
Vivian                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA 
ATA N° 20 – 10/12/2013 

 
Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e treze, aconteceu às 08h15, na sala de reuniões 1 
do 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 seu 1º Secretário Ronaldo 3 
Adriano Alves dos Santos, e a maioria de seus membros conforme consta na lista de presença 4 
anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Aprovação da Pauta do Dia; 2. 5 
Apreciação e deliberação das atas das reuniões anteriores (13.11.2013 – Ordinária e 6 
21.11.2013 – Extraordinária); 3. Posse de Conselheiros (1 representante Governamental e 2 7 
representantes Não-Governamentais); 4. Apreciação e deliberação sobre o Calendário de 8 
reuniões do CMAS em 2014; 5. Apreciação e deliberação do parecer das Comissões da 9 
Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 10 
Complexidade, de Orçamentos e Finanças e Assessoramento, Defesa e Garantia de 11 
Direitos, referente ao Censo/SUAS/2013/Conselhos de Assistência Social; 6. Apreciação e 12 
deliberação do parecer das Comissões da Área de Proteção Social Básica, da Área de 13 
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, de Orçamentos e Finanças e 14 
Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, referente aos Planos de Trabalho e 15 
Aplicação das entidades ACAPAC, ADEFICA e ACADEVI as quais serão subvencionadas 16 
por meio de Convênio2014/2015; 7. Apreciação e deliberação do parecer das Comissões da 17 
Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 18 
Complexidade, de Orçamentos e Finanças e Assessoramento, Defesa e Garantia de 19 
Direitos, referente à Partilha de recursos do FMAS e a nova modalidade para aquisição de 20 
serviços socioassistenciais; 8. Apresentação dos 4 Centros de Convivência 21 
Intergeracionais que compõe o Programa de Desenvolvimento Integrado – PDI, financiados 22 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID; 9. Oficio nº 932/2013 advindo da 23 
SEASO referente à apresentação do Relatório Anual das ações desenvolvidas pela 24 
Secretaria em 2013; 10. Informes Gerais: Inauguração do CEU; Demonstrativo Sintético 25 
Anual 2012; Confraternização da SEASO e demais Conselhos anexos a esta Secretaria; 26 
Convite de Confraternização de Natal do Recanto da Criança; Oficio nº 923/2013 advindo da 27 
SEASO  referente ao reajuste do cofinanciamento do Piso Básico Fixo – PAIF.  O 1º 28 
Secretário do Conselho Municipal de Assistência Social, Ronaldo inicia a reunião cumprimentado 29 
e agradecendo a presença de todos e justifica a ausência da presidente do CMAS, Inês de Paula, 30 
que neste horário teve que se fazer presente em outro compromisso, não podendo, portanto, 31 
presidir essa reunião. Desta forma, passa-se ao ponto nº 1. Aprovação da Pauta do Dia: 32 
Ronaldo coloca a pauta em apreciação, não havendo manifestação, a coloca em votação e a 33 



mesma é aprovada pela unanimidade de treze votos. Em seguida, o ponto nº 2. Apreciação e 34 
deliberação das atas das reuniões anteriores (13.11.2013 – Ordinária e 21.11.2013 – 35 
Extraordinária): o 1º Secretário coloca a ata de 13.11.2013 em apreciação, não havendo 36 
manifestação a coloca em votação e a mesma é aprovada pela unanimidade de treze votos; na 37 
sequência, coloca a  ata de 21.11.2013 em apreciação e não havendo manifestação a coloca em 38 
votação; a referida ata é aprovada por onze votos favoráveis e duas abstenções dos conselheiros 39 
que não estavam presentes na reunião em tela: Luiz Antônio Pastorini Lançanova representante 40 
da entidade Guarda Mirim e Iara Agnes Bach da Costa representante da Secretaria Municipal de 41 
Saúde a qual, sugeriu que as atas sejam encaminhadas com maior antecedência aos 42 
Conselheiros. Prosseguindo, passa-se ao ponto nº 3. Posse de Conselheiros (1 representante 43 
Governamental e 2 representantes Não-Governamentais): o 1º Secretário Ronaldo empossa 44 
os seguintes conselheiros, os quais, não puderam se fazer presente na reunião de posse de 45 
10.10.2013: Maria Aparecida Caldeira representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; 46 
Franciele Aparecida da Silva representante da Legião da Boa Vontade – LBV e Ivone Lelis de 47 
Lima Novo representante da Secretaria Municipal de Educação. Após, passa-se ao ponto nº 4. 48 
Apreciação e deliberação sobre o Calendário de reuniões do CMAS em 2014: a assistente 49 
social do Conselho Municipal de Assistência Social, Justa Alves dos Anjos Chesca,  expl ica 50 
que conforme art.  30, do Regimento Interno do Conselho Municipal  de Assistência 51 
Socia l ,  as reun iões deste Conselho acontecem as segundas 5ª -fei ras de cada 52 
mês, às 08h15, descentralizadas, porém, acrescenta Justa, tendo em vista que 53 
em 2014 o Brasi l  sediará a Copa do Mundo, é necessário que essa plenária 54 
delibere, em caso de coincidi r o horário das reun iões com os jogos da Copa , qual  55 
será o  encaminhamento. Após discussão, a plenária aprova, pela  unanimidade de 56 
dezesseis votos, o calendário  em conformidade com o Regimento Interno e que, 57 
caso, coincida a reunião com algum jogo da Seleção Brasilei ra  na Copa, esta 58 
plenária ou a mesa d iretiva deliberará na devida ocasião; e que, a primeira 59 
reunião ordinária do CMAS será realizada na sala de reuniões do 3º  piso da 60 
Prefei tura Municipal  e  na oportunidade será discutido e aprovado os locais da 61 
realização das reuniões descentralizadas conforme calendário  apresentado: 62 
13.02.2014; 13.03.2014; 10.04.2014; 08.05.2014; 12.06.2014; 10.07.2014; 14.08.2014; 63 
11.09.2014; 09.10.2014; 13.11.2014; 11.12.2014.  Prosseguindo discute-se o ponto nº 5. 64 
Apreciação e deliberação do parecer das Comissões da Área de Proteção Social Básica, da 65 
Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, de Orçamentos e Finanças 66 
e Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, referente ao 67 
Censo/SUAS/2013/Conselhos de Assistência Social: Ronaldo realiza a leitura do parecer das 68 
Comissões supra onde diz que: “...considerando a obrigatoriedade de preenchimento do 69 
questionário eletrônico dos Conselhos até a data de 13 de dezembro de 2013; considerando a 70 
Resolução CNAS nº 16, de 05 de maio de 2010, a qual define os parâmetros nacionais para 71 
inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, 72 
projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de assistência social dos Municípios e do 73 



Distrito Federal; considerando a Resolução CNAS nº 13, de 26 de abril de 2011 a qual altera a 74 
Resolução nº 16, de 05 de maio de 2010, que define os parâmetros nacionais para a inscrição das 75 
entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e 76 
benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social dos Municípios e do Distrito 77 
Federal; considerando a Resolução CNAS nº 27 de 19 de setembro de 2011 a qual caracteriza as 78 
ações de assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social; 79 
considerando a Resolução/CMAS nº 035/2010 que aprova o Sistema Municipal de Monitoramento 80 
e Avaliação; considerando a Resolução/CMAS nº 056/2013 que altera a Resolução nº 035/2010; 81 
considerando que a Secretária Executiva do CMAS a assistente social Justa Alves dos Anjos 82 
Chesca é o agente público responsável pelas informações prestadas ao MDS e tem Fé Pública; 83 
considerando que o MDS recebe as informações do Censo SUAS de forma pelo sistema 84 
eletrônico; assim mediante ao exposto as Comissões têm como indicativo a Plenária: o parecer 85 
favorável a aprovação do Censo Suas 2013 referente ao Conselho Municipal de Assistência 86 
Social, o qual foi devidamente respondido pelas Comissões já nominadas, devendo ser finalizado 87 
pelo agente público responsável pelo seu preenchimento, o qual deverá colocar seu CPF, bem 88 
como assinar a via impressa e arquivar junto aos demais documentos do CMAS na Secretaria 89 
Executiva dos Conselhos; que no concernente a questão nº 39 se o CMAS já regulamentou por 90 
meio de Resolução própria os Benefícios Eventuais concedidos no âmbito da Assistência Social, 91 
que a resposta foi NÃO, que seja elaborado uma minuta de lei que regulamente tais Benefícios no 92 
município de Cascavel; que quanto a questão nº 43 se o CMAS conhece e acompanha o 93 
cumprimento do Plano Decenal da Assistência Social, a SEASO contemple na Capacitação que 94 
está sendo ofertada ao CMAS e Técnicos desta Secretaria, na data de 12/12/2013 um breve 95 
resgate sobre o Plano Decenal da Assistência Social...”. Em seguida, Ronaldo coloca o parecer 96 
em apreciação; acrescenta que não está constando no parecer, porém, as Comissões discutiram 97 
que seria necessário as mesmas se reunirem periodicamente para acompanhar o cumprimento 98 
das questões respondidas no Censo no que se refere às deliberações da X Conferência Municipal 99 
de Assistência Social, Justa explica que o acompanhamento é de responsabilidade da Comissão 100 
Especial de Acompanhamento das Deliberações da X Conferência Municipal de Assistência 101 
Social, a qual foi composta na reunião extraordinária de 21.11.2013, portanto, ainda não se 102 
reuniu; Luzia questiona se existe  resolução do CMAS que dispõe sobre os Benefícios Eventuais, 103 
uma vez que, a Lei Municipal já existe, no entanto, precisa ser revista e atualizada; Justa 104 
responde que o texto do Parecer que diz “...que seja elaborado uma minuta de lei que 105 
regulamente tais Benefícios no município de Cascavel...”, está equivocado, haja vista que a Lei já 106 
existe, contudo, ainda, não há resolução do CMAS; Cheila também acrescenta que não está 107 
constando no parecer, porém, a Comissão discutiu e indicou que a Secretaria Municipal de 108 
Assistência Social deverá, há cada três meses, apresentar a prestação de contas do Fundo 109 
Municipal de Assistência Social; Luzia sugere que, desta forma, a Comissão também se reúna a 110 
cada três meses para analisar a prestação apresentada, bem como, as deliberações da X 111 
Conferência Municipal de Assistência Social. Encerrada a apreciação, Ronaldo coloca o parecer 112 
em aprovação, o mesmo é aprovado pela unanimidade de dezesseis votos com os seguintes 113 



acréscimos: que o CMAS solicite ao Município que por meio da SEASO, realize a revisão da Lei 114 
municipal nº 4.756/2007 a qual regulamenta os Benefícios Eventuais; que a Comissão Especial de 115 
Acompanhamento das Deliberações da X Conferência Municipal de Assistência Social realizada 116 
na data de 19 e 20.07.2013, realizem reuniões trimestralmente para acompanhar o cumprimento 117 
das deliberações da X Conferência Municipal de Assistência Social; que o CMAS solicite à 118 
SEASO que faça a prestação de Contas do FMAS trimestralmente a este Conselho. Ronaldo 119 
encerra explicando que ele e Justa, após o término da Reunião irão terminar de preencher o 120 
Relatório com as devidas alterações. Assim sendo, passa-se ao ponto nº 6. Apreciação e 121 
deliberação do parecer das Comissões da Área de Proteção Social Básica, da Área de 122 
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, de Orçamentos e Finanças e 123 
Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, referente aos Planos de Trabalho e 124 
Aplicação das entidades ACAPAC, ADEFICA e ACADEVI as quais serão subvencionadas 125 
por meio de Convenio2014/2015: o parecer é lido pelo 1º Secretário Ronaldo e diz que: 126 
considerando a Resolução nº 028 de 2011 do TCE – Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a 127 
qual dispõe sobre a formalização e a prestação de contas das transferências de recursos 128 
financeiros e demais repasses no âmbito estadual e municipal, institui o Sistema Integrado de 129 
Transferências – SIT e dá outras providências; considerando o Decreto Municipal nº. 8.324, de 22 130 
de agosto de 2008, que regulamenta os procedimentos para a celebração de convênio, auxílio, 131 
acordo, cooperação, subvenção social, ajustes ou outros instrumentos congêneres, bem como a 132 
execução e prestação de contas dos recursos, entre a Administração Pública Direta e Indireta do 133 
Município de Cascavel e Entidades Privadas sem fins lucrativos e da Administração Pública; 134 
considerando a Resolução 095 de 06 de dezembro de 2012 que define os parâmetros para a 135 
inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de 136 
assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 137 
não governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de 138 
Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas, Projetos e 139 
benefícios socioassistenciais; considerando a necessidade de transparência e ampla divulgação 140 
do processo de seleção das Entidades para o co-financiamento de serviços socioassistenciais; 141 
considerando a previsão e disponibilidade orçamentária e financeira no Fundo Municipal de 142 
Assistência Social – FMAS, destinado para subvenção social; considerando a Resolução 143 
083/2013 do CMAS a qual aprova o Fluxograma para apresentação dos Planos de Trabalho das 144 
entidades e organizações de Assistência Social para fins de subvenção social através do FMAS; 145 
considerando a Resolução nº 084/2013 do CMAS a qual aprova a partilha dos recursos alocados 146 
ao Fundo Municipal de Assistência Social para subvenção social referente aos Convênios 147 
2014/2015; considerando o oficio nº 922 de 05 de dezembro de 2013 advindo da SEASO, que 148 
encaminha conforme o Fluxograma, os Pareceres Técnicos e Financeiros no que se refere aos 149 
Planos de Trabalho e Aplicação das entidades: ACADEVI, ADEFICA e ACAPAC, os quais são 150 
Pareceres Favoráveis a aprovação dos referidos Planos; assim mediante ao exposto as 151 
Comissões têm como indicativo a Plenária, o parecer favorável a aprovação da proposta de 152 
Partilha de recursos do FMAS bem como a nova Modalidade para aquisição dos serviços e 153 



programas socioassistenciais, na forma de concorrência por meio de processo Licitatório...”. 154 
Encerrada a leitura, Ronaldo coloca o parecer em apreciação; não havendo nenhuma 155 
manifestação, o referido parecer é colocado em votação e aprovado, na íntegra, pela unanimidade 156 
de dezesseis votos. Na sequência, passa-se ao ponto nº 7.  Apreciação e deliberação do 157 
parecer das Comissões da Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social 158 
Especial de Média e Alta Complexidade, de Orçamentos e Finanças e Assessoramento, 159 
Defesa e Garantia de Direitos, referente à Partilha de recursos do FMAS e a nova 160 
modalidade para aquisição de serviços socioassistenciais: da mesma forma, o 1º Secretário 161 
realiza a leitura do parecer das Comissões acima onde consta que: “...considerando a Resolução 162 
CNAS nº 13, de 26 de abril de 2011 a qual altera a Resolução nº 16, de 05 de maio de 2010, que 163 
define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades e organizações de assistência 164 
social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos 165 
Conselhos de Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal; considerando a Resolução 166 
nº 028 de 2011 do TCE – Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a qual dispõe sobre a 167 
formalização e a prestação de contas das transferências de recursos financeiros e demais 168 
repasses no âmbito estadual e municipal, institui o Sistema Integrado de Transferências – SIT e 169 
dá outras providências; considerando a Resolução 095 de 06 de dezembro de 2012 que define os 170 
parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e 171 
organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 172 
socioassistenciais não governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e 173 
Relatórios de Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, 174 
Programas, Projetos e benefícios socioassistenciais; considerando o oficio nº 921 de 05 de 175 
dezembro de 2013 advindo da SEASO, solicitando a apreciação e deliberação do CMAS referente 176 
a proposta de Partilha de recursos do FMAS e nova Modalidade de aquisição dos serviços 177 
socioassistenciais, as Comissões têm como indicativo a Plenária o parecer favorável 178 
a aprovação da proposta  de Part i lha de recursos do FMAS bem como a nova 179 
Modal idade para aquisição dos serviços e programas socioassistenciais, na forma 180 
de concorrência por meio de processo Lici tatório .. .” .  Encerrada a lei tura , o 1º 181 
Secretário coloca o parecer em apreciação. A assistente social  do Ministério 182 
Públ ico, Andressa Bremm, questiona se nessa nova modal idade, poderão 183 
concorrer ent idades de outros Municípios; o di re tor da Secretaria Munic ipal  de 184 
Assistência Social  – SEASO, Hudson Márcio Moreschi  Jún ior, explica que a 185 
equipe técnica da Secretaria, aprofundou-se nas discussões no sentido de 186 
encontrar uma solução que não prejudicasse  as entidades, e  preocupou-se em 187 
colocar uma série de cri térios para que nessa concorrência  part icipem somente 188 
entidades af ins; a gerente da div isão do Sistema Municipal  de Assistência  Social  189 
da SEASO, Cheila Tatiana Lautert Guimarães expl ica que, haja  v ista , os recursos 190 
serem oriundos do Fundo Municipal  de Assistência  Social  – FMAS, a entidade, 191 
para receber o recurso tem que ter inscrição no Conselho Munic ipal  de 192 
Assistência Social  – CMAS e este cri tério i rá  del imitar  a concorrência; o gerente 193 



da div isão de Proteção Social  Especial ,  Ce lso Beno Lunkes complementa que os 194 
valores terão que ser analisados e del iberados pelo CMAS, todavia, acrescenta 195 
Celso, somente  após o  resu l tado da lici tação, tendo em vista que a  mesma é 196 
sigi losa; Hudson d iz que provavelmente a l ici tação deverá ser publicada a té o dia 197 
17.12.2013; a assistente social  do Albergue Noturno “André Luiz”,  Hel len 198 
Rizzotto, questiona  se a SEASO vai  poder ajudar as entidades na elaboração das 199 
propostas; Cheila explica que não, pois trata -se de uma concorrência, portanto, 200 
não se pode benef iciar essa ou aquela entidade; Hell en fala que desta forma, as 201 
entidades f icarão “perdidas” sem o apo io técnico da Secretaria ; Cheila expl ica 202 
que entende a preocupação das entidades e sugere que as mesmas busquem 203 
apoio jurídico , uma vez que, a legislação é pontual  e  deve ser seguida; Hudson  204 
f inal iza f risando que a decisão pe la mudança não foi  uma opção da SEASO, mas 205 
que a Secretaria foi  “forçada” a  buscar novos cri térios para não correr o risco , 206 
juntamente com as entidades, de receberem multas advindas do Tribuna l  de 207 
Contas. Encerrada a apreciação, Ronaldo co loca o parecer em votação e o 208 
mesmo é aprovado por quinze votos favoráveis e uma abstenção, da conselheira 209 
Maria Aparecida Caldeira representante da Ordem dos Advogados do Brasi l - 210 
OAB. Em seguida, passa-se ao ponto nº 8. Apresentação dos 4 Centros de Convivência 211 
Intergeracionais que compõe o Programa de Desenvolvimento Integrado – PDI, financiados 212 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Oficio nº 932/2013 advindo da 213 
SEASO referente à apresentação do Relatório Anual das ações desenvolvidas pela 214 
Secretaria em 2013: Ronaldo efetua a leitura do ofício nº 929/2013 advindo da SEASO através 215 
do qual a Secretaria dá ciência ao CMAS que na data de 03 de dezembro de 2013, o Senado 216 
Federal autorizou o empréstimo de US$ 28.700.000,00 (vinte e oito milhões de dólares) entre o 217 
município de Cascavel e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, para a execução do 218 
Programa de Desenvolvimento Integrado – PDI; ainda informa que o PDI inclui diversos projetos 219 
que serão realizados por toda a cidade, tais como: reurbanização das Avenidas Brasil e Barão do 220 
Rio Branco, revitalização da Avenida Tancredo Neves, implantação dos terminais de transporte 221 
coletivo Norte, Leste, Oeste e Sudoeste, abertura de novas vias e a implantação de quatro 222 
parques ambientais; o ofício traz também a informação de que estão previstas neste Programa, a 223 
construção de 04 (quatro) Centros de Convivências Intergeracionais – CCI´s, conforme já 224 
aprovado por este Conselho (Resolução nº 057 de 12 de julho de 2012), nos bairros Cascavel 225 
Velho, Morumbi, Floresta e Santa Felicidade, com um custo estimado de R$ 8.500.000,00 (oito 226 
milhões e quinhentos mil reais) para a realização das obras e R$ 1.500.000,00 (um milhão e 227 
quinhentos mil reais) para a equipagem dos Centros. Encerrada a leitura, a assistente social da 228 
divisão do Sistema de Municipal de Assistência Social, Francieli Castelli faz a apresentação com 229 
auxilio de multimídia, diz que este conselho já aprovou o referido projeto, e com a aprovação 230 
deste, se faz necessário informar e relembrar o conselho quais ações estão previstas para que o 231 
mesmo possa acompanhar e fiscalizar. Os CCI´s estão previstos em áreas com maiores índices 232 
de vulnerabilidades sociais, e ausência de equipamentos públicos, e justifica que a região do 233 



bairro Santa Cruz não foi contemplada em virtude de já haver a implantação e agora a 234 
inauguração do Centro de Artes e Esportes Unificado – CEU, equipamento este similar aos CCI´s, 235 
pois nos Centros de Convivência o trabalho será intersetorial com atividades/oficinas e serviços da 236 
Política de Assistência Social, Esporte e Cultura, diz que está previsto para iniciar as obras dos 237 
Centros do Morumbi e Cascavel Velho ainda no ano de 2014, posteriormente segue as obras do 238 
centro do Floresta e após a do Santa Felicidade. Francieli projeta a planta baixa do Centro de 239 
Convivência do bairro Morumbi, e explana sobre cada cômodo do referido projeto, os públicos que 240 
serão atendidos e os serviços/atividades que serão executadas, bem como apresenta os projetos 241 
das quadras, ginásios e academias da terceira idade e Infantil. Francieli acrescenta que será 242 
formado um Comitê Gestor o qual será composto por Servidores Governamentais e 243 
representantes Não Governamentais e comunidade local, o qual ficará a cargo de o Coordenador 244 
Geral do Centro instituir e mobilizar, bem como elaborar o seu Regimento Interno, o cronograma 245 
das reuniões, entre outras atribuições; acrescenta ainda que o Comitê terá por objetivo articular 246 
com os serviços e órgãos governamentais e não-governamentais da rede, em especial da rede 247 
local, o mesmo irá propor, acompanhar e avaliar o planejamento e a execução das ações nos 248 
Centros; estimular a participação popular nas ações dos centros e na preservação do patrimônio 249 
público. Luzia lembra que na elaboração do projeto foi pensado em espaços apropriados para 250 
bailes e oficinas de artesanatos; a conselheira Zelmira Salete Taglieber, representante dos 251 
usuários/Programa de Capacitação e Inclusão, residente no distrito de São Salvador, diz que o 252 
projeto é muito bonito, porém, questiona como fica a situação do interior, pois embora tenham 253 
atendimento do Centro de Referência de Assistente Social – CRAS Volante é necessário 254 
aumentar o número de técnicos, pois somente em seu distrito, tem seis comunidades formadas 255 
por trabalhadores penalizados pelo trabalho na roça, que não dispõem de um local para lazer ou 256 
hidroginástica para a terceira idade, desta forma, acrescenta Zelmira, poderia beneficiar também a 257 
zona rural por quanta deste projeto do BID; Franciele explica que o BID financia somente ações 258 
voltadas para o investimento urbano, em caráter de infra-estrutura e social, não possibilitando a 259 
apresentação de projetos diretamente ligados na zona rural, mas que a observação é pertinente; 260 
Hudson diz que já está previsto para o ano de 2015 a construção de CRAS no interior; e a 261 
Francieli complementa dizendo que a SEASO também vem buscando junto a Secretaria de 262 
Políticas para a Mulher da Presidência da Republica recursos para a implantação de um projeto 263 
voltado para a mulher do campo, com atividades de lazer e esporte; a conselheira Maria 264 
Aparecida Caldeira, enfatiza que realmente o interior está esquecido há anos, que é necessário se 265 
pensar em projetos para a zona rural também. Encerrada a discussão por conta da apresentação 266 
da SEASO referente ao BID, passa-se ao ponto 9. Oficio nº 932/2013 advindo da SEASO 267 
referente à apresentação do Relatório Anual das ações desenvolvidas pela Secretaria em 268 
2013: Ronaldo realiza a leitura do ofício nº 932/2013, através do qual a SEASO solicita ao CMAS 269 
que, inclua na pauta de sua primeira reunião ordinária do ano de 2014, a apresentação do 270 
Relatório Anual/2013 da Secretaria Municipal de Assistência Social. O diretor Hudson explica que 271 
é de praxe no final de ano fazer essa prestação de contas, porém, 2013 foi um ano atípico devido 272 
a diversas medidas que o Município teve que adotar em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, 273 



lei complementar nº 101 de 04.05.2009, sendo que também ainda existe obra a ser inaugurada 274 
ainda este mês. Desta forma, Hudson reitera a informação de que na primeira reunião ordinária do 275 
CMAS do ano de 2014, será apresentado o Relatório Anual de 2013 da SEASO. Na sequência, 276 
passa-se ao ponto nº 10. Informes Gerais: Justa lembra que nos anos anteriores, os Conselhos 277 
Municipais atrelados à SEASO, permanecem em recesso no mês de Janeiro, assim sendo, a 278 
plenária discute e delibera que, considerando primeiramente que os órgãos oficiais encontram-se 279 
em recesso, como também, neste período um considerável número de conselheiros estão em 280 
gozo de férias, dificultando assim, o quórum para a reunião, porém, havendo necessidade de 281 
proceder a Reunião Extraordinária, a mesma ocorrerá com a convocação dos Conselheiros, o 282 
CMAS estará em recesso de suas atividades entre os dias 1º de janeiro de 2014 a 31 de janeiro 283 
de 2014; Inauguração do CEU´s: Justa convida para a inauguração do Centro de Artes e 284 
Esportes Unificado – CEU que acontecerá na data de 13.12.2013, às 19h, no bairro Santo Onofre, 285 
ao lado do Estádio Olímpico Regional; Demonstrativo Sintético Anual 2012: Justa informa que o 286 
demonstrativo está pronto desde o dia 27.11.2013, lembra que este Conselho aprovou o referido 287 
Demonstrativo na reunião ordinária de 08.08.2013, ocorre que o Sistema está com problemas, 288 
desta forma, mesmo tendo sido finalizado, o Sistema não permite o envio; Justa explica ainda que 289 
o problema já foi informado ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS 290 
que orientou a “continuar tentando”, e que o prazo foi protelado até 31.12.2013; Confraternização 291 
da SEASO e demais Conselhos anexos a esta Secretaria: Hudson explica que a Secretaria 292 
fará sua confraternização na data de 11.12.2013, às 19h30 na Associação de Funcionários da 293 
Prefeitura de Cascavel -  ASSERVEL, e que está convidando todos os Conselhos Municipais 294 
vinculados à SEASO para participarem, sendo que cada Conselheiro deverá contribuir com R$ 295 
5,00 ((cinco reais); Justa lembra que foi enviado email anteriormente a todos os conselheiros 296 
sobre o evento citado; Convite de Confraternização de Natal do Recanto da Criança: Justa 297 
informa o convite do Recanto da Criança para sua confraternização na data de 13.12.2013, às 298 
19h30 na Rua Jequitibá, 560 – Recanto Tropical; Oficio nº 923/2013 advindo da SEASO 299 
referente ao reajuste do cofinanciamento do Piso Básico Fixo – PAIF: Ronaldo faz a leitura 300 
do referido ofício onde a SEASO informa sobre o reajuste do valor cofinanciado pelo governo 301 
federal para o Programa de Atendimento Integral à Família – PAIF, conforme Portaria nº 116 de 302 
22.10.2013 do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS que dispõe sobre 303 
o Serviço e o seu cofinanciamento federal por meio do Piso Básico Fixo (PBF), bem como define o 304 
novo valor de referência do PBF, o qual deverá ser calculado tendo como base o valor de R$ 2,40 305 
(dois reais e quarenta centavos) a ser pago por família referenciada, observada a classificação 306 
pelo porte do Município e que então desta forma, o valor do cofinanciamento de cada PAIF para o 307 
município de Cascavel passou a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais, e considerando 308 
que são cofinanciados cinco PAIFs, o valor mensal recebido do Fundo Nacional de Assistência 309 
Social – FNAS passa a ser de R$ 60.000,00 (sessenta Mil reais). Nada mais havendo a ser 310 
tratado, o 1º Secretário Ronaldo Adriano Alves dos Santos encerra a reunião às 10h30 e eu, 311 
Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por mim e pelo 1º 312 
Secretário. 313 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


