
 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA – Edital nº. 002/2011 

ATA N° 15 – 03/11/2011 

 

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e onze, aconteceu às 08h15, no 1 

Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, a Reunião Ordinária do Conselho 2 

Municipal de Assistência Social – CMAS, com a presença de seu presidente, 3 

senhor Vanderlei Augusto da Silva e seus membros, para tratar dos seguintes 4 

assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação das atas das reuniões 5 

anteriores (extraordinária 21.10.2011 e ordinária c om posse dos 6 

Conselheiros 21.10.2011); 2. Posse de Conselheiros;  3. Apreciação e 7 

deliberação do parecer das Comissões de Avaliação d e Documentos, 8 

Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Fi nanças referente aos 9 

Saldos de Transferência Voluntária/2011 do municípi o às entidades 10 

socioassistenciais; 4. Apreciação e deliberação do parecer das Comissões 11 

de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e In scrições e de 12 

Orçamento e Finanças referente ao Plano de Aplicaçã o complementar do 13 

IGD/2011; 5. Apreciação e deliberação do parecer da s Comissões de 14 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscr ições e de Orçamento 15 

e Finanças referente à partilha de recursos do FMAS /2012; 6. Apreciação e 16 

deliberação do parecer das Comissões de Avaliação d e Documentos, 17 

Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Fi nanças referente à lista 18 

de agricultores familiares selecionados para partic ipação no Programa de 19 

Aquisição de Alimentos – PAA; 7. Assuntos Gerais. O presidente, Vanderlei 20 

Augusto da Silva inicia agradecendo a presença de todos e justifica a ausência 21 

da vice presidente do CMAS e Secretária Municipal de Assistência Social, Inês 22 

de Paula, a qual tem reunião com o Secretário Municipal de Administração, 23 

Alisson Ramos da Luz, neste mesmo horário. Em seguida o presidente 24 

Vanderlei passa a palavra a Agente Administrativa, Clarice Fruet, lotada na 25 



Secretaria Executiva dos Conselhos – SECON - que presta uma homenagem a 26 

Conselheira e Gerente da Divisão de Proteção Especial de Alta e Média 27 

Complexidade, senhora Justa Alves dos Anjos Chesca, pelo fato de terem 28 

trabalhado juntas na SECON até o final do mês de setembro/2011. Na 29 

seqüência, o presidente coloca a pauta em apreciação e solicita a inclusão do 30 

seguinte assunto: Compor Comissão Especial de Vistoria de Obras do 31 

CMAS. Colocada em aprovação, a pauta é aprovada por unanimidade, sendo 32 

que a referida solicitação passa a ser o ponto de pauta  nº 07. A Secretária 33 

Executiva dos Conselhos, Janete Krack Magnagnagno, informa que a reunião 34 

está sendo gravada. Passa-se ao ponto nº 1. Apreciação e aprovação das 35 

atas das reuniões anteriores (extraordinária 21.10. 2011 e ordinária com 36 

posse dos Conselheiros 21.10.2011): Vanderlei coloca a ata extraordinária de 37 

21.10.2011 em apreciação, não havendo nenhuma manifestação, a mesma é 38 

aprovada por unanimidade; após, a ata da reunião ordinária de 21.10.2011, com 39 

a posse dos Conselheiros gestão 2011/2013 é colocada em apreciação. A 40 

plenária realiza algumas correções, nas linhas nº 82 e 89 onde está escrito 41 

“Justa dos Alves”, altera-se para “Justa Alves”, em seguida o presidente coloca a 42 

ata em aprovação e a mesma é aprovada por unanimidade. Na seqüência, 43 

Vanderlei passa ao ponto nº 2. Posse de Conselheiros:  a Secretária Executiva 44 

dos Conselhos, Janete explica que na última reunião desse Conselho 45 

(21.10.2011), foram empossados os Conselheiros gestão 2011/2013, porém, na 46 

ocasião, os Conselheiros Lenita Terezinha Sturm da Veiga  e Kleber 47 

Francisco Maricato , não puderam se fazer presente, por esta razão, estão 48 

sendo empossados nesta data. Em seguida,  Vanderlei inicia a discussão com o 49 

ponto de pauta nº 3. Apreciação e deliberação do parecer das Comissõe s de 50 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscr ições e de Orçamento 51 

e Finanças referente aos Saldos de Transferência Vo luntária/2011 do 52 

município às entidades socioassistenciais: Vanderlei faz a leitura do ofício nº 53 

572/2011, advindo da SEASO o qual refere-se aos Saldos das Transferências 54 

Voluntárias e diz que conforme orientação da Unidade de Controle Interno e 55 

capacitação oferecida às Entidades em 13.04.2011, abriu-se a possibilidade de 56 



que as entidades conveniadas que recebem recurso do Fundo Municipal de 57 

Assistência Social - FMAS, ano base 2011, caso tenham saldo de Transferência 58 

Voluntária não utilizado durante o mês do repasse, possam deixá-lo sob 59 

aplicação em conta corrente, devendo em momento oportunizado por este 60 

Conselho, apresentar Plano de Aplicação complementar para reutilizá-lo; após 61 

leitura, Vanderlei explica que as Comissões supra analisaram a solicitação para 62 

que o CMAS delibere quais despesas as entidades que mantém esses saldos 63 

poderão reaplicá-los e emitiram o seguinte Parecer, o qual é projetado em 64 

multimídia e lido por Janete e além das informações do referido ofício, consta 65 

também que: considerando que o tempo de expiração dos Convênios se 66 

aproxima (31/12/2011) faz-se necessário que o CMAS delibere em quais 67 

despesas as entidades que mantém esses saldos possam ser reaplicados, e 68 

ainda, considerando que estes valores serão alterados em razão dos possíveis 69 

saldos oriundos dos meses de setembro à dezembro de 2011, o indicativo das 70 

Comissões à plenária é que: este Conselho autorize a reaplicação dos 71 

Saldos orçamentários referente aos convênios de sub venção 72 

FMAS/2011 e que a reprogramação seja feita por cate goria de 73 

despesa haja vista que possivelmente esses saldos s ofrerão 74 

alteração até o mês de dezembro. Dentre as despesas  poderão 75 

constar programações para o custeio de férias e 13º  salário, conforme já 76 

deliberado nas Resoluções 31/2011; que seja estipul ado o prazo de 11 de 77 

novembro de 2011 para que as entidades apresentem o  Plano de Aplicação 78 

complementar à Divisão Administrativa para que esta  proceda parecer 79 

técnico apresentando-o à este Conselho para a devid a deliberação; que 80 

seja realizada Capacitação à Comissão de Orçamento e Finanças a fim de 81 

instrumentalizá-los para o processo de aprovação e fiscalização da 82 

execução dos Planos de Aplicação. As entidades abaixo poderão apresentar 83 

Plano de Aplicação com os respectivos valores: Abrigo São Vicente - R$ 84 

2.145,00; Abrigo São Vicente de Paulo (PAC) - R$ 310,00; ADEFICA - R$ 85 

1.120,00; Albergue Noturno - R$ 10.360,00; CEMIC - R$ 2.640,00; CEMIC - R$ 86 

1.450,00; Guarda Mirim - R$ 2.250,00; Lar dos Bebês - R$ 1.900,00; 87 



PROVOPAR - R$ 2.150,00; Recanto da Criança - R$ 5.409,00. O presidente 88 

coloca o Parecer em apreciação; explica que esses saldos são em decorrência 89 

das entidades não terem utilizado a totalidade de recursos repassados através 90 

de subvenção social FMAS 2011 e por isso, restaram os saldos, porém, se o 91 

CMAS aprovar o Parecer, as Entidades serão orientadas a reprogramarem o 92 

Plano de Aplicação de forma que possam utilizar todos os valores, pois, em caso 93 

de devolução dos saldos remanescentes, por não utilização, estes não retornam 94 

para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e sim para o orçamento 95 

geral do Município. O Conselheiro e Coordenador do Centro de Referência 96 

Especializado de Assistência Social – CREAS III - Celso Beno Lunkes, fala que 97 

a culpa dessa sobra não é da Entidade, pois mesmo na gestão pública muitas 98 

vezes se programa para fazer algo, mas devido a alguns problemas que 99 

acontecem no período entre elaborar o plano, aprovar e licitar, não se consegue 100 

cumprir na íntegra; Celso salienta que em sua opinião os valores não são tão 101 

consideráveis; A Assistente Social do Ministério Público, Andressa Bremm, 102 

pergunta qual a soma geral, Janete diz que não foi somado o valor total pois a 103 

proposta é que se aprove a possibilidade de reprogramação; Vanderlei 104 

complementa que, na verdade, esses valores não são reais, haja vista que, 105 

foram computados até o mês de agosto, mas atualmente esses valores estão 106 

maiores; o presidente ressalta o caso da entidade Albergue Noturno, cujo saldo 107 

corresponde praticamente à uma parcela, por isso, as Comissões supra, 108 

juntamente com a Comissão da Divisão de Proteção Social Especial de Média e 109 

Alta Complexidade, realizarão visita no Albergue Noturno. Andressa diz que é 110 

importante que no próximo ano as Entidades sejam orientadas quanto a 111 

utilização adequada desses recursos repassados pelo Município. Na seqüência, 112 

o Parecer é colocado em votação e aprovado por unanimidade. Antes de passar 113 

ao próximo ponto de pauta, Vanderlei e Janete informam que a Secretaria 114 

Municipal de Assistência, através da divisão de Monitoramento e Avaliação 115 

estará realizando, ao final dessa reunião, uma Capacitação aos membros das 116 

Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de 117 

Orçamento e Finanças, para que possam ter maior conhecimento quanto a atual 118 



legislação da Política de Assistência Social e, desta forma, poder contribuir com 119 

maior propriedade nas discussões das Comissões, bem como da Plenária. O 120 

próximo ponto é o nº 4. Apreciação e deliberação do parecer das Comissõe s 121 

de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e In scrições e de 122 

Orçamento e Finanças referente ao Plano de Aplicaçã o complementar do 123 

IGD/2011: o presidente explica que a SEASO, através do ofício nº 580/2011, 124 

informou que até a data de 25.10.2011,  o Ministério de Desenvolvimento Social 125 

e Combate a Fome – MDS, através do Fundo Nacional de Assistência Social – 126 

FNAS, depositou na conta do Município, referente ao Índice de Gestão 127 

Descentralizada – IGD, duas parcelas concernentes aos meses de novembro e 128 

dezembro de 2010 e mais seis parcelas correspondentes aos meses de janeiro 129 

a junho de 2011, totalizando R$ 151.667,28 (cento e cinqüenta e um mil, 130 

seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), e ainda segundo o 131 

ofício, considerando que ainda serão depositados na conta do município o 132 

restante dos recursos, referentes aos meses de julh o a dezembro de 2011,  133 

com previsão de arrecadação de R$ 114.772,50 (cento e catorze mil, setecentos 134 

e setenta e dois reais e cinqüenta centavos), a SEASO solicita ao CMAS a 135 

apreciação e aprovação do plano de aplicação comple mentar para 136 

aplicação dos recursos do IGD/2011 que ainda serão depositados na conta 137 

do município,  sendo que a Secretaria encaminhou em anexo,  o Plano de 138 

Aplicação detalhado. Em seguida, a Secretária Executiva dos Conselhos 139 

apresenta em multimídia o parecer das Comissões e efetua a leitura do mesmo, 140 

conforme consta: considerando a medida Provisória nº 462 de 14 de maio de 141 

2009, que altera o artigo 8º da Lei nº 10.836/2004 e leva o nível legal do IGD e 142 

Portaria nº 754, de 20 de outubro de 2010, que apresenta no §1º do art. 1º “as 143 

atividades a serem desenvolvidas com os recursos de que trata o caput deverão 144 

ser planejadas pelo gestor municipal do Programa Bolsa Família, de maneira 145 

articulada e integrada, levando em consideração as demandas e necessidades 146 

da gestão do programa (...) sendo que no §2º do mesmo artigo coloca que “o 147 

município deverá disponibilizar o planejamento de que trata o §1 a instância 148 

municipal de controle social do PBF e ao Conselho Municipal de Assistência 149 



Social” e ainda, considerando a Portaria nº 754, de 20 de outubro de 2010 que 150 

dispõe que  “Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social apreciar e 151 

deliberar sobre as prestações de contas da aplicação dos recursos recebidos a 152 

título de apoio financeiro à gestão descentralizada do PBF, enviadas pelo Fundo 153 

Municipal de Assistência”, as Comissões tem como indicativo à plenária que 154 

aprove o referido Plano de Aplicação no valor total de R$ 114.772,50 (cento e 155 

catorze mil, setecentos e setenta e dois reais e cinqüenta centavos). O parecer é 156 

colocado em apreciação e aprovação, não havendo manifestação, o mesmo é 157 

aprovado por unanimidade. 5. Apreciação e deliberação do parecer das 158 

Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Ser viços e Inscrições e 159 

de Orçamento e Finanças referente à partilha de rec ursos do FMAS/2012: 160 

Janete faz a leitura do parecer (projetado) das Comissões supra. No mesmo 161 

consta que  “considerando a Resolução nº 28 de 2011 do Tribunal de Contas do 162 

Estado do Paraná a qual dispõe sobre a formalização e a prestação de contas 163 

das transferências de recursos financeiros e demais repasses no âmbito 164 

estadual e municipal, institui o Sistema Integrado de Transferências – SIT e dá 165 

outras providências e a necessidade de transparência e ampla divulgação do 166 

processo de seleção das Entidades para o co-financiamento de serviços 167 

socioassistenciais; considerando o orçamento previsto na unidade orçamentária 168 

da Secretaria Municipal de Assistência Social destinado para subvenção e o 169 

Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação aprovado pelo CMAS através 170 

da Resolução nº 035/2010 e ainda considerando a vigência e execução 171 

financeira dos convênios vigentes, as Comissões têm por indicativo à plenária 172 

que: os valores dos repasses dos recursos mensais, sejam 173 

compatíveis com o previsto na LDO/2012 a qual foi aprovada pelo 174 

CMAS quando da aprovação da mesma, a saber: Associação Espírita 175 

Irmandade de Jesus - Albergue Noturno R$ 9.700,00; Abrigo São Vicente de 176 

Paulo R$ 9.700,00; ACADEVI- Associação Cascavelense de Pessoas com 177 

Deficiência Visual  R$ 1.000,00; ADEFICA - Associação dos deficientes 178 

físicos de Cascavel R$ 1.000,00; APAE- Associação dos Amigos dos 179 

Excepcionais R$ 3.500,00; CEMIC- Centro Social Beneficente Paróquia São 180 



Cristóvão R$ 19.760,00; Associação Espírita Lins de Vasconcelos - Guarda 181 

Mirim R$ 5.000,00; Lar dos Bebês Pequeno Peregrino R$ 9.700,00; ACAPAC 182 

- Pastoral da Criança R$ 4.000,00; Programa do Voluntariado Paranaense – 183 

PROVOPAR R$ 12.000,00; Associação Recanto da Criança - R$ 14.550,00. 184 

Ainda no referido Parecer consta que, considerando a Resolução nº 028/2011 do 185 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que em seu art. 9º, inciso X, dispõe 186 

sobre a vedação de realizar convênios com associações de benefício mútuo, 187 

especificamente no caso das entidades ACADEVI  – Associação Cascavelense 188 

de Deficientes Visuais e da ADEFICA  – Associação de Deficientes Físicos, as 189 

Comissões sugerem que seja realizada consulta ao Controle Interno do 190 

Município; sugerem também que seja realizada visita na Associação Espírita 191 

Irmandade de Jesus – Albergue Noturno  para verificação da prestação de 192 

Serviços de Assistência Social e ainda que, caso haja remanejamento de 193 

recursos  disponíveis, que seja verificada as necessidades anteriormente 194 

expostas pela Entidade Associação Espírita Lins de Vasconcelos – Guarda 195 

Mirim. Faz parte do conteúdo do Parecer qual o fluxo que as entidades deverão 196 

obedecer para a celebração do Convênio/2012, juntamente com um 197 

cronograma. O presidente coloca o Parecer em apreciação. Janete explica que a 198 

resolução 28/2011 do TCE entrará em vigor somente em Janeiro/2012; explica 199 

ainda que este Conselho já solicitou consulta ao Controle Interno do Município, 200 

cuja recomendação é que o CMAS realize a análise e verificação de alguns 201 

dados da ADEFICA e da ACADEVI, entre eles, “se é cobrado taxa/mensalidade 202 

dos associados e se os recursos a serem liberados atenderão somente aos 203 

associados, bem como, os demais fatos que possam efetivamente implicar no 204 

descumprimento da Resolução nº 028/2011 e também que seja consultado a 205 

Secretaria de Assuntos Jurídicos – SEAJUR, quanto ao tema em tela, para que 206 

este Conselho tenha subsídios legais à tomada de decisão.” A diretora da 207 

SEASO, Susana Medeiros Dal Molin, reitera à plenária que a Secretaria entende 208 

ser este um momento difícil às entidades por conta da apresentação dos Planos 209 

de Trabalho que devem ser apresentados em consonância com a legislação 210 

atual, por isso, a SEASO disponibiliza a Divisão do Sistema Municipal de 211 



Assistência Social, por meio da gerente Cheila Tatiana Lautert Guimarães e da 212 

Coordenadora Ana Paula Zorik, respectivamente, que analisam todos os Planos 213 

de Trabalho apresentados pelas entidades e juntamente com Sandra 214 

Burkouski , Encarregada do Setor de Convênios e Cláudia Caldas Assunção 215 

Martin , Encarregada do Setor de Prestação de Contas, realizam o 216 

acompanhamento e assessoramento às entidades; Susana ressalta que, quanto 217 

à resolução do TCE em tela, a Secretaria está estudando e se inteirando. 218 

Cláudia sugere que, conforme consta no Parecer lido, a Secretaria Executiva 219 

dos Conselhos deve solicitar orientações junto à Secretaria de Assuntos 220 

Jurídicos antes da próxima reunião de Comissões, tendo em vista ser 221 

necessário, antes de Janeiro/2012, saber qual entidade terá direito ou não, a 222 

receber subvenção. A Assistente Social do Ministério Público, Andressa Bremm, 223 

pergunta quais os critérios utilizados para a partilha dos recursos. Vanderlei 224 

explica que consta na Resolução nº 036/CMAS de 13.09.2010; Andressa fala 225 

também que, seria interessante que os pareceres das Comissões fossem 226 

encaminhados, via email, a todos os Conselheiros e visitantes, com um certo 227 

prazo, para que todos possam analisar com tempo, fazer os apontamentos e ao 228 

chegar na plenária possam ter conhecimento para  participar e contribuir com a 229 

discussão; Andressa sugere que isso conste no Regimento Interno do CMAS 230 

para que possa ser cumprido.O Conselheiro Egon Werle Kerber, informa que a 231 

solicitação de Andressa consta no atual regimento Interno do CMAS menciona 232 

sobre visitantes, Andressa sugere que quando for efetuada a alteração do 233 

Regimento, que seja contemplado também os visitantes. A mesa diretora acata 234 

a sugestão e Vanderlei fala que após a alteração da Lei Municipal nº 4537/2007, 235 

ocorrerá a  alteração do Regimento Interno do CMAS, e deverá constar que a 236 

SECON encaminhará os Pareceres das Comissões, com antecedência, também 237 

aos visitantes. A Conselheira Vanice Maria Schaedler questiona se, caso as 238 

entidades ADEFICA e ACADEVI não forem contempladas em face da Resolução 239 

nº 028/2011/TCE, qual será a finalidade desses recursos? Vanderlei fala que a 240 

princípio, a entidade Guarda Mirim solicitou aumento de recursos; Vanice diz 241 

que R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) é um valor considerável, que em seu 242 



entendimento, teria que ser dividido com as demais entidades. Janete esclarece 243 

que, segundo o item 5 da página 2 do Parecer, “caso haja remanejamento dos 244 

recursos disponíveis, que seja verificada às necessidades anteriormente 245 

expostas pela entidade Associação Espírita Lins de Vasconcelos – Guarda 246 

Mirim”; o que existe apenas, diz Janete, é essa indicação, mas que as 247 

necessidades serão analisadas; afirma ainda que o valor referido é anual, e que, 248 

portanto, não significa um montante expressivo. Realizados os esclarecimentos 249 

apontados pela plenária, o parecer é colocado em votação pelo presidente e 250 

aprovado por unanimidade. 6. Apreciação e deliberação do parecer das 251 

Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Ser viços e Inscrições e 252 

de Orçamento e Finanças referente à lista de agricu ltores familiares 253 

selecionados para participação no Programa de Aquis ição de Alimentos – 254 

PAA:  Vanderlei fala que este Conselho recebeu o Ofício nº 557/2011 advindo da 255 

Secretaria Municipal de Assistência Social, encaminhando a lista de novos 256 

agricultores familiares selecionados através do edital de chamada pública nº 257 

05/2011, para a participação no Programa de Aquisição de Alimentos PAA, haja 258 

vista ser necessário a apreciação e aprovação deste Conselho. Na sequência, 259 

Andressa pergunta qual o critério para a inserção desses agricultores. O 260 

coordenador do Programa Compra Direta, senhor Márcio Geovane Dahmer 261 

Pereira, explica que o produtor rural deve ser identificado como agricultor 262 

familiar ou acampado da reforma agrária, o que deve ser comprovado por meio 263 

da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) fornecido pela EMATER/PR; Márcio 264 

esclarece também que os produtos são distribuídos às Entidades e 265 

Organizações de Assistência Social, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 266 

Sócio assistenciais, as quais solicitam inserção como beneficiárias do programa 267 

e deve ter a aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, 268 

sendo consideradas aptas ás entidades que apresentam capacidade operacional 269 

e sanitária para oferecer refeições saudáveis e adequadas do ponto de vista 270 

nutricional à população em eminente risco de insegurança alimentar. Janete 271 

pergunta se é necessário que a lista nominal dos agricultores tem que ser 272 

publicada juntamente coma resolução; Márcio diz que não é obrigatório, porém, 273 



seria interessante. Janete realiza a leitura do parecer, projetado, o qual diz que 274 

considerando que, na ausência do Conselho Municipal de Segurança Alimentar 275 

cabe ao CMAS deliberar as matérias afetas à Políticas de Segurança Alimentar 276 

e Nutricional, as Comissões tem como indicativo à plenária, parecer favorável à 277 

aprovação da lista constante no ofício supra. O parecer é colocado em 278 

apreciação, não havendo manifestação é colocado em votação e é aprovado por 279 

unanimidade. Passa-se à inclusão de pauta nº 7. Compor Comissão Especial 280 

de Vistoria de Obras do CMAS: o presidente explica aos novos Conselheiros 281 

que a Comissão a ser formada realizará vistoria nas diversas obras da 282 

Secretaria Municipal de Assistência Social, em andamento e/ou obras de 283 

construção ou revitalização que venham a acontecer. Conselheiros 284 

Governamentais e Não Governamentais colocam seus nomes à disposição. 285 

Desta forma, a plenária aprova os seguintes nome: Conselheiros Não 286 

Governamentais:  Waldecir Aparecido de Oliveira; Maria de Lourdes Menon 287 

Schram; Vivian Bertelli Ferreira de Oliveira; Egon Werle Kerber; Josué dos 288 

Santos; Vanderlei Augusto da Silva; Governamentais:  Inês de Paula; Susana 289 

Medeiros Dal Molin; Justa Alves dos Anjos Chesca; Luzia de Aguiar Soares; 290 

Celso Beno Lunkes; Tatiana Stahl; sendo que a plenária aprova também os 291 

seguintes convidados Não Governamental e Governamental:  Andressa 292 

Bremm e Hudson Márcio Moreshi Jr. Em seguida, Vanderlei informa que na data 293 

de amanhã, 04.11.2011, esta Comissão realizará visita, às 15h nas obras de 294 

construção do Centro da Juventude, no Bairro Interlagos, sendo que a SEASO 295 

disponibilizará transporte com saída da Prefeitura às 14h30. 8. Assuntos 296 

Gerais:  Vanderlei fala do ofício nº 576/2011, recebido do Conselho Municipal 297 

dos Direitos da Criança e do Adolescente convidando para a Audiência Pública 298 

que será realizada na data de 07.11.2011, às 08h30 no Auditório da Câmara 299 

Municipal de Cascavel para a discussão do “Plano Municipal de Promoção, 300 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar 301 

e Comunitária”; Susana convida para a Mostra Cultural que o Projovem  estará 302 

realizando na data de 11.11.2011, às 19h, no com o tema “Proteção e Amparo”;  303 

o presidente informa que na data de 11 e 12 do corrente, Justa estará em 304 



Curitiba representando o CMAS na Conferência Estadual dos Direitos da Mulher. 305 

Vanderlei encerra lembrando que ele, Janete, Justa e o ex conselheiro 306 

representante da ACADEVI, José Antônio dos S. M. Araújo, estarão nos dias 07 307 

a 10 de dezembro/2011, em Brasília, na Conferência Nacional de Assistência 308 

Social. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente Vanderlei encerra a 309 

reunião às 10h15 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e 310 

aprovada será assinada por mim e pelo presidente.  311 



 

 

 

 

 


