - sito à Avenida Brasil, 9749 – bairro Coqueiral, a reunião ordinária do 2 
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a presença de sua presidente, senhora 3 
Inês Aparecida de Paula e a maioria de seus membros conforme consta na lista de presença 4 
anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Aprovação da Pauta do Dia; 2. 5 
Apreciação e deliberação da Ata da reunião anterior (13.09.2012); 3. Posse de conselheiros 6 
não governamentais (regime de revezamento); 4. Substituição de representante do CMAS 7 
junto à ICS/PBF; 5. Substituição de representante do CMAS junto à CEV/PETI ; 6. 8 
Apreciação e deliberação dos Pareceres das Comissões de PSB e PSE dos Planos de 9 
Providência e Plano de Apoio referente ao Monitoramento e Avaliação das Unidades 10 
Governamentais; 7. Informes das Comissões de Proteção Social Básica e Proteção Social 11 
Especial; 8. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças 12 
sobre alteração das Resoluções 072/2012 que aprova os critérios de partilha do FMAS e 13 
077/2012 que regulamenta o repasse de recursos sob a forma de subvenção social através 14 
do FMAS; 9. Apresentação do Projeto “Serviços e Cidadania” do Instituto GRPCOM; 10. 15 
Assuntos Gerais: 10.1 Ofício CMDCA para reunião articulada; 10.2  Audiência Pública 16 
CMAS 09/11/2012; 10.3 Lançamento da Campanha Tributo à Cidadania 2012; 10.4 17 
Restaurante Popular; 10.5 Festa do dia das crianças. A presidente inicia a reunião 18 
cumprimentando e agradecendo a todos pelo comparecimento; ressalta a presença do senhor 19 
Vanderlei Augusto da Silva, o qual foi presidente deste Conselho Municipal de Assistência Social 20 
até a data de 29.06.2012, e eleito vereador nas eleições de 07.10.2012. Vanderlei faz uso da 21 
palavra e diz que está feliz, após três meses, retornar à reunião deste Conselho, não como 22 
conselheiro, mas enquanto companheiro; acrescenta que a campanha eleitoral foi muito difícil, 23 
pois não dispunha de recursos financeiros, mas está satisfeito com o resultado, pois pela primeira 24 
vez os Conselhos e a comunidade serão legitimamente representada, haja vista que, veio da 25 
base, não tinha dinheiro, mas tinha fieis companheiros, por isso, em 01.01.2013, ele assume o 26 
mandato de vereador com o compromisso de ser leal à comunidade, pois o mandato não é seu e 27 
nem somente de quem o elegeu, mas do povo; Vanderlei complementa que tem o dever de 28 
acertar, tendo em vista que ele se preparou para pleitear essa vaga na Câmara Municipal, cursou 29 
Administração, Pedagogia e Serviço Social, participou ativamente de Conselhos, se inteirando dos 30 
anseios e necessidades das entidades, bem como, da comunidade em geral; finaliza dizendo que 31 
está cansado fisicamente pois tem dormido pouco, porém, está empolgado e disposto a realizar 32 



um mandato. Em seguida a presidente passa ao ponto de pauta nº 1. Aprovação da Pauta do 33 
Dia: coloca a pauta do dia em apreciação. O presidente do Conselho Municipal da Criança e do 34 
Adolescente – CMDCA, senhor Valdair Mauro Debus, e a conselheira e coordenadora do Centro 35 
de Referência de Assistência Social – CRAS – do Cascavel Velho, solicitam inclusão de pauta no 36 
ponto nº 10. Assuntos Gerais: convite para evento. Após, Inês põe a pauta em votação e a mesma 37 
é aprovada pela unanimidade de catorze votos, com as inclusões solicitadas. 2. Apreciação e 38 
deliberação da Ata da reunião anterior (13.09.2012): Inês coloca a ata de 13.09.2012 em 39 
apreciação; a assistente Social e encarregada da Secretaria Executiva dos Conselhos, Janete 40 
Krack Magnagnagno, explica que a referida ata foi encaminhada à todos os conselheiros, por 41 
email em 05.10.2012. Não havendo nenhuma manifestação, a presidente coloca a ata em votação 42 
e a mesma é aprovada sem alterações, por treze votos favoráveis e uma abstenção, da 43 
conselheira Leinna Jordânia P. A. N. Vargas que não esteve presente na respectiva reunião.  A 44 
próxima discussão passa a ser o ponto nº 3. Posse de conselheiros não governamentais 45 
(regime de revezamento): Janete explica que na IX Conferência Municipal de Assistência Social, 46 
realizada na data de 22.07.2011 as entidades eleitas optaram pelo revezamento, acordaram que 47 
após o primeiro ano de mandato, a entidade suplente, cujo representante, obter acima de 50% 48 
(cinqüenta por cento) de presença nas reuniões ordinárias e extraordinárias deste Conselho, 49 
passaria a titular; explica ainda que, desta forma, a mesa diretiva do CMAS se reuniu e efetuou o 50 
levantamento da assiduidade dos conselheiros, e verificou que as seguintes entidades não 51 
alcançaram a participação prevista, por isso, continuaram na suplência: Centro Social 52 
Beneficente Paróquia São Cristovão- CEMIC; Fundação Assis Gurgacz- FAG; A mesa diretiva 53 
também apontou as seguintes entidades, que obtiveram a porcentagem mínima prevista, com as 54 
respectivas alternâncias: o conselheiro Egon Werle Keber,  representante da Associação de 55 
Moradores do bairro Maria Luiza, assume a titularidade no lugar do conselheiro Aparecido Silva 56 
da Fonseca, representante do MNLM que passa à suplência; a suplente Francieli Aparecida da 57 
Silva, representante da Legião da Boa Vontade- LBV, assume a titularidade no lugar da 58 
conselheira Maria de Lourdes Menon Schram, representante da Associação Cascavelense da 59 
Pastoral da Criança – ACAPAC, que a partir desta data assume a suplência;  a representante do 60 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos, conselheira Josefina Tasso, 61 
nesta ocasião passa à suplência e é substituída pelo conselheiro Josué dos Santos, 62 
representante da Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual - ACADEVI que 63 
nesta data assume a titularidade. Dando seguimento, Janete explica que o referido revezamento 64 
não pode ser adotado pelo segmento Trabalhadores do Setor, haja vista que, o mesmo tinha 65 
direito a três vagas no CMAS, porém, somente duas categorias manifestaram interesse em 66 
compor este Conselho quando da realização da IX Conferência Municipal de Assistência Social, 67 
não sendo possível, desta forma, efetuar o revezamento. Encerra-se este ponto  contudo, antes 68 
de iniciar o próximo assunto, Inês justifica a ausência dos seguintes conselheiros: Susana 69 
Medeiros Dal Molin, que se neste momento está resolvendo junto à Secretaria de Saúde, o 70 
problema de uma adolescente acolhida que necessita de internamento urgente; Iara Agnes B. da 71 
Costa que neste horário está participando de uma reunião de rede; Keila Fernandes justificou 72 



sua falta devido a atividades laborais que não pode reagendar ou se ausentar; Maria de Lourdes 73 
Menon Schram, que está prestando apoio à filha a qual se envolveu em acidente de trânsito, 74 
embora, apenas com danos materiais, e a conselheira Vivian Bertelli F. de Oliveira que se 75 
encontra em viagem. 4.  Substituição de representante do CMAS junto à ICS/PBF: Janete 76 
explica que o CMAS tem representação junto à Instância de Controle Social do Programa Bolsa 77 
Família, mas que o representante, senhor Waldecir Aparecido de Oliveira solicitou afastamento do 78 
CMAS, portanto, faz-se necessário sua substituição. Após discussão, a conselheira Maria de 79 
Lourdes Barros tem seu nome aprovado pela unanimidade de catorze votos, para representar 80 
este Conselho junto à ICS/PBF, na qualidade de titular, sendo que Maria de Lourdes M. Schram, 81 
permanece como suplente. Discute-se em seguida o ponto nº 5. Substituição de representante 82 
do CMAS junto à CEV/PETI: Janete informa que o conselheiro Egon representante deste 83 
Conselho junto à Comissão Municipal para o Enfrentamento da Violência contra Crianças e 84 
Adolescentes e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil de Cascavel – CEV/PETI 85 
manifestou interesse em afastar-se da CEV/PETI, desta forma, a plenária deve aprovar a 86 
indicação de um substituto. Após apreciação, é aprovado por unanimidade de catorze votos, a 87 
conselheira Francieli Aparecida da Silva, para substituir o conselheiro Egon na referida 88 
Comissão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEV/PETI. 6. 89 
Apreciação e deliberação dos Pareceres das Comissões de PSB e PSE dos Planos de 90 
Providência e Plano de Apoio referente ao Monitoramento e Avaliação das Unidades 91 
Governamentais: Janete lembra a plenária que, conforme deliberado na reunião ordinária de 92 
16.08.2012, a Secretaria Executiva dos Conselhos, encaminhou, com antecedência, os Planos de 93 
Providência e Plano de Apoio referente ao Monitoramento e Avaliação das Unidades 94 
Governamentais para que os conselheiros tivessem tempo hábil de ler e ter conhecimento do 95 
conteúdo antes da reunião, haja vista que a leitura na íntegra dos referidos Planos, demandarem 96 
muito tempo. Desta forma, a presidente do CMAS Inês, faz a leitura do parecer da Comissão de 97 
Proteção Social  Básica do Conselho Municipal  de Assistência Social o qual diz 98 
que “. . .considerando a Resolução 001 de 09 de fevereiro de 2012 que define os parâmetros para 99 
a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de 100 
assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 101 
não governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de 102 
Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas, Projetos e 103 
benefícios socioassistenciais, a Comissão de Proteção Social Básica tem por indicativo à plenária 104 
que aprove os Planos de Providência e Planos de Apoio das referidas entidades, conforme 105 
detalhado: os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS do Cascavel Velho, XIV 106 
de Novembro,  Interlagos e Periolo que desenvolvem os Serviços de Proteção 107 
Integral à Família-PAIF, de  Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças de 0 a 6 108 
anos, de Convivência e Fortalecimento de vínculos para adolescentes de 15 a 17 anos, de 109 
Convivência e Fortalecimento de vínculos para idosos; Programa de Capacitação, Inclusão 110 
Produtiva e enfrentamento à pobreza; Programa Bolsa Família; Benefício Auxílio Natalidade; 111 
Benefício Auxílio Alimentação; Benefício Auxílio Documentação Civil; BPC; Serviço de PSB no 112 



domicílio para pessoas com deficiência e idosos; Programa Atitude; bem como os CRAS do 113 
Santa Cruz e CRAS Volante, que desenvolvem os mesmos Serviços/Programas/Benefícios 114 
acima apresentados, com exceção do Programa Atitude; Espaço de União, Recreação e 115 
Educação da Criança e do Adolescente - EURECA I e EURECA II - desenvolvem o Serviço de 116 
Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças de 6 a 15 anos; Centro de Convivência de 117 
Idosos – CCI - Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para idosos; Programa de 118 
Capacitação e Inclusão Produtiva:  Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e 119 
enfrentamento à pobreza.” Em seguida, Inês coloca o parecer em apreciação, não havendo 120 
nenhuma manifestação o parecer é colocado em votação e aprovado pela unanimidade de 121 
catorze votos. Passa-se a leitura do parecer da Comissão de Proteção Social Especial que é 122 
realizada pela encarregada da Secretaria Executiva dos Conselhos, Janete, cujo conteúdo diz 123 
que: “...A Comissão de Proteção Social Especial tem por indicativo à plenária que aprove os 124 
Planos de Providência e Planos de Apoio das referidas entidades, conforme detalhado: Centro de 125 
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS I - Serviço de Proteção e atendimento 126 
especializado a famílias e indivíduos; CREAS II - Serviço de proteção social a adolescentes em 127 
cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida-LA e Prestação de Serviços à 128 
Comunidade-PSC; CREAS III - Serviço de Proteção e atendimento especializado a famílias e 129 
indivíduos; Serviço de proteção especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias; 130 
Centro POP - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua;  Plantão Social – Serviço 131 
de Abordagem Social; Unidade de Acolhimento Insti tucional para adolescentes do 132 
sexo feminino  - Serviço de Acolhimento Institucional para adolescentes; Unidade de 133 
Acolhimento Institucional para adolescentes do sexo masculino  - Serviço de 134 
Acolhimento Institucional para adolescentes; Casa POP - Serviço de Acolhimento Institucional – 135 
unidade institucional de passagem para adultos; Abrigo de Mulheres - Serviço de Acolhimento 136 
Institucional – Unidade institucional para mulheres em situação de violência; Serviço Família 137 
Acolhedora - Serviço de Acolhimento de crianças e adolescentes em família acolhedora. 138 
Encerrada a leitura, Inês coloca o parecer em apreciação, não havendo manifestação, o parecer é 139 
colocado em votação e aprovado pela unanimidade de catorze votos. Na sequência, os 140 
representantes dos Serviços nominados, a gestora da assistência social e presidente do CMAS, 141 
Sra. Inês de Paula, a Gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social - DSMAS, 142 
Cheila Tatiana L. Guimarães e a Coordenadora do Setor do Sistema Municipal de Monitoramento 143 
e Avaliação, Ana Paula Zorik, são chamadas a frente para assinatura dos Planos de Providenciais 144 
e Planos de Apoio. Cheila agradece aos Serviços que colaboraram com as Comissões Mistas e 145 
Permanentes do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação, pois a partir do questionário 146 
respondido nas visitas realizadas no ano anterior, é que foi possível a elaboração destes 147 
documentos com o objetivo  de buscar soluções; fala que a Comissão faz as visitas, elabora os 148 
Planos, mas é o CMAS que vai legitimar, que esse trabalho precisa continuar pois através dele vai 149 
consolidar e avançar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Na sequência, a gerente da 150 
Divisão de Proteção Especial, Justa Alves dos Anjos Chesca corrobora com a fala de Cheila e 151 
lembra que quando da implantação do Monitoramento e Avaliação a atual encarregada da 152 



Secretaria Executiva dos Conselhos, Janete, era Coordenadora do Setor do Sistema Municipal de 153 
Monitoramento e Avaliação,  e acompanhou  todo o processo de aceitação e entendimento do 154 
Sistema por parte da rede, e que é notório o avanço ocorrido desde o início até o momento; Justa 155 
fala que conforme percebe-se nos Planos apresentados, muitas providências já  foram realizadas, 156 
como por exemplo, o aumento da equipe de Recursos Humanos; Complementa que ela 157 
juntamente com a conselheira e diretora de Assistência Social, Susana Medeiros Dal Molin 158 
estiveram na cidade de Londrina, nas datas de 03 e 04 de setembro do corrente ano participando 159 
como palestrantes com o tema: Serviços de Proteção social Especial de Média Complexidade: 160 
introdução e metodologias de ação do Serviço de Proteção e atendimento Especializado a 161 
Famílias e Indivíduos – PAEFI, na Capacitação aos Trabalhadores dos CREAS e do Programa 162 
Liberdade Cidada (Serviço de Proteção social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 163 
socieducativa de Liberdade Assistida – LA e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC, de 164 
que os demais municípios participantes do evento, elogiaram Cascavel pelos avanços na área da 165 
Assistência Social; Justa finaliza agradecendo à Cheila e a Ana Paula por fazerem parte 166 
diretamente desta conquista, ressaltando o apoio da SEASO através da Secretária Inês de Paula; 167 
agradece também à todos os coordenadores da Proteção Social Especial pela presença e pelo 168 
apoio na ocasião da visita e que eles levem o agradecimento a toda a equipe; a conselheira e 169 
gerente da divisão de Proteção Social Básica, Luzia Aguiar Soares também agradece à todos os 170 
coordenadores e diz que corrobora com as palavras de Cheila e Justa. Inês contribui com a 171 
discussão e registra seu agradecimento ao prefeito, senhor Edgar Bueno que mesmo com a 172 
demanda diária do gabinete, sempre esteve disposto a recebê-la, ouvindo e assinando, sempre 173 
compreensivo à Política da Assistência Social; Inês também agradece ao Conselho Municipal dos 174 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, pela campanha do Fundo da Infância e da 175 
Adolescência – FIA, pois muitos Serviços estão com equipamentos adquiridos com recursos do 176 
Fundo; agradece a todos os envolvidos pelo comprometimento e dedicação; ressalta que, mesmo 177 
que ela não esteja no próximo ano neste Conselho, estará ajudando, pois as equipes dos Serviços 178 
tem que ser cada vez mais fortalecidas e que esta é uma bandeira que sempre vai defender. 179 
Encerra-se esse ponto e inicia-se a discussão do ponto nº 7. Informes das Comissões de 180 
Proteção Social Básica e Proteção Social Especial: Janete explica que a coordenadora da 181 
Comissão de Proteção Social Básica, Vivian Bertelli F. de Oliveira e da Comissão de Proteção 182 
Especial, Vanice Maria Schaedler, estão viajando, por esse motivo não se fazem presentes 183 
porém, informa Janete, que os relatórios mensais estão sendo analisados detalhadamente, por 184 
esse motivo, as Comissões supra não conseguem avaliar todos os relatórios em uma única 185 
reunião, mas que as observações pontuadas por ambas as Comissões, estão sendo 186 
encaminhadas as Entidades e Serviços. Não havendo nenhum questionamento por parte da 187 
Plenária, passa-se ao ponto nº 8.  Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de 188 
Orçamento e Finanças sobre alteração das Resoluções 072/2012 que aprova os critérios de 189 
partilha do FMAS e 077/2012 que regulamenta o repasse de recursos sob a forma de 190 
subvenção social através do FMAS: o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças do 191 
CMAS é apresentado projetado em multimídia, e Inês efetua a leitura do mesmo o qual propõe a 192 



alteração de alguns itens das resoluções nº 072 e 077/2012 deste Conselho. Em seguida, Inês 193 
coloca o parecer em apreciação, explica que foi aprovado por este Conselho na reunião de 194 
13.09.2012, o parecer sobre o repasse de recursos provenientes do Fundo Nacional de 195 
Assistência Social – FNAS e do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS para as entidades 196 
acima subvencionadas, porém, explica Inês, que a divisão administrativa da SEASO sugeriu que 197 
fossem eliminados os centavos dos referidos valores, haja vista que, no momento da prestação de 198 
contas poderão ocorrer transtornos por conta dos mesmos, e que a retirada de tais, não 199 
influenciaria no valor final do convênio. Janete acrescenta que a proposta, além de arredondar os 200 
valores, também consta a alteração de doze para treze meses, tendo em vista que as entidades, 201 
por diversas vezes, em reuniões do CMAS, manifestaram a dificuldade de terem o repasse 202 
efetivado apenas a partir do mês de fevereiro, desta forma, com o objetivo de repasse não sofrer 203 
essa interrupção, a Comissão está sugerindo o acréscimo do décimo terceiro mês; todos os 204 
valores estão sendo projetados, porém, Janete, a pedido da plenária, faz uma leitura aleatória dos 205 
valores, explica que a entidade CEMIC aparece duas vezes, que o primeiro valor corresponde a 206 
recursos para o PETI e terá vigência de de 121 (doze) meses pois é oriundo do FNAS, e o 207 
segundo valor é oriundo do FMAS e também terá vigência de 13 (treze) meses. Janete explica 208 
ainda que, no caso das entidades Lar dos Bebês, Recanto da Criança e Abrigo São Vicente de 209 
Paulo, até esse ano o recurso advinha do Governo Federal para o município que repassava, 210 
simultâneamente, para a entidade, mas que a partir do ano de 2013, o município integrou o valor 211 
referente ao recurso do FNAS ao valor repassado através do FMAS com origem dos recursos 212 
livres. Encerrada a apreciação, Inês coloca o parecer em votação e a plenária aprova por 213 
unanimidade de treze votos a partilha dos recursos alocados ao Fundo Municipal de Assistência 214 
Social para subvenção social e a revogação das Resoluções nº 072/2012 e 076/2012/CMAS. Na 215 
seqüência, Janete faz a leitura do parecer referente à resolução 077/2012/CMAS o qual tem como 216 
indicativo à plenária o que segue “... Alterar o caput do artigo 3º para o seguinte texto: É vedado o 217 
repasse de recursos públicos, a título de subvenção social; alterar o caput do artigo 7º para o 218 
seguinte texto: É vedada a realização de despesas com recursos de fonte livre (municipal) do 219 
FMAS.  Incluir no artigo 7º os incisos: VII - Aquisição de bens e materiais permanentes; VIII - 220 
Construção e ampliação de bens imóveis; IX - Reformas que modifiquem a estrutura do imóvel; - 221 
Incluir um artigo (como 8º) com o seguinte texto: Serão permitidos, excepcionalmente quando a 222 
fonte for de recursos federais (FNAS), a realização de despesas com: I. Contratação de 223 
funcionários de regime celetista ou temporário, bem como o pagamento de encargos sociais 224 
(FGTS, INSS, PIS, Cofins, etc), gratificações, complementação salarial, em até 60% (sessenta por 225 
cento) do valor mensal repassado, desde que estes integrem as equipes de referência do(s) 226 
serviço(s); II. Pagamento de vales transporte a funcionários que integrem as equipes de referência 227 
do(s) serviço(s) e alterar no cronograma o prazo estabelecido para a entrega dos Planos de 228 
Trabalho estipulando a data final de 16/10/2012.” Inês coloca em apreciação. Janete explica que 229 
as correções foram somente textual, pois alguns itens estavam de forma genérica e meio confuso. 230 
O parecer de revogação da resolução 077/2012 do CMAS, bem a instituição a partir desta data da 231 
proposta apresentada, é aprovado pela unanimidade de treze votos. 9. Apresentação do Projeto  232 



“Serviços e Cidadania” do Instituto GRPCOM:  Janete explica que, como é do conhecimento 233 
deste plenária, a coordenadora do Instituto GRPCOM - Grupo Paranaense de Comunicação, 234 
Eliane Schlichting, tem participado da reuniões do CMAS, com freqüência, e solicitou que nesta 235 
reunião ordinária fosse pautada a apresentação  do Instituto. Após, Eliane cumprimenta a todos, 236 
agradece a oportunidade e passa a apresentar projetado o Instituto GRPCOM, que é uma 237 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), com sede em Curitiba e presença 238 
em todo o Paraná. Atua nas áreas de educação, cultura, desenvolvimento humano e comunitário, 239 
além de promover disseminação de informações e orientações voltadas ao fortalecimento do 240 
terceiro setor. Os projetos desenvolvidos pelo Instituto GRPCOM seguem os valores éticos do 241 
Grupo Paranaense de Comunicação e os preceitos da responsabilidade social empresarial. Eles 242 
são resultados de iniciativas próprias, do apoio a projetos sociais das empresas do GRPCOM e da 243 
Rede Globo, e também de parcerias comunitárias; Eliane explica que firmando parceria com o 244 
Instituto GRPCOM, os parceiros voluntários (pessoas físicas ou jurídicas) estarão contribuindo 245 
ativamente para o desenvolvimento do Paraná e dos paranaenses além de ter a sua marca 246 
divulgada no seu website; o Instituto acredita que grandes parcerias podem mudar a história. Por 247 
isso, criou o canal "Serviços e Cidadania", que contribui para a sustentabilidade das organizações 248 
do terceiro setor no Paraná, por meio de um sistema on-line de comunicação e gestão de serviços 249 
voluntários. Pelo canal, as Organizações Não Governamentais – ONGs -  podem apresentar suas 250 
necessidades nas áreas de comunicação e gestão e os parceiros podem disponibilizar serviços 251 
gratuitos para atendê-las. Ainda são disponibilizados conteúdos e oportunidades de cursos, 252 
palestras, eventos e classificados. Encerrando a apresentação, Eliane coloca o Instituto à 253 
disposição dos representantes das Entidades presentes, bem como, de quem houver interesse. 254 
Inês agradece a presença e contribuição de Eliane. Passa-se ao último ponto de pauta: 10. 255 
Assuntos Gerais: 10.1. Ofício CMDCA para reunião articulada: Janete explica que o CMDCA 256 
encaminhou o ofício circular nº 013/2012 convidando para reunião articulada por aquele Conselho 257 
para discussão e encaminhamento em rede de Situação relativa ao acolhimento de 258 
adolescentes nas Casas de Passagem Masculina e Feminina – SEASO, que deveria 259 
acontecer na data de 25.09.2012, porém, esclarece Janete, a referida reunião não aconteceu 260 
devido a alteração de agenda, mas que o CMDCA comunicou que  será marcado nova reunião, 261 
pois esta pauta é resposta  da demanda apresentada por este Conselho referente à pauta 262 
levantada no referido ofício. 10.2.  Audiência Pública CMAS: a encarregada da Secretaria 263 
Executiva, Janete, convida para a Audiência Pública deste Conselho, que será realizada em 264 
consonância com a Resolução 016/2009 do CNAS, na data de 09.11.2012, às 08h30 no Auditório 265 
da Câmara Municipal, pede que todos se agendem e participem, posteriormente, será repassado 266 
por email, o tema e maiores informações. 10.3. Lançamento da Campanha Tributo à Cidadania 267 
2012: Inês lê o ofício nº 561/2012 através do qual o CMDCA convida para o lançamento da 268 
Campanha Tributo a Cidadania que acontecerá na data de 18.10.2012, às 18h30 no Auditório da 269 
Associação Comercial e Industrial de Cascavel – ACIC, o presidente do Conselho, senhor Valdair 270 
Mauro Debus, se faz presente e fala que esse é um momento importante, pois muitas são as 271 
entidades e Serviços beneficiados com a arrecadação dessa Campanha, por isso, a importância 272 



da divulgação; Inês referenda as palavras de Valdair e diz que o município está à disposição; na 273 
sequência, Valdair, que também é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, diz que, como é 274 
do conhecimento de alguns, a Igreja que representa, desenvolve um projeto denominado “Todos 275 
contra a Pedofilia”, e que André Luis Firak Cordeiro, que participa deste projeto estará fazendo 276 
uma apresentação de uma atividade desse projeto; André se auto apresenta e passa a explicar, 277 
projetado em multimídia, o evento que será realizado na data de 21.10.2012, a partir das 09h, no 278 
parque Vitória, para crianças de 05 a 12 anos, denominado “Corrida da Galerinha” André fala que 279 
no local, além da corrida, terá stand com informações para os pais e demais adultos presentes; 280 
esclarece que todas as crianças receberão um kit contendo lanche e camiseta, e todas receberão 281 
medalhas, pois a idéia não é de competição, mas sim de conscientização pertinente ao assunto; 282 
André complementa que o projeto conta com o apoio do professor de Educação Física e 283 
presidente do Conselho Municipal Antidrogas Luiz Carlos Sorbara. 10.4. Restaurante Popular: a 284 
Secretaria Municipal de Assistência Social apresenta um vídeo sobre o Restaurante Popular, 285 
desde o início da construção até a inauguração; Inês agradece ao CMAS pelas deliberações 286 
pertinentes a esta obra, ressalta seu agradecimento ao gerente da divisão administrativa e 287 
financeira da SEASO, Hudson M. Moreschi Júnior e o Encarregado de Setor, Milício Vicente 288 
Stroher, bem como a Nutricionista, Francielle Rossoni de Carvalho, que exerceram um papel 289 
fundamental nos últimos dias para que a obra pudesse ser inaugurada na data de 04.10.2012, 290 
Inês complementa que os equipamentos para manutenção e funcionamento do Restaurante, 291 
foram entregues no domingo anterior à inauguração e esta equipe esteve lá recebendo e 292 
organizando, Inês pede ainda para registrar seu agradecimento à Companhia Paranaense de 293 
Energia – COPEL e a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, que não mediram 294 
esforços para que a parte elétrica e de saneamento pudessem estar finalizadas até a data de 295 
04.10.2012; que a média de refeições diárias já se aproxima da casa dos mil, que os usuários 296 
estão elogiando a alimentação que está sendo servida por R$ 2,00 (dois reais); que houve um 297 
pequeno contratempo com a questão da demora com as filas, mas já está solucionado, foi 298 
providenciado mais um Buffet; o conselheiro Josué dos Santos, pergunta se existe algum critério 299 
para freqüentar o Restaurante, Inês diz que não tem distinção, o público é livre. Festa do dia das 300 
crianças: Inês convida para a Festa em comemoração ao Dia da Criança que acontecerá 301 
amanhã, 12.10.2012, a partir das 13h30 no Centro de Eventos Emir Sfair. A conselheira e 302 
coordenadora do CRAS do Cascavel Velho, Tatiana Stahl, lembra que ela foi indicada por esta 303 
plenária para representar este CMAS no Curso de Capacitação ofertado pela entidade Centro 304 
Jesuíta de Cidadania e Ação Social e nesta ocasião está trazendo uma devolutiva; que foi muito 305 
enriquecedor, sugere que quem tiver oportunidade, deve participar quando a entidade  oferecer 306 
novas vagas. Tatiana também ressalta a importância da intersetorialidade da reunião de Rede que 307 
vem acontecendo periodicamente. Inês corrobora com a fala da conselheira, diz que quando ela 308 
assumiu a SEASO havia um “gargalo” referente a articulação da rede. A  assistente social do 309 
Ministério Público, Andressa Bremm, reforça essa importância, fala que também participa das 310 
reuniões de Rede e que em breve os Serviços saberão quais os nortes para os 311 
encaminhamentos, pois até a próxima semana os gestores deverão receber uma ficha de 312 



referência e contra referência elaborada por pessoas que participam da reunião de rede. Adelcir 313 
Luis Preuss, assistente técnico administrativo da entidade Centro Jesuíta de Cidadania e 314 
Assistência Social - CJCIAS fala que a pedido dos participantes da última Capacitação, a 315 
entidade, na data de 10.11.2012, realizará em sua Sede, uma discussão com o André Langer, 316 
pesquisador do CJCIAS-Curitiba, esclarece que não terá nenhum cunho político, pois o objetivo é 317 
discutir os projetos apresentados pelos partidos eleitos, elaborando um breve balanço dos 318 
partidos políticos que conquistaram o Poder, bem como, cadeiras nos Legislativos, os avanços e 319 
as baixas de cada sigla, que todos estão convidados. Juliana R. Tondo, conselheira e 320 
coordenadora da CRAS Volante convida para o 1º Encontro da Mulher Trabalhadora Rural que 321 
acontecerá na data de 10.11.2012, durante a EXPOVEL, no espaço do Centro de Tradições 322 
Gaúchas - CTG. Nada mais havendo a ser tratado, a presidente Inês encerra a reunião as 11h20 323 
e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por mim e pelo 324 
presidente. 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


