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REUNIÃO ORDINÁRIA 
ATA N° 14 – 19/09/2013 

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e treze, aconteceu às 08h15, na Associação 1 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cascavel - APAE, sito à Rua Manaus, 3990 – Recanto 2 
Tropical, a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS com a 3 
presença de sua presidente Inês de Paula, e a maioria de seus membros conforme consta na lista 4 
de presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Aprovação da Pauta do Dia; 5 
2. Apreciação e deliberação da Atas das reuniões anteriores (08.08.2013 – Ordinária – e 6 
27.08.2013 - Extraordinária); 3. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões da Área 7 
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e da Área da Proteção Social 8 
Básica referente à alteração na Resolução nº 035/2010/CMAS no Quadro de Indicadores das 9 
categorias 2, 3 e 4 do Sistema Municipal de Avaliação; 4. Apreciação e deliberação do 10 
Parecer das Comissões de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos e de Avaliação 11 
de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente à inscrição da entidade 12 
APOFILAB, na qualidade de Entidade de Assessoramento; 5. Apreciação e deliberação do 13 
Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Básica e de Avaliação de Documentos, 14 
Projetos, Serviços e Inscrições referente à validação de inscrição de 02 (dois) Programas 15 
da entidade LBV, no CMAS; 6. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões da Área 16 
de Proteção Social Básica e Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições 17 
referente à inscrição do Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e Enfrentamento à 18 
Pobreza da Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos - Guarda Mirim, no 19 
CMAS; 7. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões da Área de Proteção Social 20 
Especial de Média e Alta Complexidade e de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços 21 
e Inscrições referente à aprovação de documentação apresentada pela Unidade 22 
Governamental CREAS I para execução do PETI; 8. Apreciação e deliberação do Parecer 23 
das Comissões da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e de 24 
Orçamentos e Finanças, referente à prestação de contas da entidade Lar dos Bebês 25 
Pequeno Peregrino de recursos recebidos da Justiça do Trabalho – 9ª Região; 9. 26 
Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Básica e 27 
de Orçamentos e Finanças referente à utilização de recurso IGD-SUAS para a SEASO; 10. 28 
Apreciação e deliberação do Relatório da Comissão da Área de Proteção Social Especial de 29 
Média e Alta Complexidade referente ao suposto “Acolhimento Irregular para Pessoas com 30 
Deficiência”; 11. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção 31 
Social Especial de Média e Alta Complexidade referente ao Ofício nº 697/2013, advindo da 32 
SEASO sobre Residência Inclusiva; 12. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão 33 
Especial Organizadora da X Conferência Municipal de Assistência Social, referente à 34 



alteração do Regulamento da Conferência; 13. Apreciação e deliberação do Parecer da 35 
Comissão Organizadora da X Conferência Municipal de Assistência Social referente à vaga 36 
no CMAS gestão 2013-2015 do Segmento Trabalhadores do Setor; 14. Informe da Comissão 37 
da Área de Proteção Social Básica referente à emissão de Declaração para Entidades NÃO 38 
inscritas no CMAS, que pleiteiam inserção no PAA; 15. Referendar a indicação de Luiz 39 
Antônio Pastorini Lançanova e Justa Alves dos Anjos Chesca do CMAS para participar do I 40 
Encontro de Proteção às Crianças Indígenas – Interlocuções com a Rede; 16. Informes 41 
gerais. A presidente Inês de Paula inicia a reunião agradecendo a presença de todos os 42 
Conselheiros, destacando a presença dos visitantes: Márcia Weiber assistente social da 43 
Associação Cascavelense de Amigos de Surdos – ACAS; a assistente social Rita de Cácia Unfer 44 
de Oliveira e o Padre Paulo Pelizer, ambos da entidade Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência 45 
Social; Edson Duarte da Silva representante do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, Emo 46 
Urbino, representante do vereador Pedro Maria Martendal de Araújo; a assistente social Rosilene 47 
G. Araújo da entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino; nesse momento, a presidente dirigi-se 48 
aos representantes da APAE que se fazem presente, agradecendo-os pela acolhida; a gerente 49 
administrativa da entidade, Cristina Lauermann faz uso da palavra e diz que é uma alegria receber 50 
o CMAS, que esta parceria com o Conselho é de longa data e o objetivo da APAE é estreitar os 51 
laços e continuar desenvolvendo um trabalho de qualidade. Assim sendo, passa-se ao ponto nº 1.  52 
Aprovação da Pauta do Dia: a presidente Inês coloca a pauta em apreciação e solicita a inclusão 53 
do seguinte assunto: Indicar Conselheiro para acompanhar e fiscalizar a Eleição dos 54 
representantes das Comissões de Monitoramento e Avaliação; a Secretária Executiva do 55 
CMAS, Justa Alves dos Anjos Chesca, solicita que no ponto nº 3, após a palavra “Municipal de”, 56 
seja acrescentado “Monitoramento e”; solicita também a alteração do enunciado do ponto nº 14, 57 
haja vista, que as referidas Comissões, após a confecção da Pauta, elaboraram Parecer; 58 
encerrada a apreciação, Inês coloca a pauta em votação a qual é aprovada pela unanimidade de 59 
treze votos com as alterações solicitadas, ficando a inclusão como ponto nº 15. Desta forma, a 60 
pauta passa a ter a seguinte ordem: 1. Aprovação da Pauta do Dia; 2. Apreciação e 61 
deliberação da Atas das reuniões anteriores (08.08.2013 – Ordinária – e 27.08.2013 - 62 
Extraordinária); 3. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões da Área Proteção 63 
Social Especial de Média e Alta Complexidade e da Área da Proteção Social Básica 64 
referente à alteração na Resolução nº 035/2010/CMAS no Quadro de Indicadores das 65 
categorias 2, 3 e 4 do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação; 4. Apreciação e 66 
deliberação do Parecer das Comissões de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos e 67 
de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente à inscrição da 68 
entidade APOFILAB, na qualidade de Entidade de Assessoramento; 5. Apreciação e 69 
deliberação do Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Básica e de Avaliação 70 
de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente à validação de inscrição de 02 71 
(dois) Programas da entidade LBV, no CMAS; 6. Apreciação e deliberação do Parecer das 72 
Comissões da Área de Proteção Social Básica e Avaliação de Documentos, Projetos, 73 
Serviços e Inscrições referente à inscrição do Programa de Capacitação, Inclusão 74 



Produtiva e Enfrentamento à Pobreza da Associação Educacional Espírita Lins de 75 
Vasconcellos - Guarda Mirim, no CMAS; 7. Apreciação e deliberação do Parecer das 76 
Comissões da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e de 77 
Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente à aprovação de 78 
documentação apresentada pela Unidade Governamental CREAS I para execução do PETI; 79 
8. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Especial 80 
de Média e Alta Complexidade e de Orçamentos e Finanças, referente à prestação de 81 
contas da entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino de recursos recebidos da Justiça do 82 
Trabalho – 9ª Região; 9. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões da Área de 83 
Proteção Social Básica e de Orçamentos e Finanças referente à utilização de recurso IGD-84 
SUAS para a SEASO; 10. Apreciação e deliberação do Relatório da Comissão da Área de 85 
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade referente ao suposto “Acolhimento 86 
Irregular para Pessoas com Deficiência”; 11. Apreciação e deliberação do Parecer da 87 
Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade referente ao 88 
Ofício nº 697/2013, advindo da SEASO sobre Residência Inclusiva; 12. Apreciação e 89 
deliberação do Parecer da Comissão Especial Organizadora da X Conferência Municipal de 90 
Assistência Social, referente à alteração do Regulamento da Conferência; 13. Apreciação e 91 
deliberação do Parecer da Comissão Organizadora da X Conferência Municipal de 92 
Assistência Social referente à vaga no CMAS gestão 2013-2015 do Segmento Trabalhadores 93 
do Setor; 14. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões da Área de Proteção 94 
Social Básica e de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente à 95 
Declaração solicitada pelo Mesa Brasil – SESC/Cascavel relativo ao PAA; 15. Indicar 96 
Conselheiro para acompanhar e fiscalizar a Eleição dos representantes das Comissões de 97 
Monitoramento e Avaliação; 16. Referendar a indicação de Luiz Antônio Pastorini 98 
Lançanova e Justa Alves dos Anjos Chesca do CMAS para participar do I Encontro de 99 
Proteção às Crianças Indígenas – Interlocuções com a Rede; 17. Informes gerais. Assim 100 
sendo passa-se ao ponto n° 2. Apreciação e deliberação da Atas das reuniões anteriores 101 
(08.08.2013 – Ordinária – e 27.08.2013 - Extraordinária): a ata da reunião ordinária de 102 
08.08.2013 é colocada em apreciação pela presidente Inês e não havendo manifestação, é 103 
colocada em votação e aprovada por doze votos favoráveis e uma abstenção, da conselheira 104 
representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cheila Tatiana L. Guimarães que não 105 
participou da reunião em tela; em seguida a plenária aprecia a ata da reunião extraordinária de 106 
27.08.2013, isenta de alterações, a mesma é aprovada por nove votos favoráveis e quatro 107 
abstenções dos seguintes conselheiros que não participarem da reunião: Patrícia Luciana Bilibio 108 
representante do Núcleo do Conselho Regional de Serviço Social, 11ª Região – NUCRESS; 109 
Vivian Bertelli F. de Oliveira representante do Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência Social; 110 
Francieli Aparecida da Silva representante da Legião da Boa Vontade – LBV e Luzia de Aguiar 111 
Soares, representante da SEASO. Na sequência, o ponto nº 3. Apreciação e deliberação do 112 
Parecer das Comissões da Área Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e 113 
da Área da Proteção Social Básica referente à alteração na Resolução nº 035/2010/CMAS no 114 



Quadro de Indicadores das categorias 2, 3 e 4 do Sistema Municipal de Monitoramento e 115 
Avaliação: Inês realiza a leitura do ofício nº 663/2013 advindo da SEASO através do qual, a 116 
Secretaria submete a análise e aprovação deste, as categorias de indicadores de monitoramento 117 
e avaliação, as quais alteram os quadros indicadores do Sistema Municipal de Monitoramento e 118 
Avaliação, aprovado  por meio da Resolução nº 035/2010/CMAS; em seguida, Inês lê o parecer 119 
das Comissões supra no qual consta que: “ ...considerando a Política Nacional de Assistência 120 
Social, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS, conforme Resolução nº 121 
145 de 15/10/2004, publicado no D.O.U. em 28/10/2004; as Comissões tem por indicativo á 122 
Plenária que aprove a alteração na Resolução CMAS nº 035/2010, que aprova o Sistema 123 
Municipal de Monitoramento e Avaliação, no que se refere aos quadros de indicadores de 124 
monitoramento e avaliação nas categorias 2, 3 e 4. Sendo que a categoria 1 permanecerá sem 125 
alterações; que sejam acrescentados os graus de desenvolvimento, sendo eles: superior, 126 
suficiente, regular e insuficiente, pois a combinação dessas categorias e o resultado do grau de 127 
desenvolvimento de cada uma formarão os estágios de desenvolvimento, visando à classificação 128 
das unidades socioassistenciais e a obtenção do ID/SUAS/Cascavel...”. Encerrada a leitura, Inês 129 
coloca o parecer em apreciação; Justa) lembra que todo o material referente a alteração foi 130 
encaminhado por email aos conselheiros para conhecimento e análise e também está disponível 131 
na Secretaria Executiva dos Conselhos; Cheila fala que se trata de uma revisão no quadro de 132 
indicadores, que este já é o terceiro ciclo e que neste período foi possível aprimorar um pouco 133 
mais os indicadores, que a categoria 3 e 4 não vão gerar somente as providências, mas também o 134 
grau de desenvolvimento conforme citado no Parecer, que este modelo foi elaborado a partir do 135 
Índice de Desenvolvimento dos Centros de Referência de Assistência Social - IDCRAS e que 136 
através deste Índice, cada Unidade poderá se adaptar as normativas do Sistema Único de 137 
Assistência Social e saber a classificação que se encontra e o que precisará fazer para ampliar 138 
seu grau de desenvolvimento de cada categoria e qual o estágio em que se encontra, que vai de 139 
1(um) a 8 (oito), o que chamaremos de IDSUAS/Cascavel – Índice de Desenvolvimento do 140 
Sistema Único de Assistência Social de Cascavel;  Cheila ainda destaca o trabalho da conselheira 141 
e coordenadora do Sistema de Monitoramento e Avaliação, Ana Paula Zorik Rodrigues, bem 142 
como, Francielli Castelli, que colaborou na elaboração dos indicadores; Cheila finaliza 143 
esclarecendo que as ações de Monitoramento e Avaliação, vão além de monitorar e Avaliar e que 144 
o principal objetivo que o CMAS tem que considerar é que, está sendo um indutor da implantação 145 
do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, sendo possível, a unidade visualizar onde está e 146 
qual o futuro que almeja chegar; Inês complementa que esse avanço está sendo desenvolvido em 147 
todo o Brasil, e que vem de encontro ao objetivo da gestão que é aprimorar cada vez mais o 148 
trabalho oferecido aos usuários da Política de Assistência Social, ressalta que tanto as Unidades 149 
Governamentais como as Não Governamentais, terão, como já ocorre, todo o apoio da equipe da 150 
SEASO, e que as Unidades não vejam isso como “fiscalização” e sim como monitoramento; em 151 
seguida Ana Paula faz uso da palavra e diz que já foi tudo muito bem explicado, que gostaria 152 
apenas de reforçar que o Monitoramento e Avaliação só é possível acontecer por meio de 153 
indicadores, por isso, a importância do Monitoramento para que se tenha um resultado mais 154 



próximo da realidade do SUAS; Inês encerra dizendo que este é um momento histórico e que será 155 
lembrado no futuro com muita alegria; coloca o Parecer em votação e o mesmo é aprovado pela 156 
unanimidade de treze votos. Prossegue-se com o ponto nº 4. Apreciação e deliberação do 157 
Parecer das Comissões de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos e de Avaliação 158 
de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente à inscrição da entidade 159 
APOFILAB, na qualidade de Entidade de Assessoramento: a presidente realiza a leitura do 160 
referido Parecer o qual diz que: “...considerando que os serviços, programas, projetos e benefícios 161 
socioassistenciais prestados por entidades e organizações de assistência social deverão estar em 162 
consonância com o conjunto normativo da Política Nacional de Assistência Social em vigor e suas 163 
Normas Operacionais Básicas, visando garantir padrões de qualidade na prestação de serviços e 164 
nas condições de trabalho; considerando que os Planos de Providências e os Planos de Apoio do 165 
Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação foram analisados concomitantemente ao Plano 166 
de Ação Anual das unidades governamentais e não governamentais, sendo que o Plano de Ação 167 
a partir de 2013 passou a ser elaborado on line por meio do Sistema de Informação IRSAS 168 
publicado na WEB; considerando que o Plano de Ação Anual 2013da APOFILAB foi aprovado 169 
pela plenária do CMAS na reunião ordinária de 09/07/2013, contudo, a Entidade foi Inscrita 170 
somente na qualidade de Defesa e Garantia de Direitos, sendo que no referido Plano consta a 171 
prestação de serviços e execução de programa ou projeto com vista ao assessoramento e defesa 172 
e garantia de direitos dirigidos prioritariamente ao público da política de assistência social, de 173 
acordo com o Decreto Federal nº 7.237/2010, as Comissões tem como indicativo a plenária o 174 
Parecer Favorável sem ressalvas à aprovação da INSCRIÇÃO da Entidade APOFILAB também 175 
na qualidade de Entidade de Assessoramento...”. Encerrada a leitura, a presidente coloca o 176 
Parecer em apreciação, não havendo manifestação, o coloca em votação e a Plenária aprova pela 177 
unanimidade de treze votos, a inscrição da Entidade APOFILAB também na qualidade de 178 
Entidade de Assessoramento. Assim sendo, passa-se ao ponto nº 5. Apreciação e deliberação 179 
do Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Básica e de Avaliação de 180 
Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente à validação de inscrição de 02 (dois) 181 
Programas da entidade LBV, no CMAS: o referido Parecer é lido pela Presidente  e diz que: “... 182 
considerando que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais prestados por 183 
entidades e organizações de assistência social deverão estar em consonância com o conjunto 184 
normativo da Política Nacional de Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais 185 
Básicas, visando garantir padrões de qualidade na prestação de serviços e nas condições de 186 
trabalho; considerando que os Planos de Providências e os Planos de Apoio do Sistema Municipal 187 
de Monitoramento e Avaliação foram analisados concomitantemente ao Plano de Ação das 188 
unidades governamentais e não governamentais, o qual a partir de 2013 foi construído on line 189 
através do Sistema de Informação IRSAS publicado na WEB; considerando que a LBV – Legião 190 
da Boa Vontade apresentou o Plano de Ação Anual 2013 no qual consta o Programa de 191 
Capacitação, Inclusão Produtiva e Enfrentamento à Pobreza e o Programa Espaço de 192 
Convivência, sendo que o Plano foi aprovado pela plenária do CMAS na reunião ordinária de 193 
09/07/2013, contudo, estes programas não constaram na Resolução/CMAS nº 41 de 09 de julho 194 



de 2013, a qual dispõe sobre a Validação da Inscrição das entidades, serviços, programas, 195 
projetos e benefícios socioassistenciais não governamentais e Aprovação da documentação 196 
apresentada pelas unidades governamentais, as Comissões tem como indicativo a plenária que 197 
aprove a Validação de Inscrição do Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e 198 
Enfrentamento à Pobreza e do Programa Espaço de Convivência, ambos ofertados pela LBV...”; 199 
em seguida, coloca o parecer em apreciação, não havendo manifestação, o parecer é colocado 200 
em votação e a plenária aprova pela unanimidade de treze votos a Validação de Inscrição do 201 
Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e Enfrentamento à Pobreza e do Programa Espaço 202 
de Convivência, ambos ofertados pela LBV. Em seguida, o ponto nº 6. Apreciação e deliberação 203 
do Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Básica e Avaliação de Documentos, 204 
Projetos, Serviços e Inscrições referente à inscrição do Programa de Capacitação, Inclusão 205 
Produtiva e Enfrentamento à Pobreza da Associação Educacional Espírita Lins de 206 
Vasconcellos - Guarda Mirim, no CMAS: a presidente Inês lê o parecer onde está escrito que 207 
“... considerando que o Plano de Ação Anual, os Planos de Providências e os Planos de Apoio do 208 
Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação foram analisados concomitantemente, sendo 209 
que o Plano de Ação Anual 2013 das unidades governamentais e não governamentais, foi 210 
elaborado on line através do Sistema de Informação IRSAS publicado na WEB; considerando que 211 
o Plano de Ação Anual 2013 da Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos – Guarda 212 
Mirim, já foi validado pelo CMAS e aprovado na reunião ordinária de 09 de julho de 2013, no 213 
entanto, no que se refere ao Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e Enfrentamento a 214 
Pobreza trata-se de uma nova Inscrição; as comissões tem por indicativo a plenária o Parecer 215 
Favorável a Inscrição no CMAS do Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e Enfrentamento 216 
a Pobreza da Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos – Guarda Mirim; que seja 217 
alterado no Plano de Ação Anual 2013 já validado pelo CMAS no item 9.1.1 - Nome do Serviço, 218 
Programa, Projeto ou Beneficio, o nome ´Programa de Integração ao Mundo do Trabalho´ para 219 
Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e Enfrentamento a Pobreza...”. A presidente 220 
encerra a leitura colocando o Parecer em apreciação; haja vista, a Plenária não se manifestar, 221 
coloca o parecer em votação o qual é aprovado pela unanimidade de treze votos. Desta forma, 222 
passa se ao ponto nº 7. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões da Área de 223 
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e de Avaliação de Documentos, 224 
Projetos, Serviços e Inscrições referente à aprovação de documentação apresentada pela 225 
Unidade Governamental CREAS I para execução do PETI: a presidente prossegue a reunião 226 
fazendo a leitura do parecer supra que diz o seguinte: “... considerando que os Planos de 227 
Providências e os Planos de Apoio do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação foram 228 
analisados concomitantemente ao Plano de Ação Anual 2013 das unidades governamentais e não 229 
governamentais, sendo que o Plano de Ação foi construído somente on line através do Sistema de 230 
Informação IRSAS publicado na WEB; considerando que no Plano de Ação Anual 2013 da 231 
unidade governamental CREAS I, aprovado pelo CMAS, constava o Programa de Erradicação 232 
do Trabalho Infantil – PETI, no entanto, por se tratar de uma nova Inscrição deste Programa, 233 
As Comissões precisaram analisar novamente a documentação apresentada pelo CREAS I, às 234 



comissões tem por indicativo a plenária o Parecer favorável a aprovação da documentação 235 
apresentada pelo CREAS I, referente ao PETI, com as ressalvas: apresentação do Certificado de 236 
Licença Sanitária e Licença do Corpo de Bombeiros em outubro de 2013...”. Encerrada a leitura, a 237 
presidente coloca o parecer em apreciação, não havendo manifestação, coloca o Parecer em 238 
votação e a plenária o aprova pela unanimidade de treze votos. Na sequência, passa-se ao ponto 239 
nº 8. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões da Área de Proteção Social 240 
Especial de Média e Alta Complexidade e de Orçamentos e Finanças, referente à prestação 241 
de contas da entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino de recursos recebidos da Justiça 242 
do Trabalho – 9ª Região: Inês realiza a leitura do Parecer das devidas Comissões no qual consta 243 
que: “... considerando o Regimento do Conselho Municipal de Assistência Social, que em seu 244 
artigo 4°, inciso VII relata como uma de suas atribuições cadastrar, inscrever, orientar e fiscalizar 245 
as entidades e organizações de Assistência Social atuantes no município, de acordo com os 246 
critérios determinados pelo CNAS e resoluções do CMAS; considerando o ofício nº 598.683/2013, 247 
da 2° Vara do Trabalho do município de Cascavel recebido pelo CMAS, que informa sobre 248 
repasse de valores a entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino; considerando a 249 
Resolução/CMAS nº 031, de 09 de maio de 2013, a qual oficia a Entidade Lar dos Bebês Pequeno 250 
Peregrino para que apresente Plano de Trabalho e Aplicação para utilização do recurso financeiro 251 
recebido da 2° Vara do Trabalho de Cascavel; considerando o ofício nº 031/2013 advindo da 252 
Entidade Lar dos Bebes, o qual encaminha a prestação de contas e o Plano de Trabalho e 253 
Aplicação do recurso recebido como doação da Justiça do Trabalho-Tribunal Regional do 254 
Trabalho 9ª Região; considerando que o acompanhamento com intuito de fiscalização por parte 255 
do CMAS ficou comprometido, haja vista, que este Conselho teve ciência da referida doação 256 
quando o processo já estava em andamento, as Comissões tem como indicativo à Plenária que o 257 
CMAS acolha a prestação de contas encaminhada pelo Lar dos Bebês e que oficie a 2ª Vara do 258 
Trabalho - Tribunal Regional do Trabalho 9ª Região anexando o Plano de Trabalho e Aplicação da 259 
entidade; que o CMAS oficie também o Lar dos Bebês para que quando a Entidade receber o 260 
restante das parcelas desta doação apresentem novo Plano de Trabalho e Aplicação, antes de 261 
efetuar as despesas; que o Lar dos Bebês informe o CMAS quando efetuar a aquisição dos itens 262 
do referido Plano, para que seja realizada visita à entidade pelas Comissões da Área da Proteção 263 
Social Especial de Média e Alta Complexidade e de Orçamento e Finanças do CMAS, com fins de 264 
fiscalização...”. Em seguida, Inês coloca o parecer em apreciação. O gerente da Divisão de 265 
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Celso Beno Lunkes, diz que na reunião 266 
das Comissões discutiu-se que é importante as Entidades, ao receberem doações, antes de 267 
usarem os recursos, encaminhem o Plano de Trabalho e Aplicação ao Conselho, para que este 268 
possa aprovar e fiscalizar, haja vista que, se utilizar antes e informar depois, fica difícil a 269 
fiscalização; Inês concorda; porém, acrescenta que a entidade demonstrou de forma cristalina a 270 
forma que o recurso foi utilizado; encerra-se a apreciação e a plenária aprova pela unanimidade 271 
de treze votos o referido Parecer, bem como, que seja oficiado as entidades que, ao receberem 272 
doações não oriundas de subvenção, devem apresentar ao CMAS Plano de Trabalho e Aplicação  273 
em conformidade com o modelo disponível no site: www.cascavel.pr.gov.br; SEASO, Apoio às 274 



Entidades. Prossegue se com a discussão do ponto nº 9. Apreciação e deliberação do Parecer 275 
das Comissões da Área de Proteção Social Básica e de Orçamentos e Finanças referente à 276 
utilização de recurso IGD-SUAS para a SEASO: o parecer é lido pela presidente Inês e diz que 277 
“... considerando o ofício nº 668/2013 advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social, o 278 
qual solicita a apreciação e aprovação deste Conselho referente à utilização de recurso do 279 
IGDSUAS para aquisição de objetos para SEASO, as Comissões tem como indicativo à Plenária 280 
que aprove a utilização do recurso do IGDSUAS para aquisição de objetos para SEASO, 281 
conforme tabela, a saber: um veículo no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); 282 
capacitação equipe da SEASO no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); adiantamentos de 283 
viagem para capacitação no R$ 10.000,00 (dez mil reais), TOTAL: R$ 66.000,00 (sessenta e seis 284 
mil reais...”. Na sequência, a presidente coloca o Parecer em apreciação, não havendo 285 
manifestação, coloca o mesmo em votação e a Plenária aprova o Parecer pela unanimidade de 286 
treze votos. Em seguida, discute-se o ponto nº 10. Apreciação e deliberação do Relatório da 287 
Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade referente ao 288 
suposto “Acolhimento Irregular para Pessoas com Deficiência”: Justa explica que este 289 
Conselho recebeu o ofício nº 600/2013 advindo da SEASO onde a Secretaria informa que, por 290 
meio de denúncias anônimas que na residência da senhora Sueli, sito à Rua Sócrates, 1784, 291 
bairro Tarumã, tornou-se um abrigo irregular, havendo pessoas idosas e com deficiência; Justa 292 
explica ainda que, desta forma, a Comissão supra realizou visita no endereço citado na data de18. 293 
09.2013 elaborando Relatório cuja leitura é realizada por Inês e entre outros, consta que: “... ao 294 
chegar ao local foi recepcionada pela responsável da residência senhora Sueli, a Comissão se 295 
apresentou e informou o motivo da visita. Sueli disse que todos sabem que ela acolhe pessoas 296 
que necessitam de cuidados especiais e de um lugar para morar e que neste momento existem 297 
oito pessoas acolhidas em sua casa, além da sua irmã que também é pessoa com deficiência. 298 
Sendo que das oito, cinco são pessoas com deficiência, na faixa etária de 18 a 38 anos, e três são 299 
pessoas idosas; diante do exposto, a Comissão...”, diante da situação encontrada, conforme 300 
discriminado no Relatório, a Comissão indica a Plenária os seguintes encaminhamentos: “... que o 301 
Município por meio da SEASO, acolha a demanda de pessoas com deficiência no Serviço de 302 
Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em Residência Inclusiva; que 303 
sejam realizados os Estudos Sociais pertinentes, identificando-se os familiares, para um possível 304 
retorno familiar, desde que gere maior proteção a pessoa com deficiência; que informe o CMAS 305 
por meio de relatório do CREAS III sobre os encaminhamentos realizados; que seja encaminhado 306 
este relatório para o CMDI no que se refere às pessoas idosas acolhidas, para que tome as 307 
devidas providencias; que seja encaminhado este relatório para a 8º Promotoria de Cascavel na 308 
pessoa do Dr. Luciano Machado de Sousa para que tome as medidas cabíveis; que a Comissão 309 
da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade acompanhe este processo 310 
por meio de relatórios do CREAS III e de visitas que se fizerem necessária...”. Inês coloca o 311 
relatório em apreciação; esclarece que o caso já está adiantado, pois na data de 10.09.2013, 312 
ocorreu uma reunião entre o Promotor de Justiça, Dr. Ângelo Mazzuchi Santana Ferreira, a Sra. 313 
Sueli, representantes da SEASO e CMDI, solicita ao gerente Celso que disponibilize cópia da ata 314 



da referida reunião para que seja anexada aos encaminhamentos acima; o conselheiro Luiz 315 
Antônio Pastorini Lançanova, representante da Associação Educacional Espírita Lins de 316 
Vasconcelos – Guarda Mirim, questiona se o Centro de Referência Especializado de Assistência 317 
Social, CREAS III ofertará apoio psicológico aos idosos que lá se encontram, no caso de remoção; 318 
Inês diz que o psicológico clínico não, mas, se necessário, fará os devidos encaminhamentos para 319 
a Saúde; Cheila contribui com a discussão  acrescentando que ela participou da visita e que, 320 
embora não conste no Relatório em tela, a Sra. Sueli, durante a visita, por vários momentos, citou 321 
que estava contando com o apoio do NAFA – Núcleo de Atendimento Francisco de Assis, 322 
inclusive que o Núcleo faria a reforma de sua casa com o objetivo de adequá-la com as 323 
necessidades dos acolhidos e que, enquanto fosse providenciado à referida reforma, ela (Sra. 324 
Sueli) com sua família e os acolhidos, ficariam em uma chácara que o NAFA iria disponibilizar; 325 
Cheila ainda diz que, inclusive, enquanto os Conselheiros conversavam, chegaram algumas 326 
pessoas na residência e se apresentaram como voluntários do NAFA. Encerrada a Manifestação, 327 
Inês propõe que o Relatório seja encaminhado também à 9ª Promotoria de Justiça, haja vista que 328 
no local foi constatado também a presença de pessoas idosas. Desta forma, Inês coloca o 329 
Relatório em votação e a plenária aprova pela unanimidade de treze votos o referido Relatório 330 
com os respectivos encaminhamentos, bem como, a proposição da presidente de encaminhá-lo à 331 
9ª Promotoria de Justiça e a proposição da Plenária que o CMAS oficie o NAFA para que 332 
manifeste qual seu posicionamento sobre a situação. Assim sendo, discute-se o ponto 11. 333 
Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Especial de 334 
Média e Alta Complexidade referente ao Ofício nº 697/2013, advindo da SEASO sobre 335 
Residência Inclusiva: Inês lê o parecer no qual consta que “... considerando a Resolução nº 17, 336 
de 18 de novembro de 2010, CIT, que dispõe sobre o Pacto de Aprimoramento da Gestão dos 337 
Estados e do Distrito Federal, no âmbito do SUAS, estabelecendo compromissos entre os entes 338 
da Federação para aprimoramento e qualificação da gestão para o quadriênio 2011-2014; 339 
considerando o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano VIVER SEM 340 
LIMITE, instituído por meio do Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011, que tem como 341 
finalidade promover, por meio da integração e articulação de políticas, programas e ações, o 342 
exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, organizado em quatro eixos: 343 
Acesso à Educação; Atenção à Saúde; Inclusão Social e Acessibilidade; considerando que as 344 
ações de implantação de Serviços de Proteção Social Especial em Centros-Dia de Referência 345 
para Pessoas com Deficiência e Reordenamento de Serviços de Acolhimento Institucional de 346 
Jovens e Adultos com Deficiência em Residências Inclusivas compõem o eixo Inclusão Social do 347 
Plano Viver Sem Limite; considerando a necessidade de reordenar a oferta de serviços de 348 
acolhimento para pessoas com deficiência, para assegurar a qualidade do atendimento em 349 
conformidade com as normativas do SUAS e legislações vigentes; considerando que a 350 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, ratificada pelo Brasil como 351 
emenda à Constituição Federal por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008, em seu artigo 1º, 352 
define Pessoas com Deficiência como aquelas que “têm impedimentos de longo prazo de 353 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 354 



obstruem sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 355 
demais pessoas”; considerando o art. 19 da CDPD que prevê que “as pessoas com deficiência 356 
tenham acesso a uma variedade de serviços de apoio em domicílio ou em instituições residenciais 357 
ou a outros serviços comunitários de apoio, inclusive os serviços de atendentes pessoais que 358 
forem necessários como apoio para que as pessoas com deficiência vivam e sejam incluídas na 359 
comunidade e para evitar que fiquem isoladas ou segregadas da comunidade”; considerando que 360 
a situação de dependência afeta as capacidades das pessoas com deficiência que, em interação 361 
com as barreiras, limitam a realização das atividades e restringem a participação social, 362 
demandando cuidados de longa duração; considerando as novas configurações familiares, em 363 
especial, a redução do tamanho das famílias e as dificuldades para prover os cuidados para 364 
pessoas com deficiência em situação de dependência, sobretudo em contextos de pobreza, 365 
requerendo a maior participação do Estado na ampliação das ofertas públicas do seu Sistema de 366 
Proteção Social, na forma de suportes e apoios aos cuidadores familiares; considerando o 367 
Decreto nº 5.296, de 12 de fevereiro de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.098, de 8 de novembro 368 
de 2000 e a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 9050, os quais 369 
definem que as edificações destinadas às pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida 370 
sejam adaptadas de modo a promover a acessibilidade e oferecer segurança e autonomia na 371 
utilização dos espaços, mobiliários e equipamentos; considerando a Resolução nº 5, de 8 de 372 
junho de 2011, da CIT, que padroniza prazos para a demonstração da implantação dos 373 
equipamentos públicos e da prestação dos serviços socioassistenciais e dá outras providências; 374 
considerando o Termo de Acessibilidade assinado entre o Conselho Nacional de Assistência 375 
Social (CNAS) e o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (Conade); 376 
considerando a Resolução nº 11, de 24 de abril de 2012, que aprova os critérios de partilha do 377 
cofinanciamento federal para apoio à oferta dos Serviços de Proteção Social Especial para 378 
Pessoas com Deficiência, em situação de dependência, e suas Famílias em Centros- Dia de 379 
Referência e em residências Inclusivas e, dá outras providências; considerando que a SEASO já 380 
disponibilizou do seu quadro de servidores, uma profissional para coordenar o Serviço de 381 
acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência em residência inclusiva; 382 
considerando que a SEASO terá que realizar processo seletivo para contratar cuidador e auxiliar 383 
de coordenador para só então assumir o referido Serviço; considerando que o Convenio com a 384 
APAE finaliza em janeiro de 2014 a SEASO se propõe a assumir o Serviço de acolhimento 385 
institucional para jovens e adultos com deficiência em residência inclusiva no mês de fevereiro de 386 
2014; considerando que o CMAS aprovou por meio da Resolução nº 041 de 29 de maio 2012, o 387 
Termo de Aceite efetuado pela Secretaria Municipal de Assistência Social no sistema Suasweb do 388 
MDS e o cofinanciamento federal do Piso de Alta Complexidade II para apoio à oferta dos 389 
Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência- serviço de acolhimento 390 
institucional para jovens e adultos com deficiência em residência inclusiva, o qual seria executado 391 
pela Entidade APAE; considerando que a APAE após reunião extraordinária realizada em 07 de 392 
agosto de 2013 com sua Diretoria Executiva e Administrativa aprovou por unanimidade de todos 393 
os membros, que o Município de Cascavel por meio da SEASO assuma o Serviço de acolhimento 394 



institucional para jovens e adultos com deficiência em residência inclusiva, a Comissão tem por 395 
indicativo à plenária o Parecer favorável à prorrogação do prazo para implantação da 2ª unidade 396 
de Residência Inclusiva; - à aprovação para que o Município assuma a execução direta do 397 
Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva a partir de fevereiro de 2014 e que a Comissão 398 
da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade acompanhe o processo de 399 
transição da entidade APAE para a SEASO, bem como, da implantação da 2ª unidade do Serviço 400 
de acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência em residência inclusiva...”. 401 
Encerrada a leitura, Inês coloca o parecer em apreciação e explica que APAE, através do ofício 402 
411/2013, informou à SEASO que os membros de sua diretoria, por unanimidade, concordaram 403 
que o Município está mais preparado para desenvolver esse Serviço, por isso, concluiu que os 404 
acolhidos teriam um atendimento de maior qualidade com a municipalização do Serviço; a gerente 405 
da entidade, Cristina, corrobora com a fala de Inês e acrescenta que a APAE atende pessoas com 406 
deficiência mental e que os acolhidos não apresentam exatamente esse perfil, o que estava 407 
dificultando à entidade ofertar um serviço adequado às necessidades dos mesmos, por isso, a 408 
diretoria concluiu e deliberou que o correto seria passar ao Município; Celso contribui informando 409 
que o Promotor da Vara da Infância e Juventude, Dr. Luciano Machado de Souza, solicitou 410 
verbalmente, mas irá oficializar a SEASO para que promova  Acolhimento adequado às pessoas 411 
que se encontram na Residência em tela, porém, continua Celso, essa ação deverá acontecer 412 
juntamente com a equipe da APAE para sejam preservados os vínculos construídos; Inês propõe 413 
que seja oficiado o Ministério Público sobre a municipalização, em seguida, coloca o parecer e a 414 
proposição em votação; a plenária aprova o Parecer e a proposta pela unanimidade de treze 415 
votos. Assim sendo, passa-se ao ponto nº 12. Apreciação e deliberação do Parecer da 416 
Comissão Especial Organizadora da X Conferência Municipal de Assistência Social, 417 
referente à alteração do Regulamento da Conferência: a presidente Inês faz a leitura do 418 
Parecer da Comissão onde consta que “... considerando que o Regulamento da X Conferência 419 
Municipal de Assistência Social, aprovado por meio da Resolução/CMAS nº 034 de 09 de maio de 420 
2013 não sobrepõe a Lei Municipal n.º 4.537/2007; considerando que no Regulamento da X 421 
Conferência Municipal de Assistência Social em seu art. 17 parágrafo único consta que “Os 422 
Conselheiros governamentais e não governamentais indicados para comporem o Conselho 423 
deverão ter participado da X Conferência Municipal de Assistência Social”; considerando que a 424 
Comissão Organizadora da X Conferência Municipal de Assistência Social de Cascavel, utilizou 425 
como parâmetros o Regulamento da Conferência Municipal realizada em 2011, para a elaboração 426 
do Regulamento desta Conferência de 2013 e NÃO observou o parágrafo único do art. 17; 427 
considerando que dos representantes governamentais, somente a SEASO indicou pessoas que 428 
participaram da X Conferência Municipal de Assistência Social, para compor o CMAS gestão 429 
2013/2015, sendo que das Secretarias afins que compõem este Conselho a maioria não tem 430 
quem indicar, pois, seus representantes não participaram da X Conferência; considerando que 431 
nos segmentos não governamentais, também existe a dificuldade de indicar pessoas que tenham 432 
participado da X Conferência Municipal de Assistência Social para compor o CMAS gestão 433 
2013/2015; considerando que este ano de 2013 foi atípico, devido a vários fatores, entre eles a 434 



redução da carga horária de algumas categorias de servidores municipais o que 435 
consequentemente dificultou e atrasou os encaminhamentos, bem como o repasse das 436 
informações para os segmentos não governamentais e governamentais pertinentes a realização 437 
da X Conferência Municipal de Assistência Social; considerando que a Comissão Organizadora 438 
não conseguiu fazer o repasse das informações para os segmentos não governamentais e 439 
governamentais com tempo hábil para que se articulassem com seus representantes para que 440 
estes participassem de todo o processo da X Conferencia, assim, diante do exposto a Comissão 441 
tem como indicativo à Plenária: o Parecer favorável à revogação do Parágrafo Único do art. 17 da 442 
Resolução/CMAS nº 034, a qual aprova o Regulamento da X Conferência Municipal de 443 
Assistência Social de Cascavel, uma vez que o referido parágrafo está impossibilitando à 444 
composição do CMAS gestão 2013/2015; que a Secretaria Executiva do CMAS mantenha registro 445 
da informação referente ao Regulamento desta Conferência para que o parágrafo único do art. 17 446 
da Resolução/CMAS nº 034/2013 não seja mais empecilho para que os segmentos 447 
governamentais e não governamentais: Entidades, Usuários e Trabalhadores do Setor possam 448 
indicar seus representantes para compor o CMAS, mesmo que estes não tenham participado na 449 
Conferência Municipal...”. Inês encerra a leitura colocando o Parecer em apreciação; não havendo 450 
manifestação, o coloca em votação e parecer é aprovado pela unanimidade de treze votos. 451 
Prosseguindo, discute-se o ponto nº 13. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão 452 
Organizadora da X Conferência Municipal de Assistência Social referente à vaga no CMAS 453 
gestão 2013-2015 do Segmento Trabalhadores do Setor: Inês explica que a Associação dos 454 
Profissionais de Serviço Social de Cascavel – APROSSC encaminhou o ofício nº 007/2013, no 455 
qual, desistia da vaga no segmento Trabalhador do Setor conquistada na X Conferência Municipal 456 
de Assistência Social, realizada nos dias 19 e 20.07.2013, pelo fato de nenhum Profissional ter 457 
tempo disponível para assumir a vaga e cumprir com o compromisso assumido; que desta forma, 458 
após analisar o ofício, a Comissão supra elaborou o seguinte Parecer “... considerando que 459 
durante a X Conferência na assembléia de eleição do Segmento Trabalhadores do Setor houve 460 
apenas quatro Órgãos habilitados para concorrer à vaga no CMAS gestão 2013/2015, sendo que 461 
de acordo com a Ata de eleição houve consenso entre os referidos Órgãos para que o Conselho 462 
Regional de Psicologia - CRP e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB ocupassem uma vaga 463 
de titular e uma vaga de suplente no CMAS e que o Núcleo Regional de Serviço Social – 464 
NUCRESS ocupasse a vaga de titular e a APROSSC ficasse com a vaga de suplente; 465 
considerando que a Lei Municipal bem como o Regimento do CMAS são omissos em relação à 466 
vaga dos Segmentos Não Governamentais antes da Posse de seus representantes; considerando 467 
que com a desistência da APROSSC, restaram apenas três representantes dos Trabalhadores do 468 
Setor, sendo que este Segmento tem três vagas de titular e três vagas de suplentes; a comissão 469 
tem como indicativo à plenária: o Parecer favorável que a vaga de suplente na composição do 470 
CMAS gestão 2013/2015, do Segmento Trabalhadores do Setor seja ocupada pelo NUCRESS 471 
Cascavel; que o NUCRESS Cascavel indique um representante..”. Finalizada a leitura, Inês coloca 472 
o Parecer em apreciação, não havendo manifestação, o coloca em votação e o mesmo é 473 
aprovado pela Plenária pela unanimidade de treze votos. Assim sendo, passa-se ao ponto nº 14. 474 



Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Básica e 475 
de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referente à Declaração 476 
solicitada pelo Mesa Brasil – SESC/Cascavel relativo ao PAA: a leitura do ofício nº 73/2013, 477 
advindo do Programa Mesa Brasil – SESC cascavel/PR, é realizado pela presidente Inês, através 478 
do qual, o programa solicita declaração desse Conselho manifestando-se favorável  ou não para 479 
que as entidades atendidas pelo mesmo possam participar do Programa de Aquisição de 480 
Alimentos, na modalidade “Compra com Doação Simultânea – CDS, junto à Cooperativa de Leite 481 
da Agricultura Familiar no município de Candói/PR; em seguida, lê o Parecer onde as Comissões 482 
relatam que “... considerando que o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA foi criado em 483 
2003 e é uma das ações do Programa Fome Zero, tendo como objetivo garantir o acesso a 484 
alimentos em quantidade e regularidade necessária às populações em situação de insegurança 485 
alimentar e nutricional; considerando que o município de Cascavel conta com o Programa Compra 486 
Direta Local da Agricultura Familiar, que executa a destinação dos alimentos do PAA para as 487 
entidades de abrangência municipal; considerando o ofício n° 73/2013, de 11 de julho de 2013, 488 
advindo do Programa Mesa Brasil – SESC Cascavel/PR, o qual solicita a emissão de 489 
DECLARAÇÃO do CMAS para que as Entidades atendidas pelo Mesa Brasil possam participar do 490 
PAA do município de Candói/PR; considerando que o Programa Mesa Brasil – SESC 491 
Cascavel/PR atende também Entidades de outros municípios e que o CMAS é um órgão de 492 
âmbito municipal, o qual deve deliberar somente no que se refere a Entidades de Cascavel; 493 
considerando que da relação das 71 Entidades anexa ao oficio 73/213 do Programa Mesa Brasil – 494 
SESC Cascavel/PR, somente 12 possuem Inscrição no CMAS de Cascavel, a saber: ACAS – 495 
ADEFICA - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPIRITA LINS DE VASCONCELLOS – GUARDA 496 
MIRIM - ALBERGUE NOTURNO ANDRÉ LUIZ – APAE – APOFILAB – CEMIC - CENTRO 497 
JESUITA -  LAR DOS BEBES – LBV – ACAPAC/PASTORAL DA CRIANÇA - RECANTO DA 498 
CRIANÇA, as Comissões têm como indicativo à plenária, o parecer favorável à emissão de 499 
Declaração para o Programa Mesa Brasil somente das Entidades que estão devidamente Inscritas 500 
no CMAS...”. Em seguida, Inês coloca o Parecer em apreciação; Justa explica que o ofício foi 501 
recebido em julho/2013, porém, o CMAS só conseguiu se posicionar nessa data; que entrou em 502 
contato com Luciane Martins, representante do SESC e esta informou que devido à morosidade 503 
no retorno, o Programa resolveu de outra forma; Inês esclarece que mesmo assim, uma vez que 504 
veio para deliberação, o CMAS fará o encaminhamento de acordo com o Parecer, ou seja, será 505 
emitido parecer favorável somente das Entidades inscritas nesse Conselho; a presidente coloca o 506 
Parecer em votação e a plenária o aprova pela unanimidade de treze votos.  Na sequencia, o 507 
ponto nº 15. Indicar Conselheiro para acompanhar e fiscalizar a Eleição dos representantes 508 
das Comissões de Monitoramento e Avaliação: a presidente Inês lê o ofício nº 717/2013, 509 
advindo da SEASO, solicitando a indicação de um conselheiro do CMAS para acompanhar e 510 
fiscalizar o processo de Eleição dos representantes, técnicos e gestores dos serviços 511 
socioassistenciais, nas Comissões Mistas e Permanentes do Sistema Municipal de Monitoramento 512 
e Avaliação – 2013, o qual ocorrerá na data de hoje, às 13h30 na sala de reuniões do 3º Piso. A 513 
plenária discute e aprova pela unanimidade de treze votos a indicação da conselheira Vivian 514 



Bertelli Ferreira de Oliveira. Prossegue-se com o ponto nº 16. Referendar a indicação de Luiz 515 
Antônio Pastorini Lançanova e Justa Alves dos Anjos Chesca do CMAS para participar do I 516 
Encontro de Proteção às Crianças Indígenas – Interlocuções com a Rede: Justa explica que 517 
o Convite veio através do ofício nº 713/2013 do Ministério Público, porém, as vagas são limitadas 518 
e o prazo para inscrever-se expirou antes dessa reunião ordinária; desta forma, a mesa diretiva 519 
indicou o conselheiro Luiz Antônio Pastorini Lançanova e a Secretária Executiva do CMAS, 520 
assistente social, Justa Alves dos Anjos Chesca. Após os devidos esclarecimentos, a plenária 521 
referenda, pela unanimidade de treze votos, os dois representantes em tela. Passa-se ao último 522 
ponto de pauta de nº 17. Informes gerais: Inês lê o ofício circular nº 656/2013 por meio do qual a 523 
SEASO informa que a partir de 02 de setembro/2013, o Cadastro Único passou a atender das 08h 524 
às 16h30 ininterruptamente; Inês explica que o objetivo dessa mudança é para oportunizar que as 525 
pessoas que trabalham possam utilizar o horário do almoço para se dirigirem ao CADÚNICO; a 526 
presidente repassa o Convite do Centro de Socioeducação – CENSE II para a cerimônia de 527 
formatura de diversos cursos no dia 20.09.2013 às 09h, na Rua Emílio G.Médici, 111 – Jardim 528 
Presidente; Luzia convida para o evento “Todos pela Cidadania Distrital” que acontecerá na data 529 
de 21.09.2013, durante todo o dia, no distrito de São João. Nada mais havendo a ser tratado, a 530 
presidente Inês encerra a reunião às 10h45 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida 531 
e aprovada será assinada por mim e pela presidente. 532 

 

 

 

 

 

 

 

 


