
                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
ATA N° 19 – 21/11/2013 

 

Aos vinte e um dia do mês de novembro de 2013 aconteceu às 08h15 na Sala de Capacitação 1 
do Departamento de Recursos Humanos no 1º piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à 2 
Rua Paraná, 5.000 – Centro, a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência 3 
Social – CMAS com a presença de sua vice presidente, representante da Associação de 4 
Portadores de Fissura Lábio Palatina de Cascavel – APOFILAB, Maria Tereza Chaves, e a 5 
maioria de seus membros conforme consta na lista de presença anexa, para tratar dos 6 
seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e deliberação da Pauta do Dia; 2. Apreciação 7 
e deliberação referente ao Projeto de Construção do CRAS Interlagos com recursos do 8 
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS; 3. Apreciação e deliberação referente ao 9 
Projeto de Construção do CRAS Floresta com recursos do Fundo Estadual de 10 
Assistência Social - FEAS; 4. Apreciação e deliberação referente à alteração da 11 
Resolução n° 008/2012/CMAS que Aprova o Fluxograma para apresentação dos Planos 12 
de Trabalho das entidades e organizações de Assistência Social para fins de subvenção 13 
social através do FMAS; 5. Apreciação e deliberação referente à alteração da Resolução 14 
n° 082/2012/CMAS que aprova os Critérios de Partilha dos recursos do FMAS 15 
destinados à subvenção social às entidades e organizações de Assistência Social para 16 
2014; 6. Apreciação e deliberação referente à alteração da Resolução n° 083/2012/CMAS 17 
que regulamenta o repasse dos recursos sob a forma de subvenção social do Fundo 18 
Municipal de Assistência; 7. Informes Gerais. Maria Tereza explica que a presidente Inês 19 
de Paula não pode se fazer presente haja vista que a assistente social do CMAS, Justa Alves 20 
dos Anjos Chesca esclarece que serão retomados os pontos de pauta nº 9, 10 e 11 os quais, 21 
por deliberação da Plenária, foram suspensos na reunião ordinária do CMAS de 13.11.2013 22 
para que retornassem para nova análise das Comissões; acrescenta que na data de hoje, 23 
estiveram reunidas até as 15h30 as Comissões de Orçamento e Finanças, da área de 24 
Proteção Social Básica e de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, as quais 25 
analisaram e discutiram os pontos de pauta e estão presentes para subsidiarem a discussão 26 
dirimindo as dúvidas, uma vez que, não houve tempo hábil de elaborar pareceres, Justa 27 
acrescenta foram inseridos mais dois pontos para esta pauta que são os pontos nº 2 e 3, cujo 28 
conteúdo é de suma importância ao Município e necessita da deliberação do CMAS. Desta 29 
forma, a vice presidente passa ao ponto nº 1. Apreciação e deliberação da Pauta do Dia: 30 
Maria Tereza coloca a pauta em apreciação; não havendo manifestação a coloca em 31 
aprovação e a mesma é aprovada pela unanimidade de dezesseis votos favoráveis. Na 32 



sequência, a vice presidente justifica a ausência das seguintes Conselheiras: Leoni Aldete 33 
Prestes Naldino, representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, que neste horário 34 
tem audiência no Fórum; na referida justificativa, a conselheira também justifica que não 35 
poderá participar de nenhum compromisso no período da tarde que coincida com o horário de 36 
funcionamento do Poder Judiciário; Luiza Maria Oliveira Scardua, representante do Conselho 37 
Regional de Psicologia – CRP, que está participando de um Curso neste horário. Prossegue-38 
se com o ponto nº 2. Apreciação e deliberação referente ao Projeto de Construção do 39 
CRAS Interlagos com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS: a 40 
conselheira e Assistente Social, Francieli Castelli explica inicialmente que o município de 41 
Cascavel está habilitado para pleitear recursos junto ao Ministério de Desenvolvimento Social 42 
e Combate a Fome – MDS em função do Censo SUAS 2012 onde foi informado que a 43 
estrutura física do Centro de referência de Assistência Social - CRAS Interlagos encontra-se 44 
em condições físicas inadequadas, por esse motivo a proposta de construção deverá ser na 45 
proximidade do atual CRAS (localizado na Rua Solidariedade, 733 – Conjunto Julieta Bueno) 46 
para substituição da estrutura física; Francieli faz a apresentação com auxilio do multimídia, 47 
iniciando com a exposição do mapa dos bairros Interlagos e Floresta, e identifica a localização 48 
onde está previsto a construção do CRAS que fica há alguns metros de distância do atual 49 
CRAS, ressalta que é uma área de fácil acesso e localizada nas proximidades de demais 50 
equipamentos públicos como o Espaço de União, Recreação e Educação para Crianças e 51 
Adolescentes – EURECA I, Centro da Juventude e Cozinha Comunitária, após faz a 52 
apresentação da planta baixa do CRAS, explica também que o referido projeto foi elaborado 53 
de forma coletiva com envolvimento dos técnicos da Proteção Social Básica, possuí entorno 54 
de 603m², sendo este projeto o modelo ideal para comportar e desenvolver o PAIF – Serviço 55 
de Proteção Integral à Família, e todos os demais serviços previstos pelo Sistema Único de 56 
Assistência Social – SUAS, dentre eles os Serviços de Convivência e Fortalecimento de 57 
Vínculos, e esclarece para que servirá cada espaço do projeto; Francieli continua 58 
apresentando e fazendo a leitura da Proposta do Contrato de Repasse – Construção de CRAS 59 
Mérito Social conforme modelo disponibilizado no Sistema de Gestão de Convênios e Contrato 60 
de Repasses – SICONV; após apresentação, a vice presidente coloca o projeto em 61 
apreciação. Francieli ressalta que o atual CRAS do bairro Interlagos está com pendências 62 
junto ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, por conta de que a 63 
atual estrutura física não comporta a demanda existente e não atende as orientações técnicas; 64 
que o MDS está oportunizando o pleito de recursos no valor de R$ 450.000,00, (quatrocentos 65 
e cinqüenta mil reais), e o município disponibilizará R$ 213.300,00 (duzentos e treze mil e 66 
trezentos reais) de contrapartida a maior que o exigido pelo programa. Encerrada a 67 
apreciação, Maria Tereza coloca a proposta em votação e a plenária aprova por dezesseis 68 
votos favoráveis o projeto de construção do CRAS Interlagos com recursos do Fundo Nacional 69 
de Assistência Social – FNAS, bem como a contrapartida do Município no valor acima referido. 70 
Em seguida, o ponto nº 3. Apreciação e deliberação referente ao Projeto de Construção 71 
do CRAS Floresta com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS: a 72 



apresentação em multimídia também é realizada por Francieli onde a mesma explica que 73 
conforme Edital e Deliberação do CEAS não há valores descriminados tanto de repasse, como 74 
de contrapartida, porém, deixa claro que o município deverá garantir a equipe técnica e de 75 
apoio, bem como a estrutura e equipamentos, o projeto da estrutura do CRAS irá seguir o 76 
modelo de planta de CRAS do Estado; Francieli apresenta novamente o mapa dos bairros 77 
Interlagos e Floresta, identificando o endereço onde está previsto a construção do CRAS no 78 
bairro Floresta, demonstra os equipamentos públicos de saúde, cultura, esporte e educação 79 
que ficam na proximidade desta área, salienta que é uma área de fácil acesso para a 80 
população do território; após apresenta e realiza a leitura do Plano de Trabalho conforme 81 
modelo disponibilizado em Edital; a conselheira representante do Núcleo Regional de Serviço 82 
Social 11ª Região – NUCRESS, Mônica Gomes, questiona se não tem a Planta; Francieli diz 83 
que não foi repassado e nem disponibilizado pelo Estado, mas sabe-se que a estrutura possui 84 
206,65m² e conforme se informa em Edital está em consonância com as orientações técnicas; 85 
a conselheira e gerente da divisão de Proteção Social Básica, Luzia de Aguiar Soares, 86 
contribui e informa que nesta proposta deveremos seguir modelo padrão, mesmo sendo 87 
menor que o do bairro Interlagos; o representante do segmento Usuários da Associação 88 
Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual – ACADEVI, Josué dos Santos, questiona 89 
se serão construídos os dois CRAS na mesma Região (Interlagos e Floresta); Ronaldo 90 
Adriano Alves dos Santos, explica que o da região do Interlagos é em substituição ao atual, 91 
que conforme citado no ponto anterior, está com pendências e o da região do Floresta é 92 
justamente para atender a demanda reprimida citada no Plano; Luzia complementa que a 93 
previsão é de que aquela região será contemplada em breve com aproximadamente mais três 94 
mil famílias, conforme previsão do Programa Minha Casa Minha Vida; Francieli reforça que 95 
Cascavel está habilitado para o pleito de construção de CRAS nas duas esferas de governo 96 
federal e estadual pelo fato do CRAS Floresta Interlagos estar com pendências em sua 97 
estrutura física, porém é visível que a área de abrangência deste CRAS não comporta 98 
somente mais uma unidade; em seguida Maria Tereza coloca o projeto em apreciação; 99 
ressalta que as Comissões analisaram, discutiram e concluíram que é importante essa 100 
construção. Encerra-se a apreciação e a vice-presidente coloca a proposta em aprovação e a 101 
Plenária aprova pela unanimidade de dezesseis votos a proposta do projeto para construção 102 
do CRAS no bairro Floresta com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS. 103 
Prossegue-se com o ponto nº 4. Apreciação e deliberação referente à alteração da 104 
Resolução n° 008/2012/CMAS que Aprova o Fluxograma para apresentação dos Planos 105 
de Trabalho das entidades e organizações de Assistência Social para fins de subvenção 106 
social através do FMAS: Justa explica que este ponto havia gerado parecer das Comissões 107 
já citadas e pautado na reunião de 13.11.2013, a exemplo dos próximos dois pontos dessa 108 
pauta; ocorre que, após a elaboração do parecer o CMAS recebeu da Secretaria Municipal de 109 
Assistência Social, através do ofício nº 737/2013, parecer técnico que a SEASO havia 110 
solicitado à Secretaria de Assuntos Jurídicos, o qual apontava o impedimento de pagamento 111 
de recursos humanos por parte das Entidades subvencionadas com recursos oriundos da 112 



subvenção e que, desta forma, houve a necessidade de suspensão naquela ocasião e, por 113 
isso, está sendo retomada a discussão; Justa continua explicando que as Comissões, após 114 
análise, deliberaram que apenas as seguintes entidades continuarão na modalidade de 115 
subvenção através de Convênio: Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência 116 
Visual – ACADEVI, Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel – ADEFICA e a 117 
Associação Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança – ACAPAC e que as demais 118 
Entidades, para receberem recursos a partir de 2014 entrarão na modalidade de licitação, 119 
porém, este assunto será encaminhado posteriormente para apreciação e deliberação do 120 
CMAS, na sequência, Francieli apresenta projetado no multimídia o referido Fluxograma e o 121 
Calendário com os novos prazos propostos para atender o fluxograma; finalizada a 122 
apreciação, Maria Tereza coloca o fluxograma em aprovação e a Plenária aprova pela 123 
unanimidade de dezesseis votos o fluxograma apresentado, bem como, a revogação da 124 
resolução nº 008/2012 e a elaboração de nova resolução que contemplará somente as três 125 
entidades: ACADEVI, ADEFICA e ACAPAC. Assim sendo, passa-se ao ponto nº 5. 126 
Apreciação e deliberação referente à alteração da Resolução n° 082/2012/CMAS que 127 
aprova os Critérios de Partilha dos recursos do FMAS destinados à subvenção social às 128 
entidades e organizações de Assistência Social para 2014: Justa realiza a leitura do ofício 129 
nº 867/2013 advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, no qual a 130 
Secretaria informa, entre outros, que “... foi realizada reunião com todas as entidades 131 
conveniadas na data de 19/11/2013 para discussão referente à modalidade de repasse de 132 
recursos financeiros através do FMAS, considerando as dificuldades que vem sendo 133 
encontradas para manter a modalidade de CONVÊNIO, conforme já exposto no Ofício 134 
737/2013 da SEASO enviado para este Conselho; ficou definido que a partir de fevereiro de 135 
2014 as entidades que executam serviços e programas socioassistenciais terão que participar 136 
de processo licitatório na modalidade de credenciamento público que será realizada pelo 137 
município, visando firmar contrato de prestação de serviços. O município está elaborando o 138 
Edital de Licitação, o qual posteriormente será encaminhado para apreciação e deliberação 139 
deste Conselho; a modalidade de CONVÊNIO será mantida apenas com as seguintes 140 
entidades: Associação Cascavelense de Pessoas Com Deficiência Visual - ACADEVI, 141 
Associação de Deficientes Físicos de Cascavel - ADEFICA e Associação Cascavelense de 142 
Amigos da Pastoral da Criança – ACAPAC...”; Justa encerra a leitura e complementa que 143 
anexo ao ofício, este Conselho recebeu: a Proposta de Cronograma para o desenvolvimento 144 
do fluxograma de elaboração dos Planos de Trabalho e Aplicação, bem como, a Proposta de 145 
Critérios de Partilha dos recursos do FMAS para as Entidades supra; a SEASO também 146 
solicita que seja desconsiderado o Ofício nº 837/2013 de 11 de novembro de 2013 enviado a 147 
este Conselho; prosseguindo, Francieli projeta a proposta de partilha das Entidades ACADEVI, 148 
ADEFICA e ACAPAC, e lembra que os valores apresentados são os mesmos já aprovados por 149 
este Conselho quanto ao ano de 2013/2014, nesta proposta os valores somente sofreram o 150 
reajuste de 7% (sete por cento) referente ao IGPM – Índice Geral de Preços de Mercado, 151 
sendo proposto desta forma valor total de R$ 19.260,00 (dezenove mil, duzentos e sessenta 152 



reais) para ACADEVI, vigência de convênio para 12 meses, valor total de R$ 19.260,00 153 
(dezenove mil, duzentos e sessenta reais) para ADEFICA, vigência de convênio para 12 154 
meses, e valor total de R$ 54.120,00 (cinqüenta e quatro mil e cento e vinte reais) para 155 
ACAPAC, vigência de convênio para 12 meses; Justa lembra que os últimos convênios 156 
deliberados por este conselho tinham vigência de 13 meses, pois se tinha o propósito de 157 
iniciar os próximos convênios no mês de Fevereiro, desta forma, a vigência destes convênios 158 
serão de fevereiro/2014 a janeiro/2015, e que as Comissões são favoráveis à aprovação; 159 
prosseguindo, Maria Tereza coloca a proposta em aprovação e a plenária aprova pela 160 
unanimidade de dezesseis votos a revogação da Resolução n° 082/2012/CMAS e a 161 
elaboração de nova resolução que aprova os Critérios de Partilha dos recursos do FMAS 162 
destinados à subvenção social às entidades e organizações de Assistência Social para 2014. 163 
Segue-se com o ponto nº 6. Apreciação e deliberação referente à alteração da Resolução 164 
n° 083/2012/CMAS que regulamenta o repasse dos recursos sob a forma de subvenção 165 
social do Fundo Municipal de Assistência: a vice presidente explica que as alterações 166 
foram amplamente discutidas pelas Comissões, sendo que durante a reunião de comissão foi 167 
discutida a antiga resolução na integra e realizado as adequações e os ajustes, e que embora 168 
não tenha parecer por não ter tido tempo hábil de elaborar conforme já explicado, as 169 
Comissões são favoráveis à alterações, a nova resolução é apresentada e projetada enquanto 170 
Justa e Maria Tereza destacam as principais alterações; após os destaques, acrescentam 171 
que, para o ano de 2014 as Entidades deverão pleitear recursos na modalidade de Licitação, 172 
para tanto, será elaborado Resolução específica. Não havendo manifestações Maria Tereza 173 
coloca a proposta em aprovação e a Plenária aprova pela unanimidade de dezesseis votos a 174 
revogação da Resolução n° 083/2012/CMAS que regulamenta o repasse dos recursos sob a 175 
forma de subvenção social do Fundo Municipal de Assistência, bem como, a elaboração de 176 
nova resolução que contemplará somente as três entidades citadas no início deste: ACADEVI, 177 
ADEFICA E ACAPAC. Assim sendo, passa-se ao ponto nº 7 – informe gerais: Justa lembra 178 
que a Capacitação que está sendo ofertada pela SEASO, agendada para hoje, foi cancelada e 179 
posteriormente será informado a nova data; quanto à do dia 26.11.2013, alterou-se o local, 180 
será realizada na sala de Capacitação do Recursos Humanos no 1º Piso da Prefeitura. Nada 181 
mais havendo a ser tratado, a vice presidente Maria Tereza Chaves encerra a reunião 182 
extraordinária às 16h15, eu Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será 183 
assinada por mim e pela vice presidente. Nada mais havendo a ser tratado, encerra-se a 184 
reunião ampliada às 10h23 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que após lida e aprovada 185 
será assinada por mim e pela presidente.  186 

 


