
                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ATA N° 11 – 16/07/2013 

 

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e treze, aconteceu às 08h00, no Auditório da 1 
Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à Rua Paraná, 5.000,  Centro, a reunião Extraordinária e 2 
Ampliada do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, Conselho Municipal dos Direitos 3 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM e 4 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI com a presença da maioria de seus membros 5 
conforme consta na lista de presença anexa, bem como de seus respectivos presidentes: CMAS: 6 
Inês de Paula, CMDCA: Valdair Mauro Debus, CMDM: Inês de Paula e CMDI: Jaime Mariano, 7 
para  tratar dos seguintes assuntos de pauta, comum aos quatro Conselhos: 1. Aprovação da 8 
Pauta do Dia; 2. Apreciação e deliberação do Plano Plurianual (PPA) 2014-2017 e a Lei de 9 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2014; 3. Informes. A presidente do CMAS, Inês inicia a reunião 10 
agradecendo a todos os presentes por terem atendido a convocação dos respectivos presidentes 11 
para esta reunião extraordinária, e prossegue colocando em apreciação o ponto nº 1. Aprovação 12 
da Pauta do Dia: Inês explica que por tratar-se de reunião ampliada, as justificativas de 13 
ausências encaminhadas pelos Conselheiros serão apresentadas na próxima reunião ordinária de 14 
cada Conselho; explica ainda que foi necessário a convocação desta reunião extraordinária haja 15 
vista, o prazo estabelecido para a entrega da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2013 à 16 
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN; nada mais havendo, a plenária ampliada aprova a 17 
Pauta do Dia pela unanimidade de vinte e três votos. Desta forma, passa-se ao ponto nº 2. 18 
Apreciação e deliberação do Plano Plurianual (PPA) 2014-2017 e a Lei de Diretrizes 19 
Orçamentárias (LDO) 2014: a Secretária Municipal de Assistência Social e Conselheira 20 
Presidente, Inês de Paula, juntamente com o diretor da SEASO e também conselheiro, Hudson 21 
Márcio Moreschi Júnior, apresenta projetado em multimídia, a proposta orçamentária da SEASO 22 
para o ano de 2014, explicam que o Poder Executivo é Responsável pela Elaboração e o Poder 23 
Legislativo (Câmara de Vereadores) pela discussão e aprovação do PPA e da LDO, sendo que o 24 
Plano Plurianual- PPA é a lei que define as prioridades do Governo pelo período de 04 (quatro) 25 
anos, detalhamento dos investimentos que serão realizados, o projeto de lei do PPA deve ser 26 
enviado pelo Poder Executivo até o dia 15 de agosto do primeiro ano de seu mandato e deve 27 
conter as diretrizes, objetivos e metas;  enquanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 28 
dimensiona as ações e metas físicas e financeiras de cada exercício e tem como função a fixação 29 
das metas e prioridades; orientar a Lei Orçamentária Anual; dispor sobre as alterações na 30 
legislação tributária; critérios de limitação de empenho; direcionar formas e limites de gastos e 31 
inclusão de anexos de metas e riscos fiscais; o orçamento estimado para a SEASO para o ano 32 
2014 é de R$ 26.785.032,00 (vinte e seis milhões, setecentos e oitenta e cinco mil e trinta e dois 33 



reais), conforme segue: recursos livres: R$ 8.176.256,00 (oito milhões, cento e setenta e seis mil, 34 
duzentos e cinqüenta e seus reais), sem folha; folha de pagamento aproximadamente R$ 35 
10.000.000,00 (dez milhões de reais); recursos de outras esferas (estimativa): R$ 8.608.776,00 36 
(oito milhões, seiscentos e oito mil e setecentos e setenta e seis reais); Hudson apresenta a 37 
estrutura orçamentária da SEASO: 01 – Secretaria de Assistência Social; 02 – Fundo Municipal de 38 
Assistência Social; 03 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 04 – Fundo 39 
Municipal dos Direitos do Idoso. Inês fala que no ano passado foi criado o Fundo Municipal dos 40 
Direitos do Idoso, parabeniza o CMDI por esta conquista que agora tem seu Fundo próprio, 41 
conforme conta na Unidade nº 04. A assistente social do Ministério Público, Andressa Bremm 42 
questiona se terá um momento onde serão apresentados, de forma individual, os valores que 43 
serão repassados a cada Unidade Governamental ou Não Governamental; Hudson explica que a 44 
proposta foi compilada em blocos, diferente do ano passado, tendo em vista que entendeu-se que 45 
desta forma, facilitaria a compreensão dos participantes, porém, a Secretaria preparou também 46 
por Unidades, e nesse momento, Hudson abre um parênteses na apresentação e projeta uma 47 
nova tela esclarecendo o questionamento de Andressa; a psicóloga do Ministério Público, Karen 48 
Richter P. S. Romero, fala que a Promotora de Justiça Dra Larissa Haick Vitorassi Batistin não 49 
pode comparecer, mas solicitou que  Karen observasse a necessidade de constar na LDO/2014, a 50 
ampliação da equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II, 51 
haja vista que, segundo a Promotora, ela observou que a demanda tem aumentado, e embora os 52 
atendimentos estejam acontecendo, é necessário ampliar a equipe, pois, tem ocorrido atrasos no 53 
cumprimento dos mesmos, e enquanto Promotoria, ela acredita que a melhor alternativa no caso 54 
de ato infracional, é a medida em meio aberto; Inês agradece a presença das representantes do 55 
Ministério Público, acrescenta que entende a preocupação da Dra Larissa, porém, como é de 56 
conhecimento de todos, o município passou por uma fase complicada neste primeiro semestre, 57 
mas que o gerente da divisão de Proteção Social Especial, o psicólogo Celso Beno Lunkes vem 58 
realizando reuniões com a equipe do CREAS II com a preocupação de juntos buscarem 59 
alternativas que visem sanar ou amenizar as situações apontadas pelo Serviço, Inês acrescenta 60 
que a SEASO necessita da contratação de quarenta e dois Servidores somente para reposição 61 
das vagas daqueles que pediram exoneração e/ou transferência, por isso, diz que é necessário ter 62 
paciência, pois embora já esteja negociando com a Administração as reposições, bem como, 63 
novas contratações, acredita que ainda levará um tempo de aproximadamente sessenta dias para 64 
regularização dessa situação; o conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 65 
Adolescente, Evilásio Schmitz, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 66 
Econômico, pergunta se para 2014 foi destinado o mesmo percentual de 2013? Hudson diz que 67 
sim; Inês ressalta que esse percentual do orçamento equivale a aproximadamente 7% (sete por 68 
cento) do orçamento do Município acrescenta que esse percentual foi uma conquista, pois a 69 
legislação recomenda apenas 5% (cinco por cento) e que a maioria dos municípios destina a 70 
média de 2% (dois por cento) para a Política de Assistência Social; quanto à Política dos Direitos 71 
da Mulher, Inês, que também é presidente do Conselho Municipal dos Direito da Mulher, fala que 72 
para 2014 o CMDM objetiva implantar o “Projeto Mulher do Campo”, para que a mulher da zona 73 



rural também possa ter seu espaço. No que se refere, ao Condomínio da terceira idade, Inês 74 
lembra que a ação apresentada na proposta, “[...] não é para tirar os Idosos que lá se encontram 75 
[...]”, ou seja, os mesmos que lá residem, permanecerão no Condomínio, porém, serão 76 
estabelecidos critérios para os novos acolhimentos, haja vista que Serviço deverá passar pelo 77 
processo de reordenamento estabelecendo assim, o Acolhimento Institucional, na modalidade 78 
residencial conforme prevê a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais. Em seguida, a 79 
assistente Social do Albergue Noturno, Hellen Rizzotto, questiona se tem previsão para 80 
construção de sede própria para o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua – 81 
CENTRO POP. Inês esclarece que foi feito permuta com a Secretaria Municipal de Saúde – 82 
SESAU, a qual disponibilizou o terreno junto ao Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e 83 
Droga – CAPS ad, próximo ao Centro Esportivo Ciro Nardi em troca do terreno onde hoje está 84 
situado o Centro POP e a Casa POP, no Bairro Cancelli, informando também que os serviços 85 
serão desmembrados. O conselheiro representante da Associação Cascavelense de Deficientes 86 
Visuais – ACADEVI, Josué dos Santos, diz que quer deixar registrado que uma das lutas da 87 
Entidade é para que seja reconhecida, de fato, enquanto entidade de Defesa de Direito, haja vista 88 
que, muitos ainda confundem com Sindicato, então, continua Josué, em nome das pessoas com 89 
deficiência, pede que as entidades de defesa de direito, sejam vistas na sua real importância que 90 
é a defesa de direitos e não enquanto Sindicato, o conselheiro pede ainda que se repense na 91 
questão de partilha da subvenção, finaliza ressaltando que a entidade está com dificuldade quanto 92 
as ações administrativas uma vez que, a Servidora cedida pelo Município, se encontra em licença 93 
para tratamento de saúde, sem previsão de retorno, porém, diz Josué, parabeniza todos os 94 
Conselheiros que lutam por melhorias nas entidades, pois hoje a ACADEVI possui acesso à 95 
Internet, entre outros benefícios, agradece a todos; prosseguindo, são apresentadas as metas da 96 
SEASO para 2014-2017 (PPA), conforme segue: manter os Programas e Serviços existentes; 97 
ampliação do número de Conselhos Tutelares; equipar os Conselhos Tutelares; construir para o 98 
ano de 2015 o Centro de Convivência para Idosos; equipar o Centro de Convivência para Idosos; 99 
ampliar no ano de 2014 a sede do Programa CREAS 3; construir no ano de 2014 Mini Ginásio 100 
para o Programa EURECA 2; construir no ano de 2014 uma nova sede para a Casa de Passagem 101 
Masculina; ampliar para o ano de 2014 a sede do CRAS Santa Cruz; equipar a sede do CRAS 102 
Santa Cruz; manter o Restaurante Popular; construir para o ano de 2014 a Casa do Índio; equipar 103 
a Casa do Índio; executar ações do BID; construir no ano de 2014 o CRAS Floresta; equipar o 104 
CRAS Floresta; ampliações dos CRAS nos anos de 2014 e 2015, para atender a descentralização 105 
do Cadastro Único; implantar no ano de 2014 o Projeto Mulher do Campo; construir 03 CRAS nos 106 
distritos até 2017; Equipar os CRAS nos distritos; implantar no ano de 2014 a Coordenadoria 107 
Municipal de Política para à Mulher; construir no ano de 2014 o Centro de Referência de 108 
Atendimento Integral à Mulher; manter o Programa de Atenção às Famílias dos Adolescentes 109 
Internados por Medida Socioeducativa (AFAI); reformar no ano de 2014 os Blocos 06 e 07 do 110 
Condomínio da Terceira Idade; garantir recursos de 2015 a 2017 para manutenção dos Blocos já 111 
reformados do Condomínio da Terceira Idade. Finalizando a apresentação, a SEASO apresenta a 112 
proposta referente aos Convênios com Entidades, onde está previsto, para os anos de 2014 à 113 



2017 um aumento de 7% ao ano para todas as entidades com convênios firmados com a 114 
Secretaria de Assistência Social (Recursos Livres). A conselheira representante do Centro Jesuíta 115 
de Cidadania e Assistência Social, Vivian Bertelli Ferreira de Oliveira, questiona se neste 116 
momento será aprovado a  LDO e o PPA? Pois havia entendido que hoje seria apresentado as 117 
propostas apenas para conhecimento da plenária e que a aprovação seria em um segundo 118 
momento; a conselheira ressalta no próximo final de semana (dias 19 e 20.07.2013), acontecerá a 119 
X Conferência Municipal de Assistência Social e considerando a importância desse evento que 120 
este ano vai trazer as recomendações das Conferências anteriores, deveria aguardar acontecer a 121 
X Conferência como forma de garantir que as diretrizes aprovadas sejam inclusas na LDO e PPA; 122 
Inês explica que os Eixos foram contemplados na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano 123 
Plurianual e que foram previstas várias ações e caso tenham outras solicitações, é só alocar nas 124 
devidas unidades, a presidente acrescenta que em sua opinião, o fato da plenária aprovar hoje as 125 
propostas  apresentadas, não é impedimento para contemplar as deliberações advindas da X 126 
Conferência que, porventura, não estejam contemplados; Vivian registra que acha um desrespeito 127 
aprovar hoje a LDO e o PPA tendo em vista a proximidade da X Conferência que acontecerá em 128 
quatro dias, a conselheira fala que tem consciência dos avanços na área da Política de 129 
Assistência Social, porém, o CMAS enquanto órgão de controle social, pode se pensar em 130 
solicitar à Secretaria Municipal de Finanças uma dilação de prazo para a entrega da LDO; a 131 
gerente da divisão de Proteção Social Básica, Luzia de Aguiar Soares contribui dizendo que esse 132 
fato também foi abordado pelas equipes dos Serviços, mas que quando se definiu a data da 133 
Conferência não se pensou na data da entrega da LDO e PPA, mas que nos próximos anos será 134 
necessário se atentar aos prazos; a assistente social do Ministério Publico, Andressa lembra que 135 
este ano, em uma reunião do CMAS, discutiu-se sobre criar estratégias objetivando prever ações, 136 
em forma de Bolsa Auxílio, para apoiar as mulheres vítimas de violência enquanto estão 137 
acolhidas, se estendendo ao período de transição do desacolhimento, para que possam se manter 138 
ou até mesmo se qualificar, haja vista que, na maioria das vezes, as vítimas acabam voltando à 139 
convivência com o agressor por falta de condições financeira. Nesse sentido, Andressa pergunta 140 
se foi previsto alguma ação objetivando instituir esse beneficio à mulher. Inês diz que a criação 141 
desse benefício depende de uma legislação e que ela vai lutar para que isso aconteça; o 142 
conselheiro do CMDCA questiona qual a expectativa para a implantação do terceiro Conselho 143 
Tutelar de Cascavel; Inês fala que terá uma fala com o prefeito municipal, senhor Edgar Bueno e 144 
acredita que dará certo sim, dentro em breve, pois o prefeito é sensível às causas pertinentes à 145 
criança e o adolescente. Encerradas as manifestações, Inês, juntamente com os demais 146 
presidentes citados no início desta, coloca a proposta em votação; a plenária do CMAS, 147 
considerando a Norma Operacional Básica – NOB/SUAS aprovada pela Resolução nº 33, de 12 148 
de dezembro de 2012, do CNAS, em seu art. 84 que ressalta que os conselhos de Assistência 149 
Social “[...] em seu caráter deliberativo, tem papel estratégico no SUAS de agendes participantes 150 
da formulação, avaliação, controle e fiscalização da política desde o seu planejamento até o 151 
efetivo monitoramento das ofertas e dos recurso destinados às ações a serem desenvolvidas. 152 
Parágrafo único. É responsabilidade dos Conselhos de Assistência Social a discussão de 153 



metas e prioridades orçamentárias, no âmbito do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 154 
Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, podendo realizar audiências públicas” 155 
(BRASIL, 2012, p.25 – grifo do autor), o CMAS juntamente com o CMDCA, CMDI e CMDM aprova 156 
pela unanimidade de vinte e três votos a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para exercício de 157 
2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social, com estimativa de R$ 26.785.032,00, bem 158 
como, o Plano Plurianual (PPA) 2014-2017 com as seguintes estimativas: I – Ano 2014: R$ 159 
26.785.032,00; II – Ano 2015: R$ 14.851.766,00; III – Ano 2016: R$ 15.664.797,00; IV – Ano 160 
2017: R$ 15.904.530,00, sendo que nos anos de 2015, 2016 e 2017 não estão previstas as 161 
despesas com folha de pagamento. E para finalizar, passa-se ao ponto nº 3. Informes: Inês 162 
convida para a X Conferência Municipal de Assistência que será realizada nas datas de 19 e 163 
20.07.2013 no auditório da Universidade Paranaense – UNIPAR; também convida para a 164 
inauguração da segunda Cozinha Comunitária do Programa Paranaense do Voluntariado 165 
Paranaense – PROVOPAR que acontecerá às 10h30 do dia 08.08.2013 na Avenida Interlagos, 166 
1056 – bairro Interlagos.  Nada mais havendo a ser tratado, encerra-se a reunião ampliada às 167 
10h23 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e 168 
pela presidente.  169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


