
 

 

 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA – Edital nº. 004/2011 

ATA N° 17 – 16/12/2011 

 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e onze, aconteceu às 17h, no Centro de 1 
Convivência de Idosos – CCI, sito à Rua Ernesto Faria, 555 – Vila Claudete – fone 3902-1749, a 2 
reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a presença de seu 3 
presidente, senhor Vanderlei Augusto da Silva e seus membros, para tratar dos seguintes assuntos de 4 
pauta: 1. Ato de Comemoração dos 18 anos da LOAS- Lei Orgânica da Assistência Social; 2. 5 
Apreciação e aprovação das atas das reuniões anteriores (ordinária 03.11.2011 e extraordinária 6 
30.11.2011); 3. Relatório da IX Conferência Nacional de Assistência Social; 4. Apreciação e 7 
deliberação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças sobre os Planos de Trabalho do 8 
FMAS 2012; 5. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças 9 
sobre o Plano de Ação 2011 da SEASO apresentado ao MDS; 6. Apreciação e deliberação da 10 
lista de agricultores selecionados para a participação no Programa PAA (Edital 05/2011); 7. 11 
Recomposição da Comissão Especial de Leis; 8. Indicação do representante do CMAS para a 12 
Comissão Municipal para o Enfrentamento da Violência contra crianças e adolescentes e do 13 
Programa PETI; 9. Apreciação e Aprovação do Calendário de reuniões ordinárias para o ano de 14 
2012; 10. Reordenamento do FMAS; 11. Informe Consocial; 12. Assuntos Gerais. O presidente 15 
inicia a reunião cumprimentando a todos e agradecendo a presença. Coloca a pauta em apreciação e 16 
após em votação. A mesma é aprovada por unanimidade e passa-se para  o ponto nº 1. Ato de 17 
Comemoração dos 18 anos da LOAS- Lei Orgânica da Assistência Social: Vanderlei explica que 18 
em 07 de dezembro de 1993, foi sancionada, sob nº 8.742 a Lei Orgânica  de Assistência Social – 19 
LOAS; o presidente chama à frente a senhora Maria Aparecida Caldeira que, na época, era assistente 20 
social da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO e juntamente com a senhora Ellarita 21 
Sagmeister, então diretora, trabalharam para a implantação da Lei no Município; Vanderlei ressalta 22 
que Ellarita foi convidada para participar desta reunião, mas não pode se fazer presente. Na seqüência,  23 
Maria Aparecida faz uso da palavra e recorda que na ocasião não se tinha muitas informações, que 24 
Londrina estava à frente na implantação, por isso, foi um pólo importante no fornecimento de 25 
subsídios; Maria Aparecida parabeniza a Secretaria Municipal de Assistência Social pelos avanços, faz 26 
menção à importante participação de Ellarita, bem como, à senhora Helena Paludo que foi a primeira 27 
Secretária de Assistência Social. A Conselheira e Secretária Municipal de Assistência Social, Inês de 28 
Paula agradece o esforço de todos para que hoje a LOAS se tornasse uma realidade. Em seguida, a 29 
diretora da SEASO, Susana Medeiros Dal Molin entrega uma lembrança à Maria Aparecida como 30 
agradecimento pelo empenho dispensado à implantação da Lei no Município. Encerrando, a Secretária 31 
Executiva dos Conselhos, Janete Krack Magnagnagno faz a leitura do manifesto do CMAS pelos 18 32 
anos da LOAS. Passando em seguida ao ponto nº 2.  Apreciação e aprovação das atas das reuniões 33 



anteriores (ordinária 03.11.2011 e extraordinária 30.11.2011): o presidente coloca as atas em 34 
apreciação e após em votação; a plenária pede a correção da linha nº 115, onde está escrito “Setor de 35 
Monitoramento...” seja alterado para “divisão do Sistema Municipal de Assistência Social” e na linha 36 
307 onde está escrito “ADEFICA”, seja trocado para “ACADEVI”; a ata de 03.11.2011 é aprovada 37 
com as devidas alterações e uma abstenção. Quanto a ata de 30.11.2011, é solicitado que na linha nº 38 
174 antes da palavra “Abrigo” seja acrescentado a letra “o” e na linha 162 onde está escrito “não 39 
necessidade”, seja alterado para “não há necessidade”. Efetuada as alterações, a ata de 30.11.2011 é 40 
aprovada por unanimidade. 3. Relatório da IX Conferência Nacional de Assistência Social: Janete 41 
informa que, juntamente com Vanderlei, Justa, e José A. S. M. Araújo, participou da IX Conferência 42 
Nacional de Assistência Social em Brasília, explica que participou do grupo de trabalho referente à 43 
certificação das entidades de Assistência Social, fala que pode perceber que as discussões no 44 
município de Cascavel estão avançadas em relação ao contexto geral do país, pois o município já 45 
adequou os parâmetros para inscrição conforme resolução 016/2010 do Conselho Nacional de 46 
Assistência Social - CNAS. Fala que a questão do vínculo Sistema Único de Assistência Social - 47 
SUAS ainda demanda muita discussão, uma vez que há uma indefinição sobre quem será vinculado a 48 
entidade ou os serviços. Termina dizendo que considera ser um privilégio participar de um evento 49 
desse porte onde é possível sentir-se parte das definições da Política de Assistência Social; em 50 
seguida, Vanderlei contribui relatando que participou do grupo referente a financiamento público da 51 
Assistência Social, e a informação relevante é a necessidade da criação de CNPJ próprio para o Fundo 52 
Municipal de Assistência Social; na seqüência a Conselheira Justa relata que participou da Oficina 53 
referente a Proteção Social Especial especificamente quanto aos Centros de Referência Especializado 54 
de Assistência Social-CREAS, e assim como Janete e Vanderlei, constatou que embora Cascavel tenha 55 
dificuldades, está num patamar bem mais elevado que os demais municípios do Brasil. Explica que a 56 
discussão nesta Conferência Nacional em relação aos CREAS, foi a questão de criar CREAS 57 
Regionalizados, haja vista, que os municípios de pequeno porte não tem condições de desenvolver o 58 
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos -  PAEFI, nem de contar 59 
com equipe técnica tal qual preconiza a NOB/SUAS/RH. Relata que discorreu na Oficina sobre a 60 
dinâmica de Cascavel quanto aos CREAS. Finalizando o ponto de pauta, Inês faz uso da palavra 61 
informando que esteve participando da III Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, 62 
ocorrida de 12 e 15 do corrente, em Brasília, com a participação de aproximadamente três mil 63 
mulheres; observa  que foi muito eclético e ressalta a participação da presidente Dilma Rousseff; 64 
explica que em Cascavel  já foi criado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, cuja posse 65 
acontecerá na data de 20.12.2011, às 17h30 no auditório da Prefeitura, convida a todos para 66 
participarem desta solenidade e solicita que registre seu agradecimento a toda a equipe da SEASO, 67 
pelo apoio e colaboração nos preparativos da Posse do referido Conselho, ressaltando o empenho da 68 
diretora da SEASO, Susana Medeiros Dal Molin, que em sua ausência, efetuou contatos com diversas 69 
mulheres convidando para a Posse, bem como, assumindo interinamente a Secretaria fazendo um 70 
excelente trabalho frente à Pasta durante o período que ela esteve em Brasília. A Conselheira e 71 
presidente da Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família, Vivian Berteli F. de Oliveira, 72 
sugere que os representantes do CMAS na IX Conferência Nacional de Assistência Social, estejam 73 



compilando os conhecimentos e experiências adquiridos e repassando aos Conselheiros. Vanderlei fala 74 
que assim que cada Conselheiro elaborar o seu relatório vai ser compilado e repassado. Encerradas as 75 
informações, o ponto a ser discutido passa a ser o nº 4.  Apreciação e deliberação do Parecer da 76 
Comissão de Orçamento e Finanças sobre os Planos de Trabalho do FMAS 2012: Vanderlei 77 
agradece a Comissão de Orçamento e Finanças do CMAS que realizou diversas reuniões, trabalhando 78 
exaustivamente para que este parecer fosse concluído. Janete explica que são dois pareceres: um da 79 
Associação Espírita Irmandade de Jesus e o outro das demais entidades, inicialmente faz a leitura 80 
projetada do primeiro, onde a Comissão, considerando as Legislações citadas no mesmo, apresenta à 81 
Plenária a seguinte proposta: “REFERENTE ÀS CONDIÇÕES:  Manter as portas destrancadas - a 82 
entidade deverá cumprir esta condição no prazo de 31 de dezembro de 2011; Equipe noturna 83 
acordada - A entidade deverá efetuar a contratação de dois monitores prevendo atuação de folguistas 84 
no prazo de 31 de dezembro de 2011; Referente à adequação do atendimento ao público de outra 85 
política e a preponderância da entidade na Política de Assistência Social, isto será discutido de forma 86 
detalhada no momento de aprovação do Plano de Ação 2012, a saber, no mês de março de 2012; a 87 
Comissão de Orçamento e Finanças aceita as seguintes adequações propostas pela entidade no 88 
‘Documento da nova proposta ao Conselho Municipal de Assistência Social de Cascavel’: o Sistema 89 
IRSAS está em alimentação sistemática sendo que a entidade está providenciando computadores 90 
portáteis às técnicas; as formas de desligamento dos usuários serão modificados segundo os padrões 91 
do PIA; a vigilância através de câmeras foi cancelada em 13.12.2011; o Serviço não manterá 92 
vinculação com as atividades religiosas da entidade. REFERENTE  AS ADEQUAÇÕES:  1. A 93 
entidade deverá apresentar cronograma de providências necessárias para a prestação de atendimento 94 
ininterrupto aos usuários do Serviço, entre elas a contratação de monitores masculinos e femininos, 95 
fazendo constá-lo no Plano de Apoio 2012 do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação, o 96 
qual será apreciado e deliberado pelo CMAS; 2. A entidade deverá efetuar a contratação da 97 
Coordenação técnica a qual deverá constar nas Metas do Plano de Apoio 2012 do Sistema Municipal 98 
de Monitoramento e Avaliação, o qual será apreciado e deliberado pelo CMAS; 3. A Comissão de 99 
Orçamento e Finanças aceita as seguintes adequações propostas pela entidade no ‘Documento da 100 
nova proposta ao Conselho Municipal de Assistência Social de Cascavel’: Alteração do CNPJ em 101 
conformidade com a lei 12.101/2009 e a profissional de psicologia terá carga horária de 30 horas a 102 
partir de 01.01.2012 e dessa forma a Comissão tem por indicativo à Plenária: ‘Que aprove o Plano de 103 
Trabalho da entidade Associação Espírita Irmandade de Jesus, com a ressalva de que este fique 104 
condicionado à realização das correções apontadas no Plano de Trabalho e de Aplicação bem 105 
como das condições expostas neste Parecer.’ Vanderlei coloca o parecer em apreciação. O 106 
Conselheiro Waldecir Aparecido de Oliveira, membro e presidente da Comissão supra, esclarece que 107 
em nenhum momento a intenção foi prejudicar a entidade, haja vista que, a mesma terá o ano de 2012 108 
inteiro para se adequar. A representante do Albergue Noturno, Tereza C. Neppel afirmou que não vão 109 
atender o dia todo e farão a contratação apenas de um funcionário, e não dois, conforme sugere o 110 
parecer. A assistente social do Ministério Público, Andressa Bremm diz que haja vista a Comissão ter 111 
feito os apontamentos necessários para a entidade se adequar à Legislação, sendo flexível em relação 112 
ao prazo para o cumprimento destes, e diante da postura da senhora Tereza, a plenária teria que rever a 113 



aprovação deste parecer, pois se o Conselho aprová-lo desta forma, o fará ciente de que o mesmo não 114 
será cumprido na íntegra; Andressa acrescenta ainda que a não contratação de dois monitores e sim de 115 
um, prejudicaria a qualidade do atendimento; a assistente social da entidade, Hellen Rizotto diz que 116 
Andressa está sendo muito radical e que a entidade atende com qualidade. A Conselheira e Secretária 117 
da SEASO, Ines, fala que quando se trata de adequação tem que se pensar no Centro de Referência 118 
Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP - uma vez que o Albergue acolhe os 119 
usuários que Centro Pop não dá conta de atender devido a demanda, por isso, Inês pede a colaboração  120 
e consideração da plenária quanto ao parecer, porque se não for flexível com o Albergue, teria que ser 121 
radical também com este Serviço Governamental pois o mesmo também ainda não está devidamente 122 
adequado com todas as legislações.. A Conselheira e presidente do Conselho Municipal dos Direitos 123 
do Idoso, Salete Gerardi L. Chrun diz que tem que ser dado uma chance para a entidade se adequar, 124 
Inês corrobora a observação de Salete dizendo que seria injusto não dar essa flexibilidade. Vanderlei 125 
explica que este Conselho vem sendo flexível com o Albergue desde 2006, quando este se recusou a 126 
adequar-se e que a mesma situação está ocorrendo novamente. A Conselheira Cleunice Soares de 127 
Mello Favreto, representante da Associação de Profissionais de Serviço Social de Cascavel – 128 
APROSSC, fala que na última reunião do CMAS ficou acertado que a entidade seria notificada das 129 
adequações a serem realizadas, apresentando justificativa dos itens que não seria possível cumprir no 130 
prazo, portanto, acrescenta Cleunice, o papel do Albergue é apresentar a justificativa; a Conselheira 131 
acrescenta que sente na fala de Hellen uma abertura às adequações, o mesmo não acontecendo com a 132 
fala da senhora Tereza. A Conselheira e gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência 133 
Social, Cheila Tatiana Lautert Guimarães, discute e elogia a atuação da mediação exercida por Hellen, 134 
informa que a Comissão supra ouviu a mesma, questionou as dúvidas levantadas no referido Plano de 135 
Trabalho e também sentiu essa abertura nos apontamentos da assistente social da entidade; Cheila 136 
explica à Andressa e aos demais presentes, que as entidades têm até o ano de 2015 para implantação 137 
de 100%  do Sistema Único de Assistência Social -  SUAS, porém, não se pode deixar para a 138 
implantá-lo em dezembro de 2015. Vanderlei sugere que altere o Parecer onde consta “a entidade 139 
deverá efetuar a contratação de dois monitores prevendo atuação de folguistas, os quais poderão ser 140 
voluntários, no prazo de 31 de dezembro de 2011”; passe  a constar: “A entidade deverá efetuar a 141 
contratação de dois monitores prevendo atuação de folguistas no prazo de 31 de dezembro de 2011;” 142 
pois, complementa Vanderlei, o CMAS não pode determinar de qual forma a entidade vai cumprir 143 
com a legislação, que esta é uma discussão interna; Tereza reitera seu posicionamento em não atender 144 
24 horas, argumenta que não podem concordar com coisas que não poderão cumprir; ressalta que a 145 
entidade tem prestado um serviço de qualidade; que a Sede da mesma foi construída com muito amor, 146 
contando somente com ajuda da sociedade, que é para quem eles devem satisfação. A diretora da 147 
SEASO, Susana Medeiros Dal Molin, explica que foi oferecido uma capacitação ao pessoal dos 148 
Serviços, onde o palestrante Luciano Márcio Freitas de Oliveira, Sociólogo da Universidade Federal 149 
de São Carlos, estado de São Paulo, ficou admirado e elogiou a qualidade de atendimento à População 150 
em Situação de Rua, em Cascavel; a Conselheira e gerente da divisão de Proteção Especial de Média e 151 
Alta Complexidade, Justa Alves A. Chesca, acrescenta que participou da IX Conferência Nacional de 152 
Assistência Social, em Brasília (de 07 a 10.12.2011) e lá foi surpreendida por um grupo do estado de 153 



São Paulo comentando com euforia sobre a qualidade dos Serviços  de Atendimento à População em 154 
Situação de Rua de Cascavel. Após apreciação, o presidente coloca o parecer em votação o qual é 155 
aprovado pela plenária por unanimidade, porém, com a alteração supra. Em seguida, Janete faz a 156 
leitura projetada do parecer que refere-se às demais entidades e das Legislações citadas no qual consta 157 
que: “considerando os Planos de Trabalho das entidades socioassistenciais com fins de celebração de 158 
convênio para subvenção social no ano de 2012, os quais foram apresentados e submetidos à análise 159 
da SEASO e da Comissão de Orçamento e Finanças deste Conselho e realizadas as adequações 160 
solicitadas pela comissão de Orçamento e Finanças, a mesma tem como indicativo à Plenária que, 161 
APROVE os Planos de Trabalho das entidades e organizações de Assistência Social, conforme segue, 162 
1. referente aos recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS – oriundos 163 
dos Recursos Livres Municipais: Abrigo São Vicente de Paulo:  R$ 116.400,00; ACADEVI- 164 
Associação Cascavelense de Deficientes Visuais: R$ 12.000,00; ACAPAC – ASSOCIAÇÃO 165 
CASCAVELENSE DOS AMIGOS DA PASTORAL DA CRIANÇA: R$ 48.000,00; ADEFICA- 166 
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE CASCAVEL: R$12.000,00; AEELV- ASSOCIAÇÃO 167 
EDUCACIONAL ESPÍRITA LINS DE VASCONCELOS (GUARDA MIRIM): R$ 60.000,00; APAE- 168 
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS: R$ 42.000,00; ASSOCIAÇÃO 169 
ESPÍRITA IRMANDADE DE JESUS: R$ 116.400,00;  ASSOCIAÇÃO RECANTO DA CRIANÇA: R$ 170 
174.600,00; CEMIC-CENTRO SOCIAL BENEFICENTE PAROQUIA SÃO CRISTOVÃO: R$ 171 
237.120,00; LAR DOS BEBÊS PEQUENO PEREGRINO: R$ 116.400,00. 2. Referente aos recursos 172 
alocados no FMAS oriundos do FNAS- Fundo Nacional de Assistência Social: ABRIGO SÃO 173 
VICENTE DE PAULO(PAC I): R$ 21.600,00;  ASSOCIAÇÃO RECANTO DA CRIANÇA (PAC I):  R$ 174 
32.400,00;       CEMIC- CENTRO SOCIAL BENEFICENTE PARÓQUIA SAO CRISTOVAO(PETI): 175 
R$ 24.000,00; LAR DOS BEBÊS PEQUENO PEREGRINO(PAC I): R$ 21.600,00.” O parecer é 176 
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Na seqüência, a discussão passa a ser do ponto nº 177 
5. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças sobre o Plano de 178 
Ação 2011 da SEASO apresentado ao MDS: a Secretária Executiva dos Conselhos faz a leitura do 179 
parecer e “considerando as legislações citadas no mesmo, bem como, a pactuação de co-financiamento 180 
dos Serviços socioassistenciaisentre o Município de Cascavel, através da SEASO, e do Ministério de 181 
Desenvolvimento Social e Combate à fome - MDS, e ainda considerando o preenchimento do Plano de 182 
Ação 2011 realizado pela SEASO no Sistema SUAS web e demonstrado à Comissão de Orçamento e 183 
Finanças na data de 13 de dezembro de 2011, o indicativo da Comissão de Orçamento e Finanças à 184 
plenária, é que aprove o Plano de Ação 2011 da Secretaria Municipal de Assistência Social 185 
apresentado ao MDS.” Vanderlei coloca o mesmo em apreciação, explica que a SEASO fez a 186 
apresentação detalhada do Plano à Comissão esclarecendo todos os itens. Não havendo nenhuma 187 
manifestação, o parecer é colocado em votação e aprovado por unanimidade. 6. Apreciação e 188 
deliberação da lista de agricultores selecionados para a participação no Programa PAA (Edital 189 
05/2011): Vanderlei faz a leitura do ofício nº 693/2011, através do qual a SEASO encaminha a lista de 190 
agricultores selecionados para participação no Programa de Aquisição de Alimentos PAA; explica que 191 
na reunião ordinária de 03.11.2011, este Conselho já deliberou a inserção de outros Agricultores e que, 192 
conforme informou na ocasião o  coordenador do Programa Compra Direta, senhor Márcio Geovane 193 



Dahmer Pereira, acerca dos critérios para seleção, o produtor rural deve ser identificado como 194 
agricultor familiar ou acampado da reforma agrária, o que deve ser comprovado por meio da 195 
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) fornecido pela EMATER/PR e que os produtos fornecidos 196 
são distribuídos às Entidades e Organizações de Assistência Social, Serviços, Programas, Projetos e 197 
Benefícios Sócioassistenciais. O presidente explica ainda que é necessário a aprovação do Conselho 198 
Municipal de Assistência Social – CMAS -  dos referidos Agricultores. Efetuado os esclarecimentos, 199 
Vanderlei coloca a solicitação da SEASO em votação e a mesma é aprovada, com um voto de 200 
abstenção da Conselheira Salete Gerardi de Lima Chrun. 7.  Recomposição da Comissão Especial de 201 
Leis: Janete explica que na reunião de posse da gestão 2011/2013, em 21.10.2011, foram formadas 202 
somente as Comissões Permanentes do CMAS, por isso, a necessidade de recompor a Comissão supra. 203 
A plenária discute e aprova os nomes colocados à disposição, assim sendo, a Comissão Especial de 204 
Leis, fica composta da seguinte forma: Governamentais: Ana Paula Zorik, Cheila Tatiana L. 205 
Guimarães, Ines de Paula e Justa Alves A. Chesca. Não Governamentais Egon Werle Kerber, Kleber 206 
Francisco Maricato, Vanderlei Augusto da Silva e Vivian Berteli F. de Oliveira. A plenária aprova 207 
ainda a permanência na Comissão das seguintes convidadas não governamentais: Andressa Bremm, 208 
assistente social do Ministério Público e Maria Aparecida Caldeira, representante da Ordem dos 209 
Advogados do Brasil – OAB. 8.  Indicação do representante do CMAS para a Comissão 210 
Municipal para o Enfrentamento da Violência contra crianças e adolescentes e do Programa 211 
PETI: Vanderlei informa que os representantes deste Conselho na Comissão Municipal para o 212 
Enfrentamento da Violência contra crianças e adolescentes e do Programa PETI, eram os seguintes 213 
Conselheiros: Titular - José Antonio S. M. de Araújo; Suplente - Luiz Antonio P. Lançanova, porém, 214 
conforme informado no ponto de pauta anterior, devido a posse da nova gestão em 21.10.2011, faz-se 215 
necessário a substituição. Desta forma, a plenária aprova por unanimidade a indicação do Conselheiro 216 
Egon Werle Kerber enquanto representante titular junto à Comissão do CEV/PETI, sendo que, o 217 
suplente permanece o senhor Luiz Antonio P. Lançanova, haja vista o mesmo continuar enquanto 218 
conselheiro na gestão atual. Em discussão o ponto de pauta nº 9.  Apreciação e Aprovação do 219 
Calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2012: Janete e Vanderlei fazem a exposição do 220 
calendário das reuniões do CMAS para o ano de 2012. A plenária aprova a continuidade das reuniões 221 
acontecerem nas segundas quintas-feiras do mês, às 08h15. As seguintes entidades presentes 222 
solicitaram que as referidas reuniões se realizassem em suas dependências, conforme cronograma: 223 
abril/2012 – CEMIC; maio/2012 – Centro Jesuíta; junho/2012 – FAG; outubro/2012 – LBV. Janete 224 
lembra que conforme deliberado na reunião extraordinária de 30.11.2011, as reuniões dos meses de 225 
fevereiro e março/2012 serão realizadas, respectivamente, no Centro de Referência de Assistência 226 
Social – CRAS, do bairro Santa Cruz e na Associação dos Portadores de Fissura Lábio Palatina de 227 
Cascavel. Quanto aos outros meses, a Secretaria Executiva dos Conselhos fará contato com as demais 228 
Entidades e/ou Serviços para averiguar a disponibilidade de agendar as demais reuniões. Encerrada a 229 
discussão, passa-se ao ponto nº 10. Reordenamento do FMAS: Janete explica que o Ministério de 230 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome encaminhou ao prefeito municipal, senhor Edgar Bueno, o 231 
ofício nº 453/2011 informando que a constituição do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, 232 
enquanto unidade orçamentária é condição obrigatória para recebimento de recursos do Fundo 233 



Nacional de Assistência Social – FNAS, assim como a instituição e o funcionamento do respectivo 234 
fundo, do Conselho Municipal de Assistência Social e da existência de Plano de Assistência, conforme 235 
artigo 30 da Lei 8.752/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), o referido ofício informa também a 236 
obrigatoriedade de possuir CNPJ. A Secretaria da SEASO Inês de Paula e a diretora Susana Medeiros 237 
Dal Molin explicam que já foi providenciado resposta ao MDS, através do ofício nº 708/2011, 238 
assinado pelo senhor Edgar Bueno, através do qual foi encaminhado cópia da Lei Municipal de criação 239 
do FMAS (Lei 2.520/95 e Decreto Municipal nº 4.277/96), bem como, a justificativa de que o 240 
Município já encaminhou à Receita Federal todos os documentos necessários para a inscrição do 241 
Fundo no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. Janete complementa que este assunto foi 242 
pautado para conhecimento dos Conselheiro, porém, não necessita de votação. Na seqüência, o ponto 243 
nº 11. Informe Consocial: Vanderlei explica que o CMAS foi convidado para participar da 1ª 244 
Conferência Regional sobre Transparência e Controle Social – CONSOCIAL e que ele, enquanto 245 
presidente, não pode comparecer, portanto, designou o Conselheiro Egon Werle Kerber para 246 
representá-lo. Egon faz uso da palavra e informa que a Conferência supra foi realizada na data de 247 
05.12.2011, na UNIVEL; que se fizeram presentes no ato de abertura, representando o Município de 248 
Cascavel, a Secretária Municipal de Assistência Social, Inês de Paula e o Secretário Municipal de 249 
Planejamento, Ronaldo Drabik. Egon informa ainda que ele e a representante da SEASO, Susana, 250 
foram eleitos para participarem da 1ª Conferência Regional sobre Transparência e Controle Social que 251 
acontecerá no mês de março/2012; Egon diz que manterá este Conselho informado sobre as ações da 252 
CONSOCIAL. Vanderlei agradece ao Conselheiro por tê-lo representado. 12. Assuntos Gerais: 253 
Vanderlei faz a leitura do ofício nº 047/2011 onde o Centro Jesuíta convidando para a solenidade de 254 
conclusão das atividades do Segundo Semestre deste ano de 2011 do Programa de Capacitação, 255 
Inclusão Produtiva e Enfrentamento à Pobreza da entidade; também faz a leitura do convite do 256 
Recanto da Criança para a comemoração de encerramento de ano que acontecerá na entidade na data 257 
de 16.12.2011, às 19h15; o presidente convida para a posse do Conselho Municipal dos Direitos da 258 
Mulher que acontecerá às 17h30 do dia 20.12.2011, no Auditório da Prefeitura; também agradece o 259 
cartão de Feliz Natal recebido da entidade CEMIC. Vanderlei finaliza informando que as obras de 260 
construção do Restaurante Popular já foram iniciadas; convida a todos para participarem, na 261 
sequência, da Confraternização deste Conselho, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da 262 
Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos e da Instância de Controle 263 
Social do Programa Bolsa Família, que será realizada neste mesmo local.  Nada mais havendo a ser 264 
tratado, o presidente encerra a reunião às 20h10 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que após lida e 265 
aprovada será assinada por mim e pelo presidente.  266 



 

 

 

 

 

 

 

 


