
 

 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – Edital  nº. 003/2011 

ATA N° 16 – 30/11/2011 

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e onze, aconteceu às 16h30, na Sala 1 

de Reuniões da Prefeitura Municipal de Cascavel, Reunião Extraordinária do 2 

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

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

seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e Deliberação do Parecer das 5 

Comissões de Finanças e de Proteção Social Especial Sobre Convênio 2012 com 6 

a entidade Associação Espíri ta Irmandade de Jesus-Albergue Noturno; 2. 7 

Apreciação e Deliberação do Parecer das Comissões de Finanças e de Proteção 8 

Social Especial sobre Convênio 2012 com as entidades de defesa e garantia de 9 

direitos; 3. Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão de Avaliação de 10 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições sobre inscrição da entidade 11 

APOFILAB . Vanderlei inicia a reunião agradecendo aos Conselheiros que 12 

atenderam a convocação para esta reunião extraordinária, bem como, aos visitantes. 13 

Em seguida coloca a pauta em apreciação solicitando inversão, dos pontos nº 01 e 14 

03, haja vista, o assunto do ponto 01 ser extenso. A plenária aprova a solicitação e, 15 

desta forma, a pauta passa a ter a seguinte ordem: 1. Apreciação e Deliberação do 16 

Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 17 

Inscrições sobre inscrição da entidade APOFILAB; 2. Apreciação e Deliberação 18 

do Parecer das Comissões de Finanças e de Proteção Social Especial sobre 19 

Convênio 2012 com as entidades de defesa e garantia de direitos: 3. Apreciação 20 

e Deliberação do Parecer das Comissões de Finanças e de Proteção Social 21 

Especial Sobre Convênio 2012 com a entidade Associação Espírita Irmandade 22 

de Jesus-Albergue Noturno. Inicia-se a discussão do ponto nº 1. Apreciação e 23 

Deliberação do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 24 

Serviços e Inscrições sobre inscrição da entidade APOFILAB:  Vanderlei  fala que 25 

as Comissões supra analisaram a solicitação da referida entidade e elaboraram o 26 

seguinte parecer, o qual é apresentado projetado em multimídia. A Secretária 27 

Executiva dos Conselhos, Janete Krack Magnagnagno, faz a leitura do mesmo que 28 

diz “considerando a Resolução CMAS nº 057, de 24.11.2010, a qual define os 29 

parâmetros municipais para inscrição das entidades e organizações de assistência 30 

social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 31 



no Conselho Municipal de Assistência Social e considerando o parecer técnico 32 

apresentado pela Divisão dos Sistema Municipal de Assistência Social o qual 33 

manifesta-se favorável à aprovação da Inscrição da entidade junto ao CMAS e 34 

recomenda a realização da visita in loco, a Comissão tem por indicativo à Plenária 35 

que 1. aprove a inscrição da entidade APOFILAB – Associação dos Portadores de 36 

Fissura Lábio Palat ina de Cascavel, junto ao CMAS na qual idade de entidade de 37 

Defesa e Garantia de Direitos; 2. que esta Comissão realize visita à entidade no 38 

início do mês de fevereiro de 2012 realizando o acompanhamento sistemático à 39 

entidade; 3. que seja inst ituído no CMAS, quando da reformulação da Lei 40 

Municipal que o inst itui e do seu Regimento Interno, uma Comissão Permanente da 41 

área de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos a qual seja responsável 42 

pelo acompanhamento das entidades desta forma qualif icadas”. O parecer é 43 

colocado em apreciação. A assistente social da entidade, Maria Tereza Chaves, diz 44 

que está muito feliz de estar na reunião deste Conselho, que aqui se sente entre 45 

amigos, acrescenta que, da mesma forma, foi muito bem recebida na APOFILAB, 46 

que lá é como se fosse uma grande família; quanto à sol ici tação de inscrição da 47 

entidade, a assistente social ressalta que a entidade estava “meio perdida”, sem 48 

saber onde se encaixar, porém, foi possível apresentar a documentação em 49 

conformidade com a Legislação citada no Parecer. A assistente social do Ministério 50 

Público, Andressa Bremm fala que teria que se pensar para as próximas solicitações 51 

de inscrições, em se fazer visita in loco na entidade antes de elaborar o parecer 52 

favorável à sol icitação e não posterior conforme indicação do referido parecer; o 53 

Conselheiro Waldecir Aparecido de Oliveira explica que a Comissão elaborou 54 

Parecer favorável postergando a visita pelo fato de a entidade já desenvolver as 55 

atividades assistenciais há 20 anos, a Comissão teve como indicativo parecer 56 

favorável à solicitação de inscrição, deixando para realizar visita em fevereiro 57 

conforme parecer supra; Janete corrobora a fala de Waldecir e ressalta ser de praxe 58 

a realização da visita anterior à elaboração do parecer, Sonia Maria Jimenez Yhrun 59 

e Maria Tereza Chaves, respectivamente, diretora e assistente social, colocam as 60 

dependências da entidade á disposição para a realização da reunião de 61 

fevereiro/2012; haja vista que no referido mês será a inauguração da Sede própria 62 

do Centro de Referência de Assistente Social – CRAS -  do bairro Santa Cruz, fica 63 

pré agendado que a Comissão realizará a visita na entidade no início de fevereiro e 64 

no mês de março o CMAS real izará a reunião ordinária na APOFILAB. Sônia 65 

também convida para a Missa no dia 12.12.2011, às 18h30, na Catedral, em Ação de 66 

Graça pelos 20 anos da entidade. Após a apreciação, Vanderlei coloca o parecer em 67 



votação e o mesmo é aprovado por unanimidade. 2. Apreciação e Deliberação do 68 

Parecer das Comissões de Finanças e de Proteção Social Especial sobre 69 

Convênio 2012 com as entidades de defesa e garantia de direitos: Janete faz a 70 

leitura projetada do Parecer supra referente as entidades de defesa e garantia de 71 

direitos, ADEFICA E ACADEVI, no qual consta as considerações das Legislações 72 

vigentes, e diz que “considerando os encaminhamentos da reunião ordinária do dia 73 

03.11.2011 pelos quais foi encaminhado ofício 225/2011 do CMAS à Secretaria de 74 

Assuntos Jurídicos requerendo parecer referente ao art igo 9º inciso X da Resolução 75 

28/2011 do TCE e a possibil idade de conveniar com as referidas entidades, cuja 76 

resposta está contida em CI encaminhada à SEASO sob nº 677/2011, sendo o 77 

parecer favorável à celebração de convênios com as entidades referidas, e 78 

considerando os  encaminhamentos da reunião ordinária do dia 03.11.2011 pelos 79 

quais foram encaminhados ofício 229/2011 e 230/2011 às entidades de Defesa de 80 

Direitos respectivamente ADEFICA E ACADEVI solicitando informações que 81 

caracterizam o atendimento realizado pelas entidades os quais foram respondidos a 82 

este Conselho respectivamente pelos ofícios 066 e 053/2011, as Comissões sugerem 83 

à Plenária deste Conselho que informe a Secretaria Municipal de Assistência Social 84 

sobre a possibil idade de celebrar convênio com as entidades de Defesa e garantia de 85 

direitos, entendendo que a Resolução 028/2011 do TCE não apresenta óbice para 86 

que a Celebração de Convênio seja realizada. Vanderlei coloca o parecer em 87 

apreciação, não havendo manifestação, é colocado em votação e aprovado por 12 88 

votos favoráveis e uma abstenção, do Conselheiro Egon Werle Kerber, que 89 

justi f icou a abstenção pelo fato de não ter participado da discussão das Comissões. 90 

Encerrado, passa-se ao próximo ponto nº 3. Apreciação e Deliberação do Parecer 91 

Parecer das Comissões de Finanças e de Proteção Social Especial Sobre 92 

Convênio 2012 com a entidade Associação Espírita Irmandade de Jesus - 93 

Albergue Noturno: A Secretária Executiva dos Conselhos realiza a leitura do 94 

parecer projetado, o qual ci ta considerações de diversas legislações: municipal, 95 

estadual e nacional, pertinentes a entidades de atendimento de Assistência Social e 96 

também diz que “Considerando a execução do convênio FMAS 2011 da referida 97 

entidade e também a visita realizada pelas Comissões de Orçamento e Finanças e de 98 

Proteção Social Especial na data de 16 de novembro de 2011, na qual foi veri ficada 99 

a necessidade de reordenamento do Serviço oferecido pela entidade uma vez que 100 

está inscrita junto ao CMAS como Serviço de Acolhimento Institucional de 101 

Passagem para pessoas adultas e famílias e por isso deve obedecer ao que preconiza 102 

a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e o Sistema Municipal de 103 



Monitoramento e Avaliação e ainda, considerando a Resolução 067/2011 do CMAS 104 

que regulamenta o repasse dos recursos sob a forma de subvenção social do Fundo 105 

Municipal de Assistência Social – FMAS, para o ano de 2012, a qual dispõe sobre 106 

os prazos para a apresentação dos Planos de Trabalho para fins de celebração de 107 

convênio entre a SEASO e as entidades de Assistência Social, as Comissões 108 

sugerem à Plenária do CMAS que: “Seja realizada Notif icação a entidade no qual 109 

seja descrito: a -Condições para firmar Convênio para o ano de 2012, as quais 110 

devem ser cumpridas até a data de 31/12/2011, que são: i- Manter as portas dos 111 

quartos destrancadas; i i- Manter equipe noturna acordada com no mínimo dois 112 

educadores, sendo um masculino e um feminino; i i i - Cancelar a vigilância através 113 

das câmeras l igadas nos quartos; iv- Não atender públ ico que necessite de 114 

alojamento em razão de tratamento de saúde, dentro da capacidade de 20 pessoas 115 

pactuadas com a Assistência Social; v- Garantir que o Serviço de Assistência Social 116 

não tenha vinculação com as atividades rel igiosas da entidade sendo respeitada a 117 

l iberdade de crença, em atenção aos disposit ivos do art. 5º  inciso VI da 118 

Constituição Federal; vi- Adequar a forma de desligamento dos usuários, 119 

vinculando o prazo de desligamento à construção do PIA – Plano Individual de 120 

Atendimento, e as metas estabelecidas neste instrumental,  em conjunto com o 121 

usuário e a rede de serviços; vi i- Iniciar a construção do Regimento Interno em 122 

conjunto com os usuários; vi i i - Providenciar alimentação sistemática do IRSAS 123 

pelo profissional que executa a ação; b- Adequações a serem realizadas no prazo de 124 

120 dias: i - manter atendimento ininterrupto aos usuários; i i- Manter equipe de 125 

educadores diurnos e noturnos; i i i - Disponibil izar de profissional de psicologia com 126 

carga horária de 30 horas semanais; iv- Contratar um coordenador técnico; v- 127 

Adequar o CNPJ da entidade em conformidade com a Lei 12.101/2009 e do Decreto 128 

Federal 7.237/2010;”  o parecer sugere ainda que as Comissões de Orçamento e 129 

Finanças e de Proteção Social Especial encaminhem logo após a deliberação da 130 

Plenária a Noti ficação à entidade dando-lhe ciência das adequações necessárias e 131 

prazos previstos, sendo respeitado o direito de ampla defesa. Após a lei tura, 132 

Vanderlei coloca o parecer em apreciação. A Assistente Social do Albergue 133 

Noturno, Hellen Rizotto diz que não entendeu o apontamento das Comissões onde 134 

diz que deverá ser providenciado a alimentação sistemática da Informatização da 135 

Rede Sócio Assistencial -  IRSAS pois o Sistema está sendo alimentado todas as 136 

manhãs. A conselheira e gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência 137 

Social, Cheila Tatiana Lautert Guimarães, diz que foi veri ficado que  na sala de 138 

atendimento do usuário não existe equipamento de informática, portanto, o sistema 139 



é alimentado posterior ao atendimento, haja vista que o equipamento ficar em uma 140 

sala à parte; Janete acrescenta que o Sistema é imediatista, os dados tem que ser 141 

inseridos no momento do atendimento, pois se a mesma pessoa que passou pela 142 

Entidade à noite, for abordada na manhã seguinte pela equipe do Plantão Social o 143 

Sistema não vai estar atualizado; Egon sugere que seja fornecido um Notbook à 144 

Assistente Social, que após o atendimento poderá retirá-lo do local, tendo em vista 145 

que, já houveram furtos na entidade por parte dos usuários. A diretora do Albergue, 146 

Valdemira Bibiano da Silva fala que comprar o equipamento é fácil, mas questiona 147 

quem daria o dinheiro? O Conselheiro Luiz Antonio P. Lançanova diz que e o 148 

CMAS não está “pegando no pé” da Entidade, porém, faz-se necessário sua 149 

adequação em consonância com a atual Legislação e que conhece a Hellen há tempo 150 

e sabe de sua competência enquanto Profissional, que com certeza ela vai estar 151 

assessorando a diretoria do Albergue Noturno a providenciar a documentação. Inês 152 

corrobora a fala de Luiz e complementa que inclusive o município está tendo que se 153 

adequar de acordo com a nova legislação, Inez diz que quando assumiu a SEASO 154 

em 2010 o Albergue Noturno havia perdido a inscrição, que ela real izou visita no 155 

local se inteirou da situação e orientou a senhora Valdemira a solicitar novamente a 156 

Inscrição, a qual foi aprovada por este Conselho, bem como, a solicitação de 157 

subvenção, mas que o município não pode arcar com todas as despesas. Hellen fala 158 

que sabe da seriedade deste Conselho e fica feliz com isso e que ela, a psicóloga 159 

Fabiane Fauth e diretora, estão preocupadas e empenhadas em resolver estas 160 

questões; Valdemira acrescenta que teve ocasiões de a entidade não ter alimento 161 

para servir;  Inês diz que tudo será feito em parceria, nada sob pressão, que não há 162 

necessidade da equipe ficar apreensiva. Andressa fala que enquanto profissionais as 163 

Assistentes social tem que buscar solução e não ficar nervosa; a assistente social do 164 

Ministério Público acrescenta que gostaria de ser convidada para a próxima visita 165 

no Albergue e ou outra entidade. Os Conselheiros que part iciparam da visita no 166 

Albergue Noturno contribuem com a discussão dizendo que uma das situações que 167 

causou maior preocupação foi a questão das portas dos quartos permanecerem 168 

trancadas durante a noite e não ter nenhuma pessoa a quem os usuários pudessem 169 

recorrer no caso de ocorrer  algum incidente enquanto dormem, e também, o caso 170 

das Câmeras Filmadora instaladas dentro dos quartos. Vanderlei acrescenta que ele 171 

entende a entidade, porém, se o CMAS aprovar algo que não esteja de acordo com a 172 

legislação, também vai responder perante a Justiça. A Conselheira Vanice Maria 173 

Schaedler fala que o Abrigo São Vicente de Paulo e o Lar dos Bebês Pequeno 174 

Peregrino, recebem o mesmo valor da subvenção do Albergue Noturno e conseguem 175 



se manter, pois buscam recursos alternativos; que as entidades tem que se auto 176 

sustentar, pois é como se fosse uma empresa, tem que gerir. Encerradas as 177 

manifestações o parecer é colocado em votação e aprovado por unanimidade. 178 

Encerrando a reunião, o presidente convida a todos para a Confraternização que 179 

será realizada na data de 16.12.2011 e que possivelmente a reunião ordinária seja 180 

na mesma data; Vanderlei também convida a todos para assistirem a apresentação 181 

de seu Trabalho de Conclusão de Curso – TCC às 20h na Faculdade ITECNE; Fala 182 

que os seguintes Conselheiros justif icaram a ausência na reunião de hoje: Kleber 183 

Francisco Maricato, Elisandra Leila Furtado, Luzia de Aguiar Soares. Nada mais 184 

havendo a ser tratado, o presidente Vanderlei encerra reunião às 18h10 e eu, 185 

Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após l ida e aprovada será assinada por mim 186 

e pelo presidente.  187 



 

 

 

 

 

 

 

 


