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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 16 – 10/10/2013 – 08H30 
 

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e treze, aconteceu às 08h30, na sala de reuniões do 1 
3º piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à Rua Paraná, 5000, a reunião ordinária do 2 
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. Apreciação e deliberação das Atas das reuniões anteriores 5 
(19.09.2013 – Ordinária – e 01.10.2013 – Extraordinária); 2. Informes Gerais. A presidente Inês 6 
inicia explicando que se trata da última reunião ordinária dos Conselheiros do Conselho Municipal 7 
de Assistência Social, gestão 2011-2013; menciona nominalmente a atual mesa diretiva do CMAS 8 
cujo mandato se encerra nesta data: vice presidente Luiz Antônio Pastorini Lançanova; 1ª 9 
Secretária Cheila Tatiana Lautert Guimarães; 2ª Secretária Vanice Maria Schaedler e acrescenta 10 
que só tem a agradecer por tudo o que aprendeu neste Conselho; que continua aprendendo todos 11 
os dias com cada um dos conselheiros, com os técnicos da Secretaria Municipal de Assistência 12 
Social, com a equipe da Secretaria Executiva dos Conselhos, com os usuários; a presidente 13 
também cita a importância das reuniões descentralizadas como forma de conhecer os Serviços 14 
Governamentais, bem como, as Entidades Não Governamentais que desempenham um grande 15 
papel junto à sociedade; Inês explica ainda que não é fácil ser gestora e Presidente do CMAS, no 16 
entanto, conseguiu desenvolver com êxito, ambas as atribuições por poder contar com os 17 
Conselheiros que sempre estiveram presentes e contribuindo, de forma significativa, com as 18 
discussões; complementa que, hoje, nosso Município é referência Nacional na Política de 19 
Assistência Social, inclusive, constantemente municípios vizinhos vem à Cascavel buscar 20 
informações e conhecer os Serviços Governamentais; finalizando, a presidente Inês traz aos 21 
conhecimentos dos presentes que, na noite de ontem (09.10.2013), participou de uma Audiência 22 
Pública na Câmara Municipal de Cascavel cuja pauta era a Casa de Passagem para os Índios; 23 
acrescenta que ficou desapontada com o posicionamento contrário por parte de alguns 24 
parlamentares, mas também, surpreendeu-se com a atitude favorável da maioria que se 25 
encontrava no plenário, destacando a presença de Acadêmicos que de forma civilizada exerceram 26 
a cidadania e fazendo valer a democracia, conseguiram fazer com que fosse aprovado a formação 27 
de uma Comissão que será responsável pela elaboração de Projeto para se criar em Cascavel a 28 
Casa de Passagem para Indígenas; o vice presidente Luiz fala que há 12 anos atua no Conselho 29 
Municipal de Assistência Social e garante que este Conselho é muito atuante, sendo sinônimo de 30 
eficiência em Cascavel e como já citado, modelo de Conselho não somente no município e 31 
Cascavel, mas também fora daqui; que é importante “sangue novo”, referindo-s aos novos 32 
Conselheiros que serão empossados logo mais, porém, enfatiza a importância dos que foram 33 



indicados para continuarem, por ser uma “memória viva” das atividades e decisões deliberadas 34 
pela gestão que ora se encerra. Na sequência, Inês agradece a presença do senhor Jaime 35 
Mariano, presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI e pede a inclusão de 36 
pauta do seguinte assunto: Apreciação e deliberação da pauta do dia; a inclusão foi aprovada 37 
pela unanimidade de catorze votos, desta forma, a pauta passou a ter a seguinte ordem: 1. 38 
Apreciação e deliberação da pauta do dia; 2. Apreciação e deliberação das Atas das 39 
reuniões anteriores (19.09.2013 – Ordinária – e 01.10.2013 – Extraordinária); 3. Informes 40 
Gerais. Assim sendo, passa-se ao ponto nº 1. Apreciação e deliberação da pauta do dia: a 41 
presidente coloca a pauta em apreciação e em seguida em aprovação, sendo a mesma aprovada 42 
pela unanimidade de catorze votos. Prosseguindo, Inês justifica a ausência dos seguintes 43 
Conselheiros e suas respectivas representações: Ivete Goinski Pellizzetti, Associação de 44 
Moradores do bairro Maria Luiza que se encontra em curso; Francieli da Silva, Legião da Boa 45 
Vontade – LBV está em reunião da entidade em Curitiba; Maria Marly de Paula se encontra em 46 
capacitação junto ao Cadastro Único. Na sequência, discute-se o ponto de pauta nº 2. 47 
Apreciação e deliberação das Atas das reuniões anteriores (19.09.2013 – Ordinária – e 48 
01.10.2013 – Extraordinária): Inês lembra que ambas as atas foram encaminhadas 49 
anteriormente via email; coloca a ata da reunião ordinária de 19.09.2013 em apreciação e não 50 
havendo alterações a coloca em aprovação; a plenária aprova a mesma por treze votos favoráveis 51 
e uma abstenção, da conselheira Janaina Alves Teixeira, representante da Associação de 52 
Profissionais de Serviço Social de Cascavel – APROSSC a qual não participou da referida 53 
reunião; em seguida, a presidente coloca em apreciação a ata da reunião extraordinária de 54 
01.10.2013, da mesma forma, não havendo manifestações, coloca a ata em aprovação, a mesma 55 
é aprovada por onze votos favoráveis e três abstenções dos seguintes conselheiros que não 56 
participaram da reunião em tela: Janaina Alves Teixeira, APROSSC; Vanice Maria Schaedler que 57 
representa o Abrigo São Vicente de Paulo e Carlos Alberto S. da Rosa, representante da 58 
Secretaria Municipal de Cultura. Passa-se ao ponto nº 3. Informes Gerais: Inês diz que, conforme 59 
é de conhecimento de todos, o prazo estabelecido por essa plenária para que as Unidades 60 
Governamentais e Não Governamentais apresentarem a documentação pendente para a 61 
validação de inscrição, expirou em 08.10.2013, desta forma, esse assunto será pautado na 62 
reunião ordinária do CMAS, do próximo mês (novembro/2013); em seguida, deixa a palavra livre; 63 
o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança – CMDCA, senhor Valdair Mauro 64 
Debus, explica que enquanto coordenador do Movimento Nacional Todos Contra a Pedofilia, 65 
percebe que a maioria das pessoas pensa que essa situação nunca vai acontecer em sua família, 66 
por isso, a dificuldade em se trabalhar a prevenção; Valdair acrescenta que o fator que vinha 67 
dificultando era à falta de recursos, mas que, este fato será superado em breve, haja vista que 68 
ontem (18.09.2013), foi registrado na Receita Federal de nosso Município a “Associação Brasileira 69 
Todos Contra a Pedofilia” e desta forma agora se pode buscar os recursos disponíveis tendo o da 70 
Legislação; o presidente Valdair finaliza agradecendo e registrando a importância da articulação 71 
entre o CMDCA e o CMAS, acrescenta que sem essa cooperação, se cada um trabalhar 72 
isoladamente não se chega a lugar nenhum, e nem tampouco se consegue a eficiência da 73 



Política. A seguir, o presidente do CMDI, Jaime Mariano, reitera a fala de Valdair no sentido de 74 
união e força, fala que todos nós somos fiscais das Políticas, que o discurso é bonito, mas o 75 
trabalho é difícil, daí a importância de se doar e conscientizar a participação de todos no controle 76 
social. Nada mais havendo a ser tratado, a presidente Inês encerra a reunião às 09h00 e eu, 77 
Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por mim e pela 78 
presidente. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


