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REUNIÃO ORDINÁRIA 
ATA N° 12 – 08/08/2013 

 

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e treze, aconteceu às 08h15, no Centro da Juventude, 1 
sito à Travessa da Felicidade, 601, conjunto Julieta Bueno, Bairro Interlagos, a reunião ordinária 2 
do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS com a presença de sua presidente Inês de 3 
Paula, e a maioria de seus membros conforme consta na lista de presença anexa, para tratar dos 4 
seguintes assuntos de pauta: 1. Aprovação da Pauta do Dia; 2. Apreciação e deliberação das 5 
Atas das reuniões anteriores (09.07.2013 – Ordinária – e 16.07.2013 - Extraordinária 6 
Ampliada); 3. Posse de Conselheiros; 4. Recomposição das Comissões; 5. Apreciação e 7 
deliberação do Parecer das Comissões de Proteção Social Básica e de Orçamentos e 8 
Finanças referente ao Plano de Aplicação de recurso do IGD-M; 6. Apreciação e deliberação 9 
do Parecer da Comissão de Proteção Social Básica e de Orçamentos e Finanças referente 10 
ao funcionamento do coletivo do Projovem Adolescente no Acampamento 1º de Maio; 7. 11 
Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Proteção Social Básica, de 12 
Proteção Social Especial e de Orçamentos e Finanças referente ao Instrumental do SUAS 13 
WEB Demonstrativo Sintético Anual da Execução Fisico-Financeira 2012; 8. Apreciação e 14 
deliberação do Parecer das Comissões de Proteção Social Especial e de Orçamentos e 15 
Finanças referente ao Termo de Aceite para o cofinanciamento do Serviço Especializado 16 
em Abordagem Social do Brasil Sem Miséria; 9. Oficio nº 111 advindo da Secretaria de 17 
Administração em atenção ao oficio nº 35/2013/CMAS referente aos 10 agentes 18 
administrativos para o CAD ÚNICO; 10. Informes gerais: 10.1. Inauguração da 2º Cozinha 19 
Comunitária do PROVOPAR na data de 08/08/2013 às 10:30 no Interlagos; 10.2. Convite da 20 
SEASO/CREAS II para a 1ª Exposição de Artes do CREAS II de 07 a 30/08/2013, na sala 21 
anexa a Biblioteca Municipal; 10.3. Oficio nº 514/13 advindo do Conselho Tutelar Oeste, 22 
informando o presidente e o vice presidente do Conselho; 10.4. Oficio 064/13 advindo da 23 
Secretaria Municipal de cultura referente ao Convite para 24ª Festival de Dança de 24 
Cascavel.  A presidente Inês de Paula inicia a reunião agradecendo a presença de todos; informa 25 
que a partir deste mês de agosto, a assistente social, Justa Alves dos Anjos Chesca passa 26 
assessorar o Conselho Municipal de Assistência Social, haja vista que, Gisele Fossá, assistente 27 
social que respondia pelo CMAS, solicitou transferência para a divisão de Proteção Social Básica 28 
(CRAS VOLANTE); em seguida passa a palavra à Rosangela Benedita Gouveia, coordenadora do 29 
Centro da Juventude, a qual agradece de igual maneira todos os Conselheiros, acrescenta que 30 
todos os adolescentes que participam do Centro da Juventude tem seus talentos, porém, destaca 31 
e apresenta a adolescente Sabrina Machado a qual, segundo Rosângela possui algo além do 32 
talento que é a sua espiritualidade, desta forma, a adolescente apresenta uma canção gospel 33 



emocionando a todos com seu talento e carisma. Prosseguindo, passa-se ao ponto nº 1.  34 
Aprovação da Pauta do Dia: a presidente coloca a pauta em apreciação e solicita a inclusão de 35 
pauta do Ofício nº 568/2013 advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, 36 
solicitando deliberação deste Conselho para aquisição de um Projetor Multimídia para uso da 37 
Secretaria Executiva dos Conselhos; a conselheira representante do Centro Jesuíta de Cidadania 38 
e Assistência Social, Vívian Bertelli Ferreira de Oliveira, solicita inclusão de um informe; nada mais 39 
havendo, Inês coloca a pauta em votação e a mesma é aprovada pela unanimidade de doze 40 
votos. Desta forma, a pauta passa a ter a seguinte ordem: 1. Aprovação da Pauta do Dia; 2. 41 
Apreciação e deliberação das Atas das reuniões anteriores (09.07.2013 – Ordinária – e 42 
16.07.2013 - Extraordinária Ampliada); 3. Posse de Conselheiros; 4. Recomposição das 43 
Comissões; 5. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Proteção Social 44 
Básica e de Orçamentos e Finanças referente ao Plano de Aplicação de recurso do IGD-M; 45 
6. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de Proteção Social Básica e de 46 
Orçamentos e Finanças referente ao funcionamento do coletivo do Projovem Adolescente 47 
no Acampamento 1º de Maio; 7. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de 48 
Proteção Social Básica, de Proteção Social Especial e de Orçamentos e Finanças referente 49 
ao Instrumental do SUAS WEB Demonstrativo Sintético Anual da Execução Fisico-50 
Financeira 2012; 8. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Proteção Social 51 
Especial e de Orçamentos e Finanças referente ao Termo de Aceite para o cofinanciamento 52 
do Serviço Especializado em Abordagem Social do Brasil Sem Miséria; 9. Oficio nº 111 53 
advindo da Secretaria de Administração em atenção ao oficio nº 35/2013/CMAS referente 54 
aos 10 agentes administrativos para o CAD ÚNICO; 10. Ofício nº 568/2013 advindo da 55 
SEASO, solicitando apreciação e deliberação para aquisição de equipamento que será 56 
utilizado pela Secretaria Executiva dos Conselhos ref. a recurso IGD-SUAS; 11. Informes 57 
gerais: 11.1. Inauguração da 2º Cozinha Comunitária do PROVOPAR na data de 08/08/2013 58 
às 10:30 no Interlagos; 11.2. Convite da SEASO/CREAS II para a 1ª Exposição de Artes do 59 
CREAS II de 07 a 30/08/2013, na sala anexa a Biblioteca Municipal; 11.3. Oficio nº 514/13 60 
advindo do Conselho Tutelar Oeste, informando o presidente e o vice presidente do 61 
Conselho; 11.4. Oficio 064/13 advindo da Secretaria Municipal de cultura referente ao 62 
Convite para 24ª Festival de Dança de Cascavel. Prosseguindo, a presidente justifica a 63 
ausência dos seguintes Conselheiros e respectivas representações: Maria de Lourdes Barros – 64 
Programa Formação Política e Cidadã do Centro Jesuíta, tem compromisso de trabalho; Carla 65 
Konieczniak Aguiar – Núcleo do Conselho Regional de Serviço Social, 11ª Região – NUCRESS, 66 
compromisso de trabalho pré agendado; Aparecido Silva da Fonseca – Movimento Nacional de 67 
Luta pela Moradia – MNLM, tem reunião interna no setor de trabalho; Ivete Goinski Pellizzetti – 68 
Associação de Moradores do Bairro Maria Luiza, está viajando para a cidade de Irati; Janaina 69 
Alves Teixeira – Associação de Profissionais de Serviço Social – APROSSC, iniciou um novo 70 
trabalho esta semana, portanto, não pode se ausentar, inclusive, na justificativa, acrescentou que 71 
solicitou à Associação sua substituição nesse Conselho; Cheila Tatiana Lautert Guimarães – está 72 
palestrando na Conferência Municipal de Assistência Social na cidade de Tupãssi. Em seguida, 73 



passa-se ao ponto nº 2. Apreciação e deliberação das Atas das reuniões anteriores 74 
(09.07.2013 – Ordinária – e 16.07.2013 - Extraordinária Ampliada): Inês coloca a ata de 75 
09.07.2013 em apreciação; a conselheira representante da SEASO, Ana Paula Zorik, fala que na 76 
linha nº 189, no ponto “2.2. Entidade de Defesa e garantia de Direitos: APOFILAB”, antes de 77 
Defesa, seja acrescentado “Assessoramento”; Justa diz que esse conteúdo foi copiado do parecer 78 
da Comissão de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, portanto, terá que se verificar o 79 
referido parecer, bem como a resolução e o assunto retornar à Comissão em tela para, se 80 
necessário, alterar primeiramente o parecer e consequentemente, fazer errata da resolução e por 81 
último então, efetuar a alteração da linha nº 189 dessa ata; passa-se a apreciação da ata da 82 
reunião extraordinária de 16.07.2013: Vívian, solicita duas correções, na linha nº 80, trocar 83 
“assistência” por “assistente” e na linha nº 103, “anter” por “manter”. Encerrada as solicitações, 84 
Inês coloca as atas em votação as quais são aprovadas por onze votos favoráveis e uma 85 
abstenção da conselheira Patrícia Luciana Bilibio que não estava presente em ambas as reuniões. 86 
Prossegue-se com o ponto nº 03. Posse de Conselheiros: a presidente Inês empossa Celso 87 
Beno Lunkes em substituição à Neusa E. F. Cerutti; Milício Vicente Stroher, em substituição à 88 
Susana Medeiros Dal Molin; Elisabeth Frederico Mendoza, em substituição à Juliana Renata 89 
Tondo, todos representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social; também empossa 90 
Eliedy Batista Eller, representante da Secretaria Municipal de Educação, em substituição à Ilda de 91 
Fátima de Lourdes; após dar as boas vindas a todos, a presidente passa ao ponto nº 4. 92 
Recomposição das Comissões: Inês explica que, tendo em vista as substituições do ponto 93 
anterior, faz-se necessário a recomposição das Comissões, sugere que os novos membros 94 
empossados do CMAS, passem a compor as Comissões na vaga dos conselheiros substituídos. A 95 
plenária aprova a sugestão da presidente pela unanimidade de quinze votos, assim sendo, as 96 
Comissões são alteradass conforme segue: Comissão da área de Proteção Social Especial de 97 
Média e Alta Complexidade: Celso Beno Lunkes em substituição à Neusa E. F. Cerutti; 98 
Comissão de Comunicação Institucional: Milício Vicente Stroher, em substituição à Susana 99 
Medeiros Dal Molin; Comissões Mista e Permamente do Sistema Municipal de 100 
Monitoramento e Avaliação – Comissão: Comissão Especial de Revisão da lei 4.537 de 101 
18/04/2007: Celso Beno Lunkes em substituição à Neusa E. F. Cerutti; Comissão Especial de 102 
Vistoria de Obras: Celso Beno Lunkes em substituição à Neusa E. F. Cerutti e Milício Vicente 103 
Stroher, em substituição à Susana Medeiros Dal Molin; Comissão Especial do Plano de Cargos, 104 
Carreira e Salários dos Trabalhadores do SUAS: Celso Beno Lunkes em substituição à Neusa 105 
E. F. Cerutti, Milício Vicente Stroher, em substituição à Susana Medeiros Dal Molin, Elisabeth 106 
Frederico Mendoza, em substituição à Juliana Renata Tondo; Comissão Especial Organizadora 107 
da Audiência Pública Anual do CMAS: Milício Vicente Stroher, em substituição à Susana 108 
Medeiros Dal Molin; Comissão Especial Organizadora da X Conferência Municipal de 109 
Assistência Social: Celso Beno Lunkes em substituição à Neusa E. F. Cerutti, Milício Vicente 110 
Stroher, em substituição à Susana Medeiros Dal Molin. Na sequência, discute-se o ponto nº 5. 111 
Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Proteção Social Básica e de 112 
Orçamentos e Finanças referente ao Plano de Aplicação de recurso do IGD-M: Inês realiza a 113 



leitura do parecer das Comissões em tela onde consta que: “...considerando a Portaria Federal nº 114 
754, de 20 de outubro de 2010, que apresenta no § 1º do artigo 1º ‘as atividades a serem 115 
desenvolvidos com recursos de que trata o caput deverão ser planejadas pelo gestor municipal do 116 
PBF, de maneira articulada e integrada, levando em consideração as demandas e necessidades 117 
da gestão do Programa, no que se refere às áreas de assistência social, saúde e educação’, 118 
sendo que no § 2º do mesmo artigo coloca que ‘o município deverá disponibilizar o planejamento 119 
de que trata o §1º à instancia municipal de controle social do PBF a ao Conselho Municipal de 120 
Assistência Social’ e o artigo 8º que dispõe que: ‘Caberá ao Conselho Municipal de Assistência 121 
Social apreciar e deliberar sobre as prestações de contas da aplicação dos recursos recebidos a 122 
título de apoio financeiro à gestão descentralizada do PBF, enviadas pelo Fundo NACIONAL de 123 
Assistência Social’; considerando que a Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa 124 
Família em reunião ordinária realizada em 01 de agosto de 2013, aprovou o Plano de Aplicação 125 
com recurso federal do IGD-M, da Secretaria de Assistência Social; considerando o oficio nº 126 
558/2013 encaminhado pela Secretaria de Assistência Social, o qual solicita a apreciação e 127 
aprovação do CMAS referente ao Plano de Aplicação de recursos do IGD-M, as Comissões tem 128 
por indicativo à Plenária que aprove o Plano de Aplicação dos Recursos do IGD-M Programa 129 
Bolsa Família da SEASO...”, encerrada a leitura, a presidente coloca o Parecer em apreciação; a 130 
conselheira e gerente da Divisão de Proteção Social Básica, Luzia de Aguiar Soares, lembra que 131 
os Planos das Secretarias Municipais de Educação e de Saúde, foram aprovados por este 132 
Conselho na reunião ordinária de 09.05.2013, porém, o Plano da SEASO veio para aprovação 133 
nessa reunião por conta da possível contratação de 10 (dez) agentes administrativos para atender 134 
a demanda do Cadastro Único assunto este que será discutido no ponto de pauta nº 09 desta ata; 135 
não havendo mais manifestações, Inês coloca o parecer em votação o qual a plenária aprova pela 136 
unanimidade de quinze votos. Prossegue-se com o ponto nº 6.  Apreciação e deliberação do 137 
Parecer da Comissão de Proteção Social Básica e de Orçamentos e Finanças referente ao 138 
funcionamento do coletivo do Projovem Adolescente no Acampamento 1º de Maio: a leitura 139 
do parecer é realizada pela presidente Inês e diz que: “...considerando a Portaria do MDS nº 171 140 
de 26 de maio de 2009, a qual preconiza que a execução do Projovem Adolescente- Serviço 141 
Socioeducativo dar-se-á sob a carga horária semanal de doze horas e meia de atividades; 142 
considerando o oficio nº 560/2013 encaminhado pela Secretaria de Assistência Social, o qual 143 
solicita a apreciação e aprovação do CMAS referente funcionamento do Coletivo do Projovem 144 
Adolescente no Acampamento 1º de Maio; considerando que o Projovem Adolescente é um 145 
Serviço socioeducativo continuado de Proteção Social Básica de Assistência Social, entendido 146 
como direito, o qual deve ser ofertado no território de abrangência do Centro de Referência de 147 
Assistência Social e a ele referenciado; considerando que o CRAS Volante desenvolve o Serviço 148 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes (Projovem Adolescente) no 149 
Acampamento 1º de Maio, todas as quintas-feiras no período da manhã, em uma sala cedida pelo 150 
Movimento, na qual são realizadas todas as atividades executadas pelo CRAS Volante, incluindo 151 
atividades complementares externas, bem como, as atividades do próprio Acampamento, 152 
totalizando carga horária de aproximadamente oito horas semanais; considerando que não há 153 



condições estruturais para a realização das atividades do Projovem em outros dias da semana 154 
devido a ausência de estrutura física no Acampamento 1º de Maio, a proposta socioeducativa 155 
implantada nesse coletivo diverge da Normativa nacional; considerando que ao preencher o 156 
questionário exigido pelo Sistema de Acompanhamento e Gestão do Projovem Adolescente – 157 
SISJOVEM é necessário colocar a carga horária de atividades semanais desenvolvidas pelo 158 
referido Coletivo e ao informar que são oito horas semanais, o Sistema solicita o Parecer do 159 
Conselho Municipal de Assistência Social, uma vez que a carga horária deveria ser de doze horas 160 
e meia de atividades, as Comissões tem por indicativo à Plenária que: diante das especificidades 161 
do Acampamento 1º de Maio e da relevância das atividades desenvolvidas no referido Coletivo, 162 
mesmo sendo contrária a carga horária proposta pelo MDS, que o CMAS APROVE o 163 
funcionamento deste Coletivo de Projovem Adolescente com a carga horária de oito horas 164 
semanais...”, encerrada a leitura, Inês coloca o parecer em apreciação; Luzia explica que já foi 165 
assinado Termo de Adesão de reordenamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de 166 
Vínculos, dessa forma o município tem mais autonomia no planejamento do serviço conforme o 167 
público perfil, a carga horária e a aplicação dos recursos e que conforme normativas o 168 
reordenamento estava previsto para o mês de julho/2013, porém, ainda não ocorreu haja vista que 169 
o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, até o momento não 170 
disponibilizou o acesso ao SISC e Luzia  explica ainda que, segundo o conselheiro e diretor da 171 
SEASO, Hudson Márcio Moreschi Júnior, o qual participou na data de 22 à 25.07.2013 da reunião 172 
descentralizada do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS em Porto Alegre-RS, foi 173 
informado aos participantes que este ano não será repassado recursos aos municípios conforme 174 
pactuação do reordenamento, por isso, provavelmente a efetivação  do novo reordenamento só 175 
ocorrerá em 2014; Luzia fala que o recomendável, para não prejudicar os adolescentes do 176 
Acampamento 1º de Maio, distrito de Rio do Salto, que o CMAS aprove esse Parecer, pois se isso 177 
não ocorrer o coletivo terá que ser encerrado. Inês coloca o parecer em votação o qual é 178 
aprovado pela unanimidade de quinze votos. Na sequência, discute-se o ponto nº 7. Apreciação 179 
e deliberação do Parecer das Comissões de Proteção Social Básica, de Proteção Social 180 
Especial e de Orçamentos e Finanças referente ao Instrumental do SUAS WEB 181 
Demonstrativo Sintético Anual da Execução Fisico-Financeira 2012: o conselheiro e vice 182 
presidente, representante da entidade Guarda Mirim, Luiz Antônio Pastorini Lançanova, realiza a 183 
leitura do referido parecer que diz que “...considerando a Portaria do MDS- Ministério de 184 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome n.º 625, de 10 de agosto de 2010 que dispõe sobre a 185 
forma de repasse dos recursos do cofinanciamento federal aos Estados, Distrito Federal e 186 
Municípios e sua prestação de contas, por meio de sistema eletrônico no âmbito do Sistema Único 187 
de Assistência Social - SUAS, e dá outras providências; considerando a Política Nacional de 188 
Assistência Social, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, conforme 189 
Resolução nº 145/2004; considerando a execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 190 
da Assistência Social desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social; considerando o ofício 191 
nº 557/2012 advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social o qual requer a apreciação e 192 
deliberação deste Conselho no que concerne ao Demonstrativo Sintético anual 2012; 193 



considerando a obrigatoriedade de manifestação do Conselho quanto ao cumprimento das 194 
finalidades dos repasses de recursos através do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS, até 195 
a data de 31/08/2013; tem por indicativo à Plenária que aprove o Demonstrativo Sintético Anual 196 
2012 da Secretaria de Assistência Social de Cascavel, o qual demonstra a prestação de contas 197 
dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2012; que a 198 
Mesa Diretiva deste Conselho, assessorada pela assistente social da Secretaria Executiva, 199 
preencha o sistema eletrônico, disponibilizado no Suas Web pelo MDS...”; em seguida, a 200 
presidente coloca o parecer em apreciação e apresenta as servidoras da SEASO presentes na 201 
reunião e responsáveis pelas prestações de contas da Secretaria sendo Sandra Burkouski e 202 
Merianny Lemes Silva, e ainda faz menção também à servidora Cláudia Caldas Assunção Martin, 203 
que não se encontra presente, porém, faz parte da referida equipe; na sequência, Sandra 204 
apresenta, por meio de projeção, a prestação de contas dos recursos federais referentes ao 205 
exercício financeiro 2012, em conformidade com o novo Demonstrativo Sintético Anual do 206 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS; explica que houve mudanças no 207 
layout do Demonstrativo para a prestação de contas, conforme já havia sido anunciado pelo 208 
Ministério no ano passado, porém que o mesmo apenas foi disponibilizado no final do mês de 209 
julho. Informa ainda que os prazos para o envio do demonstrativo não foram prorrogados até a 210 
presente data, mantendo-se o prazo até 31/08/2013 para o envio das informações online pelo 211 
Gestor Municipal e pelo Conselho. Quanto ao curto prazo para elaboração da prestação de contas 212 
à este Conselho, Sandra explica que a Secretaria, através do Setor de Prestação de Contas tem 213 
aprimorado a organização documental, o que possibilitou rapidamente colocar as informações sob 214 
apreciação deste Conselho;  O conselheiro representante da Associação Cascavelense de 215 
Deficientes Visuais – ACADEVI, Josué os Santos, questiona o significado de “restos a pagar”, 216 
valores estes informados durante a apresentação; Sandra explica que “restos a pagar” são as 217 
despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro; Inês corrobora a fala de 218 
Sandra, reforçando que embora apareçam restos a pagar não quer dizer que está sobrando 219 
recursos, pois os valores já estão comprometidos e deverão ser gastos no próximo ano; Hudson 220 
pede para registrar o agradecimento da SEASO à Sandra, Merianny e Cláudia, pela agilidade com 221 
que a equipe realizou a compilação dos dados, o que, segundo Hudson, é bastante difícil e 222 
complicado; Sandra retribui o agradecimento em nome da equipe e diz que o fato foi possível 223 
através do compromisso de Merianny, que criou tabelas de controle mais eficazes; Sandra 224 
encerra sua fala informando que toda a prestação de contas em meio físico está a disposição 225 
deste Conselho assim como a equipe administrativa está a disposição, a qualquer tempo, para 226 
dirimir quaisquer dúvidas; explica  que o próximo passo será o preenchimento do demonstrativo 227 
por parte do CMAS, o qual, após aprovado por essa plenária, deverá ser efetuado pela Mesa 228 
Diretiva desse Conselho, sendo que as senhas (da SEASO e do CMAS), para acesso ao MDS, 229 
são distintas, ou seja, cada um será responsável pelo preenchimento que lhe compete. Encerrada 230 
a apreciação, a presidente coloca o parecer em votação e o mesmo é aprovado pela unanimidade 231 
de quinze votos. Prossegue-se com o ponto nº 8. Apreciação e deliberação do Parecer das 232 
Comissões de Proteção Social Especial e de Orçamentos e Finanças referente ao Termo de 233 



Aceite para o cofinanciamento do Serviço Especializado em Abordagem Social do Brasil 234 
Sem Miséria: a presidente Inês lê o parecer com o seguinte conteúdo: “...considerando o Decreto 235 
nº 7.492, de 2 de junho de 2011, que institui o Plano Brasil sem Miséria, cuja finalidade é superar 236 
a situação de extrema pobreza da população em todo território nacional, por meio da integração e 237 
articulação de políticas, programas e ações; considerando que o município de Cascavel é elegível 238 
para formalizar o Termo de Aceite para cofinanciar duas equipes e que o período de aceite 239 
firmado pelo MDS é de 15 de julho a 09 de agosto de 2013, sendo que a Secretaria de Assistência 240 
Social através desse Termo de Aceite formaliza responsabilidades e compromissos para a oferta 241 
do Serviço Especializado em Abordagem Social; considerando que o cofinanciamento federal 242 
mensal e continuado para a oferta do Serviço Especializado em Abordagem Social corresponderá 243 
ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada equipe aceita na expansão; considerando que 244 
o Município de Cascavel no ano de 2011 implantou e implementou o Plantão Social, sendo uma 245 
Unidade referenciada ao Centro Pop, a qual realiza o Serviço Especializado em Abordagem 246 
Social; considerando que desde julho de 2012 a Secretaria de Assistência Social recebe o 247 
cofinanciamento do MDS no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o Serviço Especializado 248 
em Abordagem Social, contudo, somente agora o MDS disponibilizou o Termo de Aceite para a 249 
formalização da equipe já existente e ampliação de mais uma equipe; considerando o ofício nº 250 
559/2013, protocolado pela Secretaria de Assistência Social junto ao CMAS solicitando 251 
apreciação e deliberação deste Conselho no que concerne ao referido Termo de Aceite, as 252 
Comissões tem por indicativo à plenária que, 1- Que aprove a formalização por meio deste Termo 253 
de Aceite acerca do cofinanciamento para a oferta do Serviço Especializado em Abordagem 254 
Social, com recursos do Plano Brasil sem Miséria; 2- Que a Comissão da Área de Proteção Social 255 
Especial de Média e Alta complexidade, acompanhe as demais etapas do processo de adesão à 256 
expansão qualificada dos serviços socioassistenciais, subsequentes ao aceite; 3- Que a Mesa 257 
Diretiva deste Conselho, assessorada pela assistente social da Secretaria Executiva, preencha o 258 
sistema eletrônico, disponibilizado pelo MDS, informando a data da reunião deliberativa, número 259 
da Ata e o número da Resolução que aprova o Termo de Aceite...”. Inês encerra a leitura e coloca 260 
o parecer em apreciação; fala do Plantão Social, cita a presença da Conselheira e Coordenadora 261 
do Serviço Especializado em Abordagem Social Maria Marly de Paula, cuja equipe diariamente 262 
realiza a abordagem de rua; Justa informa que o prazo para finalizar o preenchimento pela Web, 263 
expira amanhã (09.08.2013). Encerrada a apreciação, a presidente coloca o parecer em votação e 264 
a plenária o aprova pela unanimidade de quinze votos. Assim sendo, passa-se ao ponto nº 9. 265 
Ofício nº 111 advindo da Secretaria de Administração em atenção ao ofício nº 266 
35/2013/CMAS referente aos 10 agentes administrativos para o CAD ÚNICO: o vice 267 
presidente Luiz realiza a leitura do ofício nº 111/2013 advindo da Secretaria Municipal de 268 
Administração em resposta ao ofício nº 035/2013, informando que “...considerando as relevantes 269 
atividades desenvolvidas pelo Cadastro Único autorizo a lotação de 3 (três) servidores ocupantes 270 
do cargo de agente administrativo no referido setor. As providências para o suprimento de pessoal 271 
já foram solicitadas ao Departamento de Recursos Humanos, que está verificando a possibilidade 272 
de remanejamento ou convocação de concurso...”; encerrada a leitura, Inês lembra a plenária que 273 



atendendo solicitação da Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família, este 274 
Conselho solicitou a disponibilidade de 10 (dez) funcionários para atuar no Cadastro Único; Inês 275 
acrescenta que, como é do conhecimento de todos, nesse primeiro semestre o Município estava 276 
impedido de efetuar novas contratações e agora que a situação se regularizando, diversas 277 
Secretarias estão solicitando Servidores, por isso, fica difícil contemplar a todos de imediato, 278 
porém, a presidente ressalta que está em constante diálogo com o Secretário Municipal de 279 
Administração, Alisson Ramos da Luz e o mesmo entendeu a necessidade e compreendeu que, 280 
embora os estagiários desempenham um relevante trabalho no CADÚNICO, com a 281 
disponibilização de 03 (três) Servidores efetivos, o trabalho irá fluir com maior agilidade e 282 
qualidade; Inês explica que o Prefeito  Municipal de Cascavel, senhor Edgar Bueno, autorizou a 283 
implantação da Fibra Ótica nos Serviços da SEASO com recursos federais, e que, assim que for 284 
concluído, o Cadúnico deverá ser descentralizado para os Centros de Referência  de Assistência 285 
Social – CRAS. Passa-se ao ponto nº 10. Ofício nº 568/2013 advindo da SEASO, solicitando 286 
apreciação e deliberação para aquisição de equipamento que será utilizado pela Secretaria 287 
Executiva dos Conselhos ref. a recurso IGD-SUAS: a presidente realiza a leitura do referido 288 
ofício o qual solicita a apreciação e deliberação do CMAS referente a aquisição de um Projetor 289 
Multimídia no valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinqüenta reais) a ser utilizado pela 290 
Secretaria Executiva dos Conselhos - SECON; Inês explica que, além do CMAS, a Secretaria 291 
Executiva assessora também os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, 292 
dos Direitos do Idoso, dos Direitos da Mulher e da Instância Municipal de Controle Social do 293 
Programa Bolsa Família, portanto, necessita desse equipamento; explica que a SECON possuía 294 
02 (dois) Projetores, ocorre que um deles, por problemas técnicos, encontra-se sem condições de 295 
uso, Inês finaliza ressaltando que o equipamento é de suma importância para o desenvolvimento 296 
dos trabalhos da SECON. Na sequência, não havendo mais manifestações, coloca em votação e 297 
a plenária aprova pela unanimidade de quinze votos a aquisição de 01 (um) Projetor Multimídia 298 
para uso da Secretaria Executiva dos Conselhos com recursos do IGD/SUAS. Na sequência, o 299 
ponto nº 11. Informes gerais: a. Inauguração da 2º Cozinha Comunitária do PROVOPAR na 300 
data de 08/08/2013 às 10:30 no Interlagos: Inês lê o Convite e diz que gostaria de contar com a 301 
participação de todos na inauguração desse novo equipamento público; a presidente também 302 
informa que o Município recebeu a visita da primeira dama de Curitiba-PR, na data de 06.08.2013, 303 
senhora Márcia Fruet que veio conhecer os nossos Serviços, que Cascavel já tem histórico 304 
nacional na Política de Assistência Social; informa ainda que nesse mesmo dia, também esteve 305 
em Cascavel, uma equipe da Secretaria de Assistência Social de Chopinzinho-PR, com o mesmo 306 
objetivo. b.  Convite da SEASO/CREAS II para a 1ª Exposição de Artes do CREAS II de 07 a 307 
30/08/2013, na sala anexa a Biblioteca Municipal: Inês fala que enquanto Secretária Municipal 308 
de Assistência Social esteve na abertura da exposição supra, por isso, enfatiza a importância da 309 
visita dos Conselheiros  do CMAS, pois é magnífico o talento dos adolescentes representado nas 310 
Artes expostas; sugere que os demais Serviços e Entidades, a exemplo do Centro de Referência 311 
Especializado de Assistência Social – CREAS II, utilize àquele espaço (anexo à Biblioteca Pública 312 
na Secretaria Municipal de Cultura - SEMUC) para exporem suas atividades; o Conselheiro 313 



representante da Secretaria em tela, Carlos Alberto S. da Rosa corrobora com a fala de Inês e fala 314 
que o espaço está à disposição dos Serviços e Entidades, e é importante incentivá-los a usar; c. 315 
Oficio nº 514/13 advindo do Conselho Tutelar Oeste, informando o presidente e o vice 316 
presidente do Conselho: a presidente lê o ofício citado o qual informa que a partir de 317 
08.07.2013, o presidente do Conselho Tutelar Oeste é a Conselheira Andrelina Pedroza Battisti, 318 
sendo seu vice, o conselheiro Milton Barbosa, d. Oficio 064/13 advindo da Secretaria 319 
Municipal de cultura referente ao Convite para 24ª Festival de Dança de Cascavel: segundo 320 
o ofício lido pela presidente Inês, acontecerá no período de 24.08 à 01.09.2013 o 24º Festival de 321 
Dança de Cascavel; Carlos fala que é muito interessante a participação dos presentes, que vale a 322 
pena assistir pois as apresentações  são brilhantes. e. Vívian reforça o Convite feito nas reuniões 323 
anteriores, do Ciclo de Debates e Cinema que está sendo desenvolvido pela entidade desde o 324 
mês de abril/2013, uma vez por mês, no sábado, com término em novembro/2013. Nada mais 325 
havendo a ser tratado, a presidente Inês encerra a reunião às 10h38 e eu, Clarice Fruet, lavro a 326 
presente ata que, após lida e aprovada será assinada por mim e pela presidente. 327 

 

 

 

 

 

 


