
                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA 
ATA N° 10 – 09/07/2013 

 

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e treze, aconteceu às 08h15, na Associação 1 
Comercial e Industrial de Cascavel – ACIC, sito à Avenida Toledo, 247, Bairro Centro, a 2 
reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS com a presença de sua 3 
presidente Inês 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 (13.06.2013); 3. Apreciação e 6 
deliberação do parecer da Comissão de Proteção Social Básica acerca da Validação de 7 
inscrição das entidades, serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais não 8 
governamentais, aprovação da documentação apresentada pelas unidades governamentais 9 
da área da proteção social básica e aprovação dos Planos de Providencias e Planos de 10 
Apoio do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação - SMMA; 4. Apreciação e 11 
deliberação do parecer da Comissão de Proteção Social Especial de Média e Alta 12 
Complexidade acerca da Validação de inscrição das entidades, serviços, programas, 13 
projetos e benefícios socioassistenciais não governamentais, aprovação da documentação 14 
apresentada pelas unidades governamentais da área da proteção social especial de média 15 
e alta complexidade e aprovação dos Planos de Providencias e Planos de Apoio do Sistema 16 
Municipal de Monitoramento e Avaliação - SMMA; 5. Apreciação e deliberação do parecer 17 
da Comissão de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos acerca da Validação de 18 
inscrição das entidades, serviços, programas e projetos de assessoramento, defesa e 19 
garantia de direitos; 6. Assinatura do Plano de Apoio do Sistema Municipal de 20 
Monitoramento e Avaliação pelos representantes legais das Unidades Governamentais e 21 
Não Governamentais; 7. Apreciação e deliberação das Comissões de Proteção Social 22 
Especial de Média e Alta Complexidade e da Comissão de Orçamento e Finanças referente 23 
ao Termo de Aceite 2013 ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; 8. 24 
Apreciação e deliberação das Comissões de Proteção Social Especial de Média e Alta 25 
Complexidade e da Comissão de Orçamento e Finanças, referente ao Plano de Aplicação de 26 
recurso federal/2013 reprogramados; 9. Apreciação e deliberação do parecer das 27 
Comissões de Proteção Social Básica e da Comissão de Orçamento e Finanças referente à 28 
solicitação da Entidade PROVOPAR para acréscimo de repasse de recurso financeiro; 10. 29 
Oficio nº 493, advindo da SEASO referente a indicação de 02 conselheiros para participar 30 
da Reunião Regionalizada do CNAS nas datas de 23, 24 e 25 de julho de 2013  em Porto 31 
Alegre- RS; 11. Informes gerais. 11.1. I Simpósio de Políticas Publicas LGBT nos 32 
Municípios, promovido pelo Fórum Nacional de Gestoras e Gestores Estaduais e 33 



Municipais de Politicas Publicas para LGBT; 11.2. Convite para III Conferencia Municipal de 34 
Cultura; 11.3. Convite para compor a mesa de honra na SEMANECA, conforme Oficio nº 35 
245/2013; 11.4. Convite para a 2º Edição da SEMANECA – 2013; 11.5. Convite para Reunião 36 
Ampliada e Descentralizada do CEAS em Cascavel, na data de 11 de julho de 2013; 11.6. 37 
Convite para Reunião do COGEMAS na data de 12/07/2013 às 09h00min no Auditório do 38 
Paço Municipal de Cascavel. A presidente inicia agradecendo a ACIC pela cedência deste 39 
espaço e as Entidades que atenderam o Convite e comparecendo nesta reunião ordinária do 40 
CMAS, para a assinatura dos Planos de Providencias e Planos de Apoio do Sistema Municipal de 41 
Monitoramento e Avaliação - SMMA; Inês também agradece a presença do vereador Vanderlei 42 
Augusto da Silva e o senhor Emo Urbino, representando o vereador Pedro Maria Martendal de 43 
Araújo. Em seguida, passa-se ao ponto nº 1. Aprovação da Pauta do Dia: Inês coloca a pauta 44 
em apreciação; solicita a inclusão do seguinte ponto de pauta: Apreciação e Deliberação do 45 
Plano Plurianual (PPA) 2014-2017 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2014; a 46 
conselheira representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Susana Medeiros Dal 47 
Molin fala que, tendo em vista a demanda da pauta onde no ponto nº 6 as Unidades 48 
Governamentais e Não Governamentais irão assinar o Plano de Apoio do Sistema Municipal de 49 
Monitoramento e, considerando que a inclusão solicitada faz jus a uma atenção especial e maior 50 
tempo para análise, propõe que seja realizada reunião extraordinária para discussão de apenas 51 
esse ponto; a plenária concorda e desta forma aprova pela unanimidade de onze votos a inclusão, 52 
bem como o agendamento de reunião extraordinária do CMAS para a data de 16.07.2013 às 08h 53 
no Auditório da Prefeitura Municipal. Na sequência, Inês justifica a ausência dos seguintes 54 
conselheiros: Luiz Antônio Pastorini Lançanova, representante da entidade Guarda Mirim que 55 
viajou ao Rio Grande do Sul para tratar de problema de saúde na família; Maria Marly de Paula, 56 
representante da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO que encontra-se em férias 57 
e Maria Lourdes de Barros, representante do Programa Formação Política e Cidadã do Centro 58 
Jesuíta que teve um pequeno acidente doméstico (contusão) e está com dificuldade de se 59 
locomover. Em seguida, passa-se ao ponto nº 2.  Apreciação e deliberação da Ata da reunião 60 
anterior (13.06.2013): a presidente coloca a ata em apreciação; a conselheira Vívian Bertelli 61 
Ferreira de Oliveira, representante do Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência Social, solicita 62 
que na linha nº 27 seja alterado a nomenclatura correta de NUCRESS que é: “Núcleo do 63 
Conselho Regional de Serviço Social, 11ª Região”; Vivian também solicita que nas linhas nº 67 e 64 
69, onde consta “dez e vinte”, que seja especificado, finaliza observando que na linha nº 75, a 65 
palavra “inclusiv;” seja alterada para “inclusiva”; encerrada a apreciação, Inês coloca a ata em 66 
votação e a mesma é aprovada pela plenária por unanimidade de quinze votos. 3. Apreciação e 67 
deliberação do parecer da Comissão de Proteção Social Básica acerca da Validação de 68 
inscrição das entidades, serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais não 69 
governamentais, aprovação da documentação apresentada pelas unidades governamentais 70 
da área da proteção social básica e aprovação dos Planos de Providencias e Planos de 71 
Apoio do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação – SMMA: Inês realiza a leitura do 72 
parecer da Comissão de Proteção Social Básica o qual diz que: “...considerando o ofício n° 73 



416/2013 advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, o qual solicita a 74 
deliberação junto ao CMAS dos Planos de Providências e Plano de Apoio do Sistema Municipal 75 
de Monitoramento e Avaliação das entidades abaixo relacionadas; considerando que os Planos de 76 
Providências e os Planos de Apoio do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação foram 77 
analisados concomitantemente ao Plano de Ação das unidades governamentais e não 78 
governamentais, o qual a partir de 2013 foi construído somente on line através do Sistema de 79 
Informação IRSAS publicado na WEB, tem por indicativo à plenária que aprove: 1. Os Planos de 80 
Providências e os Planos de Apoio do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação das 81 
entidades, serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais com inscrição no CMAS, 82 
relacionadas no item 2; 2. A validação da Inscrição das entidades, serviços, programas, projetos e 83 
benefícios socioassistenciais não governamentais, bem como aprovar a documentação 84 
apresentada pelas unidades governamentais conforme segue: Centro de Referência de 85 
Assistência Social – CRAS do Cascavel Velho,  Santa Cruz,  XIV de Novembro, Periolo, 86 
Interlagos, Volante, favorável com a seguinte ressalva, comum a todas: conceder o prazo de 90 87 
dias para a apresentação do Certificado de Licença Sanitária e Licença do Corpo de Bombeiros; 88 
LBV,  favorável, sem ressalvas; ACAPAC, favorável com a seguinte ressalva: conceder o prazo de 89 
90 dias para a apresentação do Certificado de Licença Sanitária e Licença do Corpo de 90 
Bombeiros; EURECA I e EURECA II, favorável com a seguinte ressalva: conceder o prazo de 90 91 
dias para a apresentação do Certificado de Licença Sanitária e Licença do Corpo de Bombeiros; 92 
CEMIC, favorável, sem ressalvas; Guarda Mirim,  favorável com a seguinte ressalva: conceder o 93 
prazo de 90 dias para a apresentação do Alvará de Funcionamento; CCI, favorável com a 94 
seguinte ressalva: conceder o prazo de 90 dias para a apresentação do Certificado de Licença 95 
Sanitária e Licença do Corpo de Bombeiros; PROVOPAR,  favorável com a seguinte ressalva, 96 
conceder o prazo de 90 dias para a apresentação do Certificado de Licença Sanitária e Licença do 97 
Corpo de Bombeiros; FAG, favorável com a seguinte ressalva:  conceder o prazo de 90 dias para 98 
a apresentação do Certificado de Licença Sanitária e Licença do Corpo de Bombeiros; Centro 99 
Jesuíta, favorável com a seguinte ressalva: conceder o prazo de 90 dias para a apresentação do 100 
Certificado de Licença Sanitária e Licença do Corpo de Bombeiros;  Inclusão Produtiva: favorável 101 
com a seguinte ressalva: conceder o prazo de 90 dias para a apresentação do Certificado de 102 
Licença Sanitária e Licença do Corpo de Bombeiros; SEPAL, favorável com a seguinte ressalva: 103 
conceder o prazo de 90 dias para a apresentação do Certificado de Licença Sanitária e Licença do 104 
Corpo de Bombeiros; conceder o prazo de 90 dias para a apresentação do Alvará de 105 
Funcionamento do local onde são desenvolvidas as atividades do Serviço de capacitação, 106 
inclusão produtiva e enfrentamento à pobreza...”, encerrada a leitura, Inês coloca o parecer em 107 
apreciação; a assistente social do CMAS, Gisele Fossá diz que conforme observa-se no parecer, 108 
a maioria das Unidades não apresentaram o Certificado de Licença Sanitária e Licença do Corpo 109 
de Bombeiros; a conselheira representante da Fundação Assis Gurgacz- FAG, Salete Gerardi de 110 
Lima Chrun, fala que no caso da FAG, as providências exigidas pelos referidos órgãos, já foram 111 
realizadas, estão aguardando o retorno dos técnicos, mas é muito moroso, Salete acrescenta que 112 
conforme consta no parecer e também observado em discussões de reuniões anteriores, este é 113 



um problema comum tanto a governamentais como não governamentais, então, se não teria um 114 
encaminhamento para agilizar esse processo; o diretor da SEASO, Hudson Márcio Moreschi 115 
Júnior, acrescenta que nas Unidades Governamentais os órgãos em tela realizam  vistoria e 116 
solicitam determinadas adequações, porém, ao retornarem, geralmente é outra equipe e que isso 117 
dificulta, haja vista que o outro técnico, acaba solicitando outros critérios, demandando mais 118 
tempo; a coordenadora do Recanto da Criança Danielle Furlan da Silva Motter corrobora com a 119 
discussão exemplificando que no final do ano passado (2012) técnicos da Vigilância Sanitária 120 
estiveram realizando vistoria na entidade e nesse ano (2013) foi entrado em contato com o 121 
departamento e foi informado que a pessoa estava em férias e a orientação foi que a entidade 122 
deveria aguardar seu retorno; o vereador Vanderlei Augusto da Silva, complementa que é de seu 123 
conhecimento que até o mês passado a equipe da Vigilância Sanitária contava com apenas sete 124 
pessoas e que a necessidade seria da contratação de vinte técnicos; ainda em apreciação, a 125 
plenária discute que, considerando as dificuldades aqui elencadas, o prazo de noventa dias 126 
concedido às Unidades para apresentarem a documentação atualizada não é suficiente; a 127 
conselheira Vivian propõe manter o prazo indicado pela Comissão e nesse período, a presidente 128 
articular reunião com o CMAS, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros;  Vanderlei propõe que 129 
o convite seja para a próxima reunião ordinária; Inês diz que gostou das proposições e coloca em 130 
votação, desta forma a plenária aprova pela unanimidade de quinze votos, o parecer supra, bem 131 
como, que os dois órgãos em tela sejam convidados à participarem da próxima reunião ordinária 132 
desse Conselho. Em seguida, inicia-se o ponto nº 4. Apreciação e deliberação do parecer da 133 
Comissão de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade acerca da Validação 134 
de inscrição das entidades, serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 135 
não governamentais, aprovação da documentação apresentada pelas unidades 136 
governamentais da área da proteção social especial de média e alta complexidade e 137 
aprovação dos Planos de Providencias e Planos de Apoio do Sistema Municipal de 138 
Monitoramento e Avaliação – SMMA: Inês realiza a leitura do parecer onde consta que: 139 
“...considerando o ofício n° 416/2013 advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social – 140 
SEASO, o qual solicita a deliberação junto ao CMAS dos Planos de Providências e Plano de 141 
Apoio do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação das entidades abaixo relacionadas, 142 
considerando que os Planos de Providências e os Planos de Apoio do Sistema Municipal de 143 
Monitoramento e Avaliação foram analisados concomitantemente ao Plano de Ação das unidades 144 
governamentais e não governamentais, o qual a partir de 2013 foi construído somente on line 145 
através do Sistema de Informação IRSAS publicado na WEB, tem por indicativo à plenária que 146 
aprove: 1. Os Planos de Providências e os Planos de Apoio do Sistema Municipal de 147 
Monitoramento e Avaliação das entidades, serviços, programas, projetos e benefícios 148 
socioassistenciais com inscrição no CMAS, relacionadas no item 2; 2. A validação da Inscrição 149 
das entidades, serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais não governamentais, 150 
bem como aprovar a documentação apresentada pelas unidades governamentais, com as 151 
seguintes ressalvas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS I, II e III, 152 
Plantão Social, Centro Pop, Casa POP, Família Acolhedora, Unidade de Acolhimento Institucional 153 



Feminina, Unidade de Acolhimento Institucional Masculina e Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti, 154 
favorável com a seguinte ressalva: conceder o prazo de 90 dias para a apresentação do 155 
Certificado de Licença Sanitária e Licença do Corpo de Bombeiros; Lar dos Bebês Pequeno 156 
Peregrino, favorável sem ressalvas; Associação Recanto da Criança, favorável com a seguinte 157 
ressalva: conceder o prazo de 90 dias para a apresentação do Certificado de Licença Sanitária e 158 
Licença do Corpo de Bombeiros; Residência Inclusiva – APAE, favorável com as seguintes 159 
ressalvas: conceder o prazo de 90 dias para a apresentação do Certificado de Licença Sanitária e 160 
Licença do Corpo de Bombeiros e Alvará de Funcionamento; Associação Espírita Irmandade de 161 
Jesus – Albergue Noturno, favorável com a seguinte ressalva: conceder o prazo de 90 dias para a 162 
apresentação do Certificado de Licença Sanitária e Licença do Corpo de Bombeiros; Abrigo São 163 
Vicente de Paulo, conceder o prazo de 90 dias para a apresentação do Certificado de Licença 164 
Sanitária e Licença do Corpo de Bombeiros...”; encerrada a leitura, a presidente coloca o parecer 165 
em apreciação; a conselheira representante do Abrigo São Vicente de Paulo, Vanice Maria 166 
Schaedler questiona como que o CREAS III, inaugurado em dezembro de 2012, ou seja, é uma 167 
obra nova, teve o projeto aprovado sem os devidos Certificados, uma vez que, quando trata-se de 168 
construção particular não se consegue inaugurar uma obra sem a liberação dos mesmos; Inês diz 169 
que é pelo mesmo motivo já discutido no ponto anterior, reitera que, não existe uma relação 170 
padronizada dos itens solicitados por cada órgão; Vanice então ressalta a importância do 171 
encaminhamento do ponto nº 03 (convidar os Órgãos citados para reunião), pois todo ano é a 172 
mesma problemática. Finalizada a apreciação, a presidente coloca o parecer em votação o qual, a 173 
plenária aprova pela unanimidade de quinze votos. Prossegue-se com o ponto nº 5. Apreciação e 174 
deliberação do parecer da Comissão de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos 175 
acerca da Validação de inscrição das entidades, serviços, programas e projetos de 176 
assessoramento, defesa e garantia de direitos:  a presidente faz a leitura do referido parecer 177 
onde consta que “...considerando o ofício n° 416/2013 advindo da Secretaria Municipal de 178 
Assistência Social – SEASO, o qual solicita a deliberação junto ao CMAS dos Planos de 179 
Providências e Plano de Apoio do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação das entidades 180 
abaixo relacionadas, considerando que os Planos de Providências e os Planos de Apoio do 181 
Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação foram analisados concomitantemente ao Plano 182 
de Ação das unidades governamentais e não governamentais, o qual a partir de 2013 foi 183 
construído somente on line através do Sistema de Informação IRSAS publicado na WEB, tem por 184 
indicativo à plenária que aprove: 1. A validação da Inscrição das entidades, serviços, programas e 185 
projetos com as seguintes ressalvas: .1. Entidade de Assessoramento: Centro Jesuíta de 186 
Cidadania e Assistência Social, favorável com a seguinte ressalva: Conceder o prazo de 90 dias 187 
para a apresentação do Certificado de Licença Sanitária e Licença do Corpo de Bombeiros;  2.2. 188 
Entidade de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos: APOFILAB, favorável sem ressalvas; 189 
ACAS,  favorável com a seguinte ressalva: conceder o prazo de 90 dias para a apresentação do 190 
Certificado de Licença Sanitária e Licença do Corpo de Bombeiros; ADEFICA, favorável com a 191 
seguinte ressalva: conceder o prazo de 90 dias para a apresentação do Certificado de Licença 192 
Sanitária e Licença do Corpo de Bombeiros; ACADEVI, favorável com as seguintes ressalvas: 193 



conceder o prazo de 90 dias para a apresentação do Certificado de Licença Sanitária e Licença do 194 
Corpo de Bombeiros e Apresentar cópia da ata da eleição da atual diretoria com registro em 195 
cartório...”, após a leitura, Inês coloca o parecer em apreciação; a conselheira e assistente social 196 
da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, Ana Paula Zorik, explica que as entidades 197 
de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos não possuem Plano de Apoio, por esta razão, 198 
serão validadas somente a inscrição; não havendo mais manifestações, Inês coloca o parecer em 199 
votação o qual a plenária aprova pela unanimidade de quinze votos. Segue-se com o ponto nº 6. 200 
Assinatura do Plano de Apoio do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação pelos 201 
representantes legais das Unidades Governamentais e Não Governamentais: Inês 202 
parabeniza e elogia os técnicos do Setor de Monitoramento e Avaliação que, juntamente com 203 
representantes do CMAS, por meio das Comissões Mista e Permanente, realizaram visitas ás 204 
Unidades Governamentais e Não Governamentais e elaboraram o Plano de Apoio; devido à 205 
demanda da pauta, Inês propõe que as Unidades Governamentais assinem o referido  Plano na 206 
SEASO; a plenária aceita a proposição e desta forma, os representantes das demais Unidades, 207 
que se fazem presente, assinam o Plano de Apoio do Sistema Municipal de Monitoramento e 208 
Avaliação. Na sequência, discute-se o ponto nº 7. Apreciação e deliberação do parecer das 209 
Comissões de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e da Comissão de 210 
Orçamento e Finanças referente ao Termo de Aceite 2013 ao Programa de Erradicação do 211 
Trabalho Infantil – PETI: Gisele realiza a leitura do parecer das referidas Comissões onde diz 212 
que “... considerando os arts. 60 e 62 da Lei nº 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do 213 
Adolescente - ECA, que, respectivamente, ratifica a proibição do trabalho infantil e estabelece que 214 
a condição de aprendiz diz respeito à formação técnico-profissional, ministrada segundo as 215 
diretrizes e bases da legislação em vigor; considerando que a Lei nº 8.742, de 1993 - Lei Orgânica 216 
da Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei nº 12.435, de 2011, que instituiu o Programa de 217 
Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, considerando a Resolução 008/2013 do CNAS que 218 
dispõe sobre as ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, 219 
considerando a Resolução 005/2013 da CIT - Comissão Intergestora Tripartite que dispõe sobre 220 
as ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI no âmbito do 221 
Sistema Único da Assistência Social - SUAS e o critério de elegibilidade do cofinanciamento 222 
federal para os exercícios de 2013/2014 destinado a Estados, Municípios e Distrito Federal com 223 
maior incidência de trabalho infantil, considerando o ofício nº 459/2013, protocolado pela SEASO 224 
junto ao CMAS solicitando apreciação e deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social 225 
referente ao Termo de Aceite de 2013 ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, tem por 226 
indicativo à plenária que aprove o Termo de Aceite de 2013 ao Programa de Erradicação do 227 
Trabalho Infantil...”. Encerrada a leitura, Inês coloca o parecer em apreciação e não havendo 228 
nenhuma manifestação, o coloca em votação; a plenária aprova o parecer pela unanimidade de 229 
quinze votos. Desta forma, passa-se ao ponto, 8. Apreciação e deliberação das Comissões de 230 
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e da Comissão de Orçamento e 231 
Finanças, referente ao Plano de Aplicação de recurso federal/2013 reprogramados: a 232 
presidente Inês efetua a leitura do parecer das Comissões supra onde está escrito que: 233 



“...considerando a Resolução 002/2013/CMAS que aprova a reprogramação de saldos de recurso 234 
federal de 2012 aos serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e 235 
Alta Complexidade; considerando o ofício nº 425/2013, protocolado pela SEASO junto ao CMAS 236 
solicitando apreciação e deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social referente ao 237 
Plano de Aplicação de recurso federal/2012 reprogramados; considerando as orientações 238 
referentes à aplicação e reprogramação dos recursos financeiros repassados pelo fundo nacional 239 
de assistência social, que estabelece que os recursos dos Pisos Federais repassados aos 240 
municípios que não forem aplicados podem ser reprogramados no exercício seguinte, desde que 241 
os serviços socioassistenciais tenham sido prestados de forma contínua e sem interrupção, tem 242 
por indicativo à plenária que aprove o Plano de Aplicação de recurso federal/2012 reprogramados 243 
conforme os seguintes valores, 1.  Piso Fixo de Média Complexidade – CREAS/Plantão Social: R$ 244 
123.267,60 (cento e vinte e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos); 2. 245 
Piso de Transição de Média Complexidade – CREAS III: R$ 37.538,98 (trinta e sete mil, 246 
quinhentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos), TOTAL GERAL: R$ 160.800,58 (cento 247 
e sessenta mil, oitocentos reais e cinqüenta e oito centavos)...”. A presidente coloca o parecer em 248 
apreciação. O conselheiro e diretor da SEASO, Hudson explica que, os recursos serão utilizados 249 
com: material de limpeza, copa e cozinha; gêneros alimentícios; material de publicidade e 250 
propaganda, bem como, locação de veículos. Encerrada as manifestações, Inês coloca o parecer 251 
em votação, o qual, a plenária aprova pela unanimidade de quinze votos. Segue-se com o ponto 252 
nº 9. Apreciação e deliberação do parecer das Comissões de Proteção Social Básica e da 253 
Comissão de Orçamento e Finanças referente à solicitação da Entidade PROVOPAR para 254 
acréscimo de repasse de recurso financeiro: o parecer é lido por Inês e consta que: 255 
“...considerando o ofício nº 025/2013, protocolado pela Entidade PROVOPAR junto ao CMAS 256 
solicitando apreciação e deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social referente ao 257 
acréscimo de repasse de recurso financeiro no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 258 
mensais para manutenção da nova Cozinha Comunitária, tem por indicativo à plenária que aprove 259 
a solicitação da Entidade PROVOPAR, devendo ser consultada a Secretaria Municipal de 260 
Finanças sobre acréscimo no orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, com 261 
previsão de início do repasse financeiro a partir do mês de agosto de 2013...”. Inês finaliza a 262 
leitura e coloca o parecer em apreciação; a diretora do PROVOPAR, Vânia Maria de Souza, faz 263 
uso da palavra e explica que o Programa já possui uma Cozinha Comunitária  no bairro 264 
Presidente, onde são servidas refeições diárias e que no local as mulheres ainda recebem 265 
orientações e cursos de culinária, inclusive, participam da fabricação de pães caseiros e depois 266 
podem levá-los para o consumo da família; Vânia acrescenta que após levantamento, o 267 
PROVOPAR optou por construir, com recursos próprios, a segunda Cozinha Comunitária na 268 
região norte da cidade, precisamente na Avenida Interlagos, 1056 – bairro Interlagos, por tratar-se 269 
de uma região muito carente; a diretora continua sua explanação apresentando, projetado em 270 
multimídia, diversas fotos da cozinha já existente, bem como, da segunda cozinha que será 271 
inaugurada dia 08.08.2013 no endereço citado; também esclarece que,  após a inauguração, 272 
serão servidas refeições às segundas, quartas e sextas-feiras, porém, dependendo da demanda e 273 



de deliberação do CMAS quanto ao solicitado, poderá se aumentar os dias. Encerrada a 274 
apreciação, Inês coloca o parecer em votação e o mesmo é aprovado pela unanimidade de quinze 275 
votos. Passa-se 10. Oficio nº 493, advindo da SEASO referente a indicação de 02 276 
conselheiros para participar da Reunião Regionalizada do CNAS nas datas de 23, 24 e 25 de 277 
julho de 2013  em Porto Alegre- RS: Gisele faz a leitura do ofício nº 493/2013 advindo da 278 
SEASO o qual informa acerca da Reunião Ampliada e Descentralizada do Conselho Nacional de 279 
Assistência Social – CNAS que acontecerá nos dias 23, 24 e 25.07.2013 na cidade de Porto 280 
Alegre no Estado do Rio Grande do Sul, onde a SEASO sugere que este respeitoso Conselho 281 
indique dois representantes, podendo ser um conselheiro governamental e um não 282 
governamental, sendo que as despesas de adiantamento de viagem podem ser custeadas com 283 
recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – IGD-284 
SUAS. A presidente coloca o parecer em apreciação. Somente o conselheiro governamental 285 
Hudson coloca seu nome à disposição; os conselheiros não governamentais, Janaina Alves 286 
Teixeira e Josué dos Santos demonstram interesse em representar o CMAS enquanto Não 287 
Governamentais; a assistente social da SEASO, Justa Alves dos Anjos Chesca faz uso da palavra 288 
dizendo que gostaria de fazer a defesa da conselheira Janaina tendo em vista que, sempre que o 289 
CMAS necessita ser representado em alguma Comissão ou evento de interesse da Política de 290 
Assistência Social, a conselheira em tela tem disponibilizado seu tempo para representá-lo, desta 291 
forma, Justa propõe que Janaina seja indicada enquanto titular e Josué enquanto suplente, pois 292 
se por alguma circunstância Janaina não puder participar do evento mencionado, o suplente 293 
poderá substituí-la. Encerrada a apreciação, a plenária aprova pela unanimidade de quinze votos, 294 
para participar da reunião ampliada e descentralizada do CNAS na cidade de Porto Alegre, o 295 
conselheiro governamental Hudson Márcio Moreschi Júnior e a conselheira não governamental 296 
Janaina Alves Teixeira na condição de titular, ficando o conselheiro Josué dos Santos na condição 297 
de suplente. Em seguida, o ponto nº 11.  Informes Gerais: I Simpósio de Políticas Publicas 298 
LGBT nos Municípios, promovido pelo Fórum Nacional de Gestoras e Gestores Estaduais e 299 
Municipais de Politicas Publicas para LGBT: Inês lê o convite recebido através do ofício nº 300 
05/2013 do Fórum Nacional de Gestoras e Gestores Estaduais e Municipais de Políticas Públicas 301 
para população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, para o I Simpósio da 302 
referida Política nas datas de 11 e 12.07.2013 no Auditório do PROCON; Convite para III 303 
Conferencia Municipal de Cultura: conforme ofício circular nº 002/2013, o secretário Municipal 304 
de Cultura, Valdecir A. Nath, convida para a III Conferência Municipal de Cultura na data de 305 
13.07.2013 no Centro Cultural Gilberto Mayer, o conselheiro Carlos A. S. da Rosa, representante 306 
da referida Secretaria, ressalta a importância dessa Conferência, haja vista que no referido evento 307 
será criado o Conselho da Cultura; Convite para compor a mesa de honra na SEMANECA, 308 
conforme Oficio nº 245/2013; Convite para a 2º Edição da SEMANECA – 2013: Inês fala de 309 
ambos os pontos de pauta, onde por meio do ofício nº 245/2013, o Conselho Municipal dos 310 
Direitos da Criança e do Adolescente, a convida para compor a mesa de honra na abertura da 2ª 311 
Edição da Semana Municipal do estatuto da criança e do Adolescente – SEMANECA, na data de 312 
08.07.2013, às 19h, no plenário da Câmara Municipal de Cascavel; Convite para Reunião 313 



Ampliada e Descentralizada do CEAS em Cascavel, na data de 11 de julho de 2013:  Inês 314 
reitera o Convite feito na reunião do mês anterior, para a reunião Ampliada e Descentralizada do 315 
Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/PR que acontecerá na data de 11.07.2013, às 316 
08h, no auditório da UNIPAR; Convite para Reunião do COGEMAS na data de 12/07/2013 às 317 
09h00 no Auditório do Paço Municipal de Cascavel: Inês também convida para a reunião do 318 
Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado do Paraná – COGEMAS, que 319 
será realizada no auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, na data de 12.07.2013, às 09h; e 320 
finalizando os Informes, Inês lembra e convida a todos para participarem da X Conferência 321 
Municipal de Assistência Social que será realizada nas datas de 19.07.2013 às 19h no auditório 322 
das UNIPAR, prosseguindo na data de 20.07.2013 a partir das 08h30. Nada mais havendo a ser 323 
tratado, a presidente Inês encerra a reunião as 10h43 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata 324 
que, após lida e aprovada será assinada por mim e pela presidente. 325 

 

 

 

 

 

 


