
Aos quatorze dias do mês de agosto de 2008, aconteceu às 08:42 horas a reunião 1 

ordinária do CMAS, com a presença de seus membros, na entidade APAE para 2 

tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1) Apreciação e aprovação da ata da 3 

reunião anterior (17/07/2008); 2) Prestação de contas das entidades referente à 4 

subvenção do FMAS; 3) Renovação de certificação das entidades CAOM Portal 5 

do Sol e PROVOPAR; 4) Reprogramação dos saldos remanescentes do Piso 6 

Básico Fixo 2007; 5) Programa BPC na Escola; 6) Programa Atitude; 7) 7 

Relatório de obras da SEASO; 8) Assuntos gerais. O Presidente Vanderlei 8 

Augusto da Silva inicia a reunião dando as boas vindas a todos. Maureci Machado, 9 

Diretor Social da entidade APAE, em nome da entidade dá as boas vindas aos 10 

conselheiros e agradece a oportunidade de recebê-los. Vanderlei atendendo ao 11 

pedido de Rosimeri Antonia Zimmerman, coordenadora do RBC (Reabilitação 12 

baseada na Comunidade), solicita a inversão da pauta, para que o Programa BPC 13 

na Escola (5) seja deliberado como ponto (2). A solicitação é aceita por todos. O 14 

Presidente prossegue para o ponto 1) Apreciação e aprovação da ata da reunião 15 

anterior (17/07/2008) – Em tempo: Rosângela F. Santiago da Silva solicita que na 16 

linha 29 onde lê-se “o Comitê Gestor Fome Zero” leia-se “a Instância de Controle 17 

Social do Programa Bolsa Família”. Não havendo mais observações a ata da 18 

reunião do dia 17/07 é aprovada por unanimidade de votos. Deliberando a respeito 19 

do ponto 02) Programa BPC na Escola, Rosimeri apresenta o Programa BPC 20 

(Beneficio de Prestação Continuada) na Escola (projetado). Vanderlei questiona 21 

onde estão disponibilizados os dados das crianças que serão atendidas. Luzia de 22 

Aguiar Soares fala que está disponível no SUAS WEB. Diz que a dificuldade 23 

encontrada é que as informações disponibilizadas estão desatualizadas. Márcia dos 24 

Santos Nogueira questiona qual é a estratégia para identificar o público de 0 a 6 25 

anos, sendo que esta faixa etária não se encontra nas escolas. Luzia fala que o 26 

MDS através do SUAS WEB disponibiliza a relação destas crianças com seus 27 

endereços, mas o problema é que muitas mudaram de endereço, e os dados se 28 

encontram desatualizados. Veralúcia Clivati Martins fala que estes dados serão 29 

atualizados a partir da devolução do questionário que foi encaminhado as entidades 30 

e programas para preenchimento. Vanderlei questiona se irá ocorrer adaptações nas 31 

escolas para atender esta demanda. Rosimeri fala que o objetivo é a acessibilidade 32 

a todos. Luzia fala que projeto ainda não se encontra finalizado. Diz que há uma 33 

discussão em relação aos recursos para adaptação dos locais, para que as pessoas 34 



com deficiência tenham acesso a todos os serviços públicos e a partir de 2010 não 35 

poderá mais existir barreiras arquitetônicas, sendo que a proposta é que os projetos 36 

visem à acessibilidade. Maria de Lourdes Cavanos Fuga questiona se os 37 

professores estão aptos para atender estas crianças. Diz que o Município e o Estado 38 

devem investir em capacitação para os mesmos, com vistas à qualidade do 39 

atendimento. Veralúcia fala que o importante é iniciar o Programa, e a partir deste 40 

momento estarão observando as adaptações necessárias a serem desenvolvidas. 41 

Vanderlei agradece a Rosimeri pela apresentação do Programa BPC Escola. Diz 42 

que o Conselho estará dando apoio ao mesmo. Dando prosseguimento o Presidente 43 

passa para o ponto 03) Prestação de contas das entidades referente à 44 

subvenção do FMAS. Janete lê o parecer da Comissão de Finanças sobre a 45 

entidade ADEFICA, o qual é aprovado. Janete lê o parecer da Comissão de 46 

Finanças sobre a entidade Guarda Mirim, o qual é aprovado com ressalvas. Sandra 47 

Burkouski fala que a entidade Guarda Mirim, teve ressalvas em dois meses, sendo 48 

que após ser informada sobre o erro, o mesmo foi corrigido. Janete lê o parecer da 49 

Comissão de Finanças sobre a entidade ACADEVI, o qual é aprovado com ressalva. 50 

Sandra fala que a entidade ACADEVI, seguiu um plano de aplicação diferente do 51 

aprovado pelo CMAS, mas que a mesma já foi informada sobre o equívoco. Marcos 52 

Antônio R. Pinheiro fala que mesmo o Conselho aprovando as prestações de contas 53 

com ressalvas, não impede que o TCE (Tribunal de Contas do Estado) as desaprove 54 

futuramente. Janete lê o parecer da Comissão de Finanças sobre a entidade Lar dos 55 

Bebês, o qual é aprovado com ressalvas. Sandra fala que a entidade Lar dos Bebes 56 

utilizou cheque único para pagamento de despesas diferentes, mas a entidade já foi 57 

oficiada e regularizou a situação. Marcos fala que uma dificuldade encontrada pelas 58 

entidades é do cheque de menor valor, mas segundo determinação do TCE, deve 59 

ser emitido um cheque para cada despesa. Janete lê o parecer da Comissão de 60 

Finanças sobre a entidade CEMIC, o qual é aprovado. Janete lê o parecer da 61 

Comissão de Finanças sobre a entidade Abrigo São Vicente, o qual é desaprovado 62 

até que haja devolução dos recursos gastos em medicamentos. Sandra fala que no 63 

mês de janeiro e fevereiro houve uma despesa unificada com medicamentos, no 64 

mês de março foi aplicado corretamente o recurso e nos meses de abril, maio e 65 

junho foi utilizado apenas em medicamentos. Diz que quando foi observado o erro a 66 

entidade foi oficiada a respeito, que justificou por escrito, considerando 67 

“esquecimento” de seguir o plano de aplicação, e que nos próximos meses seguirão 68 



o plano de aplicação. Janete fala que a Comissão considerou que além de estar fora 69 

do plano de aplicação, também está fora da política de assistência, que não financia 70 

medicamentos. Marcos fala que mesmo que a entidade fizesse a substituição das 71 

notas pelos recibos de pagamento dos funcionários, não haveria justificativa para os 72 

holerites. Janete lê o parecer da Comissão de Finanças da entidade APOFILAB, que 73 

após visita da Comissão à entidade, aprova a prestação de contas com ressalva no 74 

mês de janeiro. Sandra fala que em janeiro houve aquisição de carga de terra e a 75 

ação financiada da entidade é defesa de direitos e a carga de terra foi utilizada em 76 

outra ação, então a entidade foi informada a respeito e já se justificou. Viviane, 77 

coordenadora da entidade APOFILAB, fala que a aquisição foi feita por falta de 78 

informação, mas a entidade estará se adequando à ação de Defesa e Direitos. 79 

Janete lê o parecer da Comissão de Finanças da entidade APAE, que é aprovado 80 

com ressalva no mês de março. Diz que a despesa de água ultrapassou o previsto 81 

no plano, devendo assim ser revisto aumento no plano de aplicação para as 82 

despesas básicas, também há uma aquisição de corrente para cão e o valor gasto 83 

na corrente de cão deve ser devolvido. Eliana Ângela Braganholo da Fonseca fala 84 

que ocorreu um vazamento de água, por isso o aumento da despesa, mas que já 85 

está controlado. Marcos sugere que se faça uma justificativa deste gasto excessivo, 86 

sendo que o problema já foi resolvido. Vanderlei coloca em votação os pareceres 87 

apresentados. Janete fala que não são todas as entidades subvencionadas que 88 

serão aprovadas hoje, restando ainda às entidades Recanto da Criança, CAOM e 89 

PROVOPAR, pois suas prestações de contas ainda devem ser analisadas. O 90 

Presidente coloca em votação apenas os pareceres das entidades apresentados, os 91 

quais são aprovados por unanimidade. O Presidente prossegue para o ponto 04) 92 

Renovação de certificação das entidades CAOM Portal do Sol e PROVOPAR. 93 

Janete lê o parecer da Comissão de Projetos, que sugere a aprovação da renovação 94 

de inscirção das entidades CAOM Portal do Sol e Provopar, até a data de 95 

31/10/2008, e que o Ministério Público seja comunicado referente às previsões 96 

estatutárias de indicação do presidente pelo Prefeito Municipal. Santo fala que o 97 

Código Civil foi implantado no ano de 2002 e alterado no ano de 2005, diante disto o 98 

parecer da comissão não procede com a alteração do Código Civil, sendo 99 

desnecessário cita-lo no parecer. Diz que o CAOM não possui um quadro de 100 

associados, para que a diretoria possa ser eletiva, pois quando o CAOM foi criado 101 

não foi prevista esta questão e atualmente a entidade está verificando qual a melhor 102 



solução. Vanderlei sugere que o CAOM, entre em contato com as entidades como a 103 

APAE, que já possui diretoria formada por um quadro de funcionários e associados, 104 

para estudar como fazer as modificações. Janete fala que o parecer da comissão 105 

está embasado nas previsões do Código Civil, que prevê o direito de livre 106 

associação da sociedade civil sem intervenção estatal. O Presidente coloca em 107 

votação o parecer, o qual é aprovado por unanimidade de votos. Deliberando a 108 

respeito do ponto 05) Reprogramação dos saldos remanescentes do Piso 109 

Básico Fixo 2007. Janete lê o parecer da Comissão de Finanças e Projetos. Luzia 110 

fala que o saldo remanescente será utilizado nestes projetos e ainda assim sobrará 111 

recurso. Diz que estão providenciando novos projetos para utilizar todo o saldo. 112 

Vanderlei fala que é importante a utilização de todo o recurso, para que não precise 113 

devolvê-lo. Vanice Maria Schaedler questiona se o recurso pode ser utilizado em 114 

outros programas. Luzia fala que é exclusivo dos CRAS, para atender as famílias. O 115 

Presidente coloca o parecer em votação, o qual é aprovado por unanimidade de 116 

votos. O Presidente faz uma inversão de pauta dos pontos 06 e 07. Deliberando a 117 

respeito do ponto 06) Relatório de obras da SEASO. Vanderlei questiona a 118 

Secretaria Municipal de Ação Social - SEASO sobre a mudança da nomenclatura da 119 

mesma. Rosângela fala que está discussão já esta ocorrendo com a Secretaria de 120 

Administração. Luzia questiona se o Conselho vai sugerir também a reestruturação 121 

da SEASO e sugere que a Comissão de Projetos se reúna para propor esta 122 

reestruturação.  Vanderlei fala que irá marcar a reunião para agilizar a questão, 123 

sendo que como é lei precisa da aprovação da Câmara de Vereadores. Marcos 124 

apresenta as Obras da SEASO (projetado). Santo fala que as construções dos 125 

CRAS estão previstas para final deste ano, caso o município consiga fazer parceria 126 

com a COHAVEL. Vanderlei fala que todos os serviços do município com exceção 127 

dos Abrigos, devem conter uma placa de identificação até possuírem suas sedes 128 

próprias. Luzia fala que mesmo com a construção das sedes próprias ainda faltará 129 

algumas adaptações, sendo que o número de salas não será suficiente. Santo fala 130 

que a solicitação de placas já foi realizada. Marcos encerra a apresentação. 131 

Vanderlei parabeniza a equipe da SEASO pelas obras em andamento. Diz que o 132 

Conselho continuará acompanhando e cobrando a realização das mesmas. O 133 

Presidente prossegue para o ponto 07) Programa Atitude. Luzia apresenta a 134 

coordenadora municipal do Programa Atitude, Maria Tereza Chaves. Diz que este 135 

Programa foi implantado em 10 cidades do Paraná, que se encontram em situação 136 



de risco e tem por objetivo atender vários eixos. Diz que é composto por membros 137 

de todas as Secretarias do município, da 10° Regional de Saúde, do Conselho 138 

Tutelar, Segurança Pública. Luzia fala que vai funcionar em quatro núcleos, com o 139 

foco no atendimento à família, à criança e ao adolescente. Diz que iniciará este ano 140 

e que as equipes técnicas serão contratadas pelo Estado, através de teste seletivo, 141 

também serão contratados estagiários. A proposta inicial é utilizar uma sala cedida 142 

pelas escolas estaduais, mas por algumas dificuldades na concessão destas salas, 143 

estão negociando com as escolas municipais para então iniciar o Programa. Maria 144 

Tereza fala que já estão fazendo um mapeamento da demanda que será atendida. 145 

Luzia fala que o Programa Atitude tem prazo de dois anos. Veralúcia fala que a 146 

demanda de enfrentamento à violência, vai contar com uma unidade móvel, que 147 

será supervisionada pela equipe do CREAS I. Luzia fala que também há 148 

planejamento para uma oficina de circo. Diz que a previsão para contratação da 149 

equipe técnica do programa é para inicio de novembro. Veralúcia fala que 150 

dependendo da adesão do programa, há possibilidade de ter continuidade após os 2 151 

anos. Vanderlei fala que o CMAS gostaria de acompanhar a execução do programa, 152 

diante de sua importância para a população. Janete questiona qual será o público 153 

atendido. Luzia fala que serão crianças e adolescentes em situação de risco. Diz 154 

que foi organizado um Comitê, que estará mapeando a demanda. Fala que a 155 

proposta é de que os adolescentes sejam atendidos nas oficinas e as famílias pelas 156 

equipes técnicas nos núcleos. Vanderlei questiona se a Câmara de Vereadores já 157 

aprovou. Marcos fala que foi votado ontem na Câmara, mas ainda não possuem o 158 

resultado da votação. Luzia fala que a Secretaria Executiva estará encaminhando 159 

por e-mail aos conselheiros, o plano de aplicação do programa. Dando 160 

prosseguimento o Presidente passa para o ponto 8) Assuntos gerais. Diz que as 161 

Comissões devem começar a estudar sugestões de Plano de Cargos e Salários para 162 

a SEASO. Vanderlei fala que com a alternância de gestão do CMAS, ele estará 163 

deixando a presidência no próximo mês. Agradece a todos pelos avanços e a 164 

participação nas reuniões descentralizadas. Janete fala que no momento da eleição 165 

do Conselho, a bancada optou pelo sistema de revezamento, sendo que com o 166 

passar de um ano, os suplentes que tem o mínimo de 50% de participação nas 167 

reuniões, estarão assumindo a titularidade. Diz que as entidades que assumirão a 168 

titularidade são CEMIC, ACAMAR, e a APROSSC que também obteve os 50% de 169 

presença, poderá escolher se muda a titularidade, sendo que a mesma é dona da 170 



titularidade e suplência. Vanderlei agradece a Secretaria Executiva pelo trabalho 171 

realizado e aos Conselheiros pela participação. Janete agradece ao Presidente 172 

Vanderlei em nome da Secretaria Executiva. Janete convida todos os presentes 173 

para participarem amanhã às 14 horas da “Capacitação de Multiplicadores dos 174 

Direitos do Idoso”, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. 175 

Vanderlei lembra que semana passada iniciou-se a “Capacitação da Rede Sócio 176 

Assistencial”. Janete fala que a capacitação foi adiada, sendo que é um ano político 177 

e o jurídico aconselhou que o curso não acontecesse no período eleitoral, para não 178 

caracterizar campanha política, então a capacitação irá ocorrer a partir de outubro. 179 

Veralúcia informa que esta semana, por contato telefônico do MDS soube que foi 180 

realizada pesquisa em algumas cidades do estado do Paraná, e Cascavel foi 181 

indicada para realizarem propaganda do CREAS (Centro de Referência 182 

Especializado de Assistência Social). Vanderlei agradece à entidade APAE pela 183 

hospitalidade. Maureci, em nome da entidade APAE, agradece aos conselheiros 184 

pelo comprometimento e a oportunidade de receber o CMAS. Não havendo mais 185 

nenhum assunto a ser tratado, encerra-se a reunião e eu, Ana Paula Zorik, lavro a 186 

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 187 


