
Aos onze dias do mês de setembro de 2008, aconteceu às 08:36 horas a reunião 1 

ordinária do CMAS, com a presença de seus membros, na entidade Recanto da 2 

Criança, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1) Deliberação e aprovação 3 

da ata da reunião anterior (14/08); 2) Substituição de conselheiros; 3) Eleição 4 

da Mesa Diretora; 4) Renovação das inscrições das entidades de Assistência 5 

Social; 5) Renovação de convênios FMAS/2009; 6) Aditivo ao convênio da 6 

entidade CAOM; 7) LDO/2009; 8) Utilização de recursos remanescentes/2007 do 7 

Piso Variável de Média Complexidade e Piso Básico Fixo; 9) Recomendação à 8 

SEASO para revisão do Organograma e a implantação do Plano de Cargos, 9 

Carreira e Salários dos Trabalhadores da Assistência Social; 10) Assuntos 10 

gerais. O Presidente Vanderlei Augusto da Silva inicia a reunião dando as boas 11 

vindas a todos e agradece a recepção da entidade Recanto da Criança. As 12 

representantes do Recanto da Criança, Graziela, Assistente Social, e Irmã Ana, 13 

agradecem à presença de todos e desejando uma ótima reunião. Vanderlei fala que 14 

hoje a reunião será em duas etapas devido a transferência de titularidade e a eleição 15 

da mesa diretora. O Presidente delibera sobre o ponto de pauta 1) Deliberação e 16 

aprovação da ata da reunião anterior (14/08) – Em tempo: Luzia de Aguiar Soares 17 

solicita que acrescente na linha 136 “adolescentes encontram-se em situação de 18 

risco em decorrência do uso de drogas e do ato infracionál”. Sandra Burkouski 19 

solicita que na linha 64 onde lê-se “no mês de janeiro e fevereiro houve uma 20 

despesa unificada com medicamentos, no mês de março foi aplicado corretamente” 21 

leia-se “no mês de janeiro e fevereiro a prestação de contas foi unificada com uma 22 

única despesa com medicamentos, e no mês de março foi aplicado conforme o 23 

plano de aplicação”. Sandra solicita que na linha onde lê-se “não haveria justificativa 24 

para os holerites” leia-se ”não haveria justificativa para os pagamentos pois estaria 25 

incoerente os extratos bancários”. Veralúcia Clivati Martins solicita que na linha 181 26 

onde se lê “pesquisa em algumas cidades do estado do Paraná, e Cascavel foi 27 

indicada para realizarem propaganda do CREAS” leia-se “contato com Órgão 28 

Estadual, Cascavel foi indicada como referência para realização de matéria para 29 

desenvolvimento de cartilha sobre CREAS”. Não havendo mais observações a ata 30 

da reunião do dia 14/08 é aprovada por unanimidade de votos. Deliberando a 31 

respeito do ponto 2) Substituição de conselheiros – Janete Krack Magnagnagno 32 

fala que na eleição do CMAS ficou decidido que as entidade que tivessem o mínimo 33 



de 50% de presença nas reuniões assumiriam a titularidade após um ano de 34 

mandato. Diz que diante disto, as entidades que assumirão a titularidade hoje são: 35 

CEMIC, com representante Maria de Lourdes Cavanos Fuga e ACAMAR, com a 36 

representante Maria Laudelina dos S. Mendes. Passando assim a suplência à 37 

entidade CEI Coração de Maria, com o representante Vanderlei Augusto da Silva, e 38 

Associação de Moradores Pioneiros Catarinense, com o representante Luiz Antônio 39 

Pastorini Lançanova. Janete lê o oficio n° 399/2008 da entidade APAE que substitui 40 

a conselheira Eliana Ângela Braganholo da Fonseca pela conselheira Suzana 41 

Medeiros Dal Molin. Janete lê o ofício n° 09/2008 da entidade Associação de 42 

Moradores Santo Onofre que substitui o conselheiro Josué de Oliveira de Souza, 43 

que se afasta do CMAS em razão de candidatura para vereador, pelo conselheiro 44 

Vanderlei Augusto da Silva. Janete lê o ofício n°010/2008 da entidade CEI Coração 45 

de Maria que substitui o conselheiro Vanderlei Augusto da Silva pela conselheira 46 

Maria de Lourdes Rodrigues Vicente. O Presidente Vanderlei agradece a todos os 47 

conselheiros pela participação em seu mandato, bem como a Secretaria Executiva 48 

dos Conselhos pelo trabalho executado. Deliberando a respeito da 3) Eleição da 49 

Mesa Diretora – Vanderlei fala que com a substituição dos conselheiros é 50 

necessário recompor a Mesa Diretora, diante disto solicita ao Vice-Presidente Santo 51 

Savi para assumir a eleição da Mesa Diretora do CMAS. Santo abre as inscrições 52 

para quem queira se candidatar a Presidente. Luiz sugere que se mantenha a 53 

mesma Mesa Diretora, sendo que com a substituição dos conselheiros, todos os que 54 

já compõem a Mesa Diretora continuam sendo titulares. Maria Lúcia Simões fala que 55 

não gostaria de continuar como 2° Secretária, por questão de indisponibilidade de 56 

tempo. Janete fala que uma das atribuições da Mesa Diretora é a elaboração das 57 

pautas, sendo que todas as segundas-feiras que antecedem as reuniões ordinárias 58 

os membros da mesa diretora se reúne para a elaboração da pauta. Santo questiona 59 

se há mais alguma proposta para composição da Mesa Diretora. Veralúcia 60 

acrescenta à proposta de Luiz, a substituição de Maria Lúcia por Maria de Lourdes. 61 

Vanderlei agradece a proposição de seu nome e deixa o cargo de Presidente 62 

disponível caso alguém queira se candidatar. Santo também coloca a disposição o 63 

seu cargo de Vice-Presidente. Janete fala que este Conselho debate sobre a Política 64 

de Assistência Social, e como o representante da Secretaria Municipal de Ação 65 

Social - SEASO é o Secretário Santo Savi, é importante que o mesmo continue na 66 



Vice Presidência. Santo agradece a confiança e questiona se mais alguém gostaria 67 

de se candidatar. Luzia também coloca a disposição sua cadeira na Mesa Diretora. 68 

Maria de Lourdes agradece a confiança e a proposição de seu nome. Santo coloca 69 

em votação a proposta sugerida: Presidente Vanderlei; Vice-Presidente Santo; 1° 70 

Secretária Luzia; 2° Secretária Maria de Lourdes. A proposta é aprovada por 71 

unanimidade de votos. Santo passa a direção da reunião para Vanderlei. Vanderlei 72 

agradece a todos pelo apoio e prossegue a reunião deliberando a respeito do ponto 73 

4) Renovação das inscrições das entidades de Assistência Social – Janete fala 74 

que as inscrições das Entidades de Assistência Social vencem no dia 31 de outubro 75 

de 2008. Diz que no dia 15 de setembro, será realizada uma reunião com todas as 76 

entidades e serviços, a fim de explicar e tirar as dúvidas sobre a documentação que 77 

deverá ser apresentada ao Conselho para a renovação do registro. Diz que o prazo 78 

para a apresentação da documentação é do dia 15 de setembro a 10 de outubro. 79 

Discutindo sobre o ponto de pauta 5) Renovação de convênios FMAS/2009 – O 80 

Presidente fala que na reunião do dia 15 de setembro as entidades serão orientadas 81 

sobre a renovação de convênios. Janete lê a Resolução 033/2008, que normatiza a 82 

respeito das subvenções. Marcos Antonio Rodrigues Pinheiro esclarece que esta 83 

Resolução, é a correção da Resolução 001/2007. Diz que alguns itens foram 84 

subscritos, devido a normativas Nacionais e Estaduais. Janete segue a leitura da 85 

Resolução 033/2008. Janete fala que o Art. 6° da Resolução, está embasado na 86 

sugestão do Tribunal de Contas, que preconiza que as entidades não poderão mais 87 

subvencionar encargos sociais. Rosângela F. Santiago da Silva esclarece que esta 88 

normativa entra em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2009. Após algumas 89 

alterações sugeridas o Presidente coloca em votação a Resolução 033/2008, a qual 90 

é aprovada por unanimidade de votos. Dando prosseguimento, o Presidente passa 91 

para o ponto 6) Aditivo ao convênio da entidade CAOM – Janete lê o parecer da 92 

Comissão de Finanças e Projetos. Vanderlei pede esclarecimento sobre o parecer. 93 

Marcos fala que quando o Município assumiu os Abrigos, um dos funcionários tinha 94 

vínculos com sindicato, não podendo assim rescindir o contrato na época, diante 95 

disto o CAOM solicita um aditivo para pagamento da rescisão contratual do referido 96 

funcionário. Vera fala que com a rescisão deste funcionário, os únicos casos que 97 

ficam pendentes com a entidade, é a da Coordenadora que esta de licença 98 

maternidade e mais dois contratos de funcionários que ainda estão atuando no 99 



Abrigo, mas estes pagamentos são de contrapartida estadual e tem previsão 100 

orçamentária. Santo fala que a Coordenadora esta amparada por lei, não podendo 101 

assim ser rescindido o contrato. Diz que nestes casos não há alternativas, por isso 102 

devem ser subvencionados. Vanderlei coloca em votação o parecer, o qual é 103 

aprovado por unanimidade de votos. Passando para o ponto de pauta 7) LDO/2009 104 

– Janete lê o parecer da Comissão de Finanças e Projetos. Vanderlei fala que o 105 

Conselho aprova a LDO/2009, com a recomendação de que seja previsto um 106 

aumento de no mínimo 10% para as entidades subvencionadas pelo FMAS (Fundo 107 

Municipal de Assistência Social). Diz que os recursos para capacitações, 108 

conferência e demais custeios estão previstos na LDO. Vanderlei coloca em votação 109 

o parecer, o qual é aprovado por unanimidade de votos. Deliberando a respeito do 110 

ponto 8) Utilização de recursos remanescentes/2007 do Piso Variável de Média 111 

Complexidade e Piso Básico Fixo – Janete lê o parecer da Comissão Finanças e 112 

Projetos, referente ao Piso Básico Fixo e o parecer referente ao Piso Variável de 113 

Média Complexidade. Luzia fala que na reunião anterior já foi deliberado referente a 114 

outros projetos de reprogramação de saldos, e que hoje solicitam a reutilização do 115 

saldo restante. Diz que os projetos estão sendo feitos no molde dos já apresentados 116 

anteriormente, e que a aprovação já está sendo solicitada ao CMAS para que se 117 

tenha tempo hábil para reutilizar o saldo. Marcos fala que provavelmente este será o 118 

último ano que será permitido reprogramação de saldos. Diz que saiu uma nova 119 

norma técnica, que está disponível no site do MDS (Ministério de Desenvolvimento 120 

Social), autorizando a reutilização de recursos para aquisição de equipamentos. 121 

Luzia diante desta nova normativa retira os projetos apresentados, para que possa 122 

reprogramar os saldos em aquisição de equipamentos. Diz que inicialmente foi feito 123 

projetos para aquisição de equipamentos, mas ao saberem que não poderia ser 124 

utilizado o recurso em equipamentos mudaram os projetos. Rosângela fala que 125 

como há um tramite legal para aprovação dos projetos, sugere que se mantenham 126 

os projetos apresentados hoje. Luzia fala que diante desta situação retira a idéia de 127 

reprogramar os saldos em equipamentos, sobre protesto, pois de última hora muda-128 

se as normas técnicas. Vanderlei sugere que o Conselho aprove o parecer 129 

apresentado à plenária hoje, e caso o processo burocrático para reprogramar os 130 

saldos em aquisição de equipamentos ocorra em tempo hábil, muda-se então os 131 

projetos que serão aprovados hoje. Vanderlei coloca sua sugestão e os pareceres 132 



em votação, os quais são aprovados por unanimidade de votos. Vanderlei com 133 

autorização da plenária inclui o ponto de pauta 10) Termos de Cumprimento de 134 

Objetivos, e prossegue para o ponto de pauta 9) Recomendação à SEASO para 135 

revisão do Organograma e a implantação do Plano de Cargos, Carreira e 136 

Salários dos Trabalhadores da Assistência Social – Vanderlei fala que o 137 

Conselho tem autonomia de recomendar a SEASO sobre a reordenação de seu 138 

organograma, a mudança do nome da Secretaria Municipal de Ação Social para 139 

Secretaria Municipal de Assistência Social, bem como a implantação do Plano de 140 

Cargos e Salários, e diante disto o CMAS estará encaminhando um ofício de 141 

recomendação à SEASO. Marcos sugere que o oficio de recomendação, seja 142 

encaminhado com cópia a Secretaria de Administração. Passando para o ponto de 143 

pauta 10) Termos de Cumprimento de Objetivos Janete lê o parecer da Comissão 144 

de Finanças e Projetos. Veralúcia fala que por intermédio do Ministério Público a 145 

SEASO apresenta o Termo de Cumprimento de Objetivos para a “Construção de 146 

Centro Público de Atendimento à Crianças e Adolescentes Carentes/Bairro 147 

Interlagos”. Vanderlei coloca em votação o parecer, o qual é aprovado por 148 

unanimidade de votos. Deliberando a respeito do ponto 10) Assuntos gerais – 149 

Vanderlei lembra que a próxima reunião descentralizada será na entidade FAG, no 150 

mês de novembro será na CEI são Francisco e no mês de dezembro no Centro 151 

Social Marista. Vanderlei parabeniza a SEASO pela inauguração do CREAS I 152 

(Centro de Referencia Especializado de Assistência Social), e também pelo CMAS 153 

ser lembrado na placa de inauguração. Diz que hoje duas novas conselheiras 154 

tomam posse e agradece a participação das mesmas. Suzana fala que a APAE pela 155 

preocupação de estar ocupando sua cadeira no Conselho, a indicou para participar 156 

do mesmo e agradece pela oportunidade. Maria de Lourdes Rodrigues agradece 157 

pela oportunidade de participar do CMAS. Veralúcia fala que a maior conquista da 158 

SEASO, além da obra que contribuiu muito, é a concretização da equipe mínima no 159 

CREAS I com funcionários efetivos no Município. Janete fala que o Conselho 160 

Estadual junto com a SETP (Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e 161 

Promoção Social), esta solicitando um levantamento de todos os trabalhadores das 162 

entidades de assistência social e correlatas de assistência social, e reforça a 163 

importância de todas estas entidades estarem respondendo a este questionário. 164 

Santo convida a todos para participar da entrega da tocha olímpica dos Jogos 165 



Abertos do Paraná, às 14 horas, em frente a Prefeitura Municipal. Graziela convida a 166 

todos para participar do lançamento do livro sobre o histórico do Recanto da 167 

Criança, no dia 10 de outubro, às 20 horas, no Centro Cultural. Maria Lúcia convida 168 

todos a participarem hoje da Reunião da APROSSC, na Câmara de Vereadores. 169 

Vanderlei agradece a presença de todos e em especial ao Recanto da Criança por 170 

sediar a reunião de hoje. Diz que se sente gratificado por continuar na Presidência. 171 

Não havendo mais nada a ser tratado, encerra-se a reunião às 10:23 horas. Eu, Ana 172 

Paula Zorik, lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e 173 

pelo Presidente. 174 


