
 

o mês de setembro de 2008, aconteceu às 08:36 horas a reunião ordinária do  

Aos nove dias do mês de outubro de 2008, aconteceu às 08:40 horas a reunião 1 
ordinária do CMAS, com a presença de seus membros, na entidade Fundação 2 
Assis Gurgacz - FAG, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. 3 
Deliberação e Aprovação da Ata da Reunião Anterior (11/09/2008); 2. 4 
Substituição de Conselheiros; 3. Composição de Comissões; 4. Portaria 5 
460 do MDS; 5. Prestação de Contas das Entidades; 6. Adimplência das 6 
Entidades; 7. Elaboração do Plano Municipal de Assistência Social; 8. 7 
Emenda Parlamentar no 23990007; 9. Informações sobre alteração do 8 
nome da SEASO e Organograma; 10. Informações sobre a Fabrica 9 
Solidária; 11. Correspondências recebidas; 12. Assuntos Gerais. O 10 
Presidente Vanderlei Augusto da Silva inicia a reunião dando as boas vindas a 11 
todos. Salete Gerardi de Lima Chrun, representante da FAG agradece a 12 
presença de todos parabenizando o CMAS por ter descentralizado as reuniões 13 
e deseja um ótimo trabalho no decorrer da reunião. Diz que a FAG atende os 14 
idosos praticamente todos os dias da semana, com atividades de academia, 15 
informática, entre outras, objetivando a inserção dos mesmos na sociedade. 16 
Diz que também atendem jovens no programa de aprendizagem profissional. O 17 
Presidente passa para o ponto de pauta 1. Deliberação e Aprovação da Ata 18 
da Reunião Anterior (11.09.2008). Em tempo: Conselheira Veralúcia Clivati 19 
Martins solicita que na linha 98 onde lê-se “dois contratos de funcionários que 20 
ainda estão atuando no Abrigo, mas estes pagamentos são de contrapartida 21 
estadual e tem previsão orçamentária” leia-se “dois funcionários , todos 22 
contratados através do FIA Estadual, cujo convênio ainda está vigente, e o 23 
recurso será suficiente para cobrir todas as despesas rescisórias dos dois 24 
educadores, porém com referência a coordenadora poderá faltar recursos, 25 
tendo em vista que a rescisão ocorrerá somente em abril de 2009”. Veralúcia 26 
solicita que na linha 145 onde lê-se “Ministério Público” leia-se “Ministério de 27 
Desenvolvimento Social”. Não havendo mais observações a ata da reunião do 28 
dia 11/09/2008 é aprovada por unanimidade de votos. Discutindo sobre o ponto 29 
2. Substituição de Conselheiros Janete Krack Magnagnagno, Secretaria 30 
Executiva dos Conselhos, fala que a entidade APROSSC (Associação dos 31 
Profissionais de Serviço Social de Cascavel) através do ofício 013/2008 realiza 32 
a substituição da conselheira Cândida Erli Siqueira e apresenta a nova 33 
conselheira Maria Nazaré de Mattos Murilho. Diz que no ofício também há uma 34 
proposta para substituir a conselheira Cândida nas Comissões em que fazia 35 
parte, pela conselheira Maria Nazaré. Prosseguindo para o ponto 3. 36 
Composição de Comissões Vanderlei fala que com a substituição dos 37 
conselheiros as Comissões devem ser recompostas, para que as mesmas 38 
continuem paritárias. Diante disto passa a fazer parte da Comissão de 39 
Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições: Susana Medeiros e 40 
Maria de Lourdes Cavanos Fuga, de representação não-governamental; da 41 
Comissão de Orçamento e Finanças: Susana Medeiros, de representação não-42 
governamental; da Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e 43 
Alta Complexidade: Maria de Lourdes Vicente, Maria Nazaré Murilho e Susana 44 
Medeiros, de representação não-governamental; da Comissão de 45 
Comunicação Institucional: Maria Nazaré Murilho, de representação não-46 
governamental. Deliberando a respeito do ponto de pauta 4. Portaria 460 do 47 



MDS Janete fala que encaminhará a portaria 460 de 18 de dezembro de 2007 48 
no e-mail dos conselheiros, para que todos tomem conhecimento da mesma. 49 
Diz que esta portaria preconiza sobre algumas readequações que deverão ser 50 
feitas nas ações de Abrigamento e ASEF (Ações Sócio Educativas de Apoio a 51 
Família), as quais deverão ser realizadas até dezembro de 2008. Diz que 52 
embora a portaria seja do ano de 2007, o município só tomou conhecimento 53 
sobre a mesma há alguns dias. Vanderlei fala que o prazo é muito curto para 54 
as entidades se readequarem. Diz que o CMAS deverá prorrogar este prazo, 55 
para que haja tempo hábil para que as readequações ocorram. Luzia de Aguiar 56 
Soares fala que deve começar a ser feita uma discussão referente à portaria, a 57 
fim de realizar um planejamento para que a mesma seja cumprida de forma 58 
correta e com tempo hábil. Marcos Antonio Rodrigues Pinheiro fala que a 59 
portaria 460 foi passada a todas as gerências da Secretaria Municipal de Ação 60 
Social – SEASO em dezembro do ano passado. Diz que até mesmo os valores 61 
dos repasses mensais dos recursos já começaram a ser modificados conforme 62 
o que preconiza a portaria. Veralúcia fala que o município não tem 63 
representação na CIB (Comissão Intergestora Bipartite), e diante disto não tem 64 
uma ligação direta para receber as informações, sendo então a única forma 65 
para repassar as informações o escritório regional da SETP (Secretaria do 66 
Trabalho, Emprego e Promoção Social do Estado do Paraná), e a forma que 67 
eles utilizam para repassar as informações é via e-mail, o qual hoje esta sob a 68 
responsabilidade do Marcos. Diz que as gerências do município não tinham 69 
conhecimento desta portaria no ano passado, e que o próprio escritório 70 
regional passou a ter conhecimento da portaria 460 na semana passada. 71 
Janete fala que sua preocupação maior é com a entidade Recanto da Criança, 72 
o qual recebe recurso federal, e que se não se readequar até dezembro vai 73 
perder o cofinanciamento federal. Diz que já foi mandado um ofício para o 74 
Recanto da Criança informando sobre a situação, e também será marcada uma 75 
reunião com o mesmo. Vanderlei fala que se for da competência do Conselho 76 
prorrogar o prazo, assim será feito. Janete fala que o Conselho até pode 77 
prorrogar o prazo, mas para financiamento municipal, o problema é 78 
cofinanciamento federal que é o caso do Recanto da Criança. Luzia sugere que 79 
o CMAS emita um documento para as instancias de pactuação, explicando que 80 
o município não tem condições de cumprir este prazo e necessita de um tempo 81 
hábil maior para que possa realizar o reordenamento. Marcos fala que tem a 82 
ciência de recebimento das gerencias na cópia da portaria 460 ainda do final 83 
do ano de 2007. Diz que há mais e-mails cadastrados no e-mail da SEASO e 84 
que também recebem as informações que lhes são repassadas. Marcos coloca 85 
a intenção de deixar sua cadeira no Conselho no final deste mês. Veralúcia 86 
esclarece que não acusou o Marcos de negar informações, mas que em 87 
relação à portaria 460 nenhuma das gerências da SEASO tinha conhecimento 88 
a respeito. Santo Savi fala que esta é uma discussão interna. Diz que a portaria 89 
460 não passou nas conferências de assistência, que é o momento para todos 90 
tomarem conhecimento das novas deliberações. Diz que agora deve ser 91 
estudada uma maneira para cumprir esta portaria sem prejudicar ninguém. 92 
Janete fala que o CMAS juntamente com o CMDCA (Conselho Municipal dos 93 
Direitos da Criança e do Adolescente), que já tem conhecimento da 94 
problemática, pode realizar um planejamento para readequar as entidades e a 95 
rede do município. Vanderlei fala que também deve realizar-se uma reunião 96 
com a Comissão de Projetos e Finanças dos dois Conselhos juntamente com a 97 



SEASO e as Entidades, para solucionar a problemática. Passando a discutir 98 
sobre o ponto 5. Prestação de Contas das Entidades Janete lê os pareceres 99 
da Comissão de Finanças referente as prestações de contas das entidades 100 
Abrigo São Vicente de Paulo, ADEFICA, ACADEVI, do mês de julho, os quais 101 
são favoráveis, pois os gastos foram efetuados conforme o Plano de Aplicação. 102 
Janete lê o parecer da Comissão referente a prestação de contas da entidade 103 
Recanto da Criança do mês de janeiro à julho, que após algumas adequações 104 
em sua prestação de contas foi aprovado. Sandra Burkouski fala que a 105 
entidade recebia o repasse do mês atual e custeava o mês anterior, e após a 106 
SEASO observar esta situação, oficiaram a entidade a respeito, a qual realizou 107 
as alterações solicitadas a partir do mês de agosto. Na ausência momentânea 108 
do Presidente Vanderlei, o Vice-Presidente Santo Savi coloca em votação os 109 
pareceres, os quais são aprovados por unanimidade de votos.  Referente ao 110 
ponto 6. Adimplência das Entidades Janete fala que na reunião do mês de 111 
agosto alguns pareceres da Comissão de Finanças deliberavam sobre a 112 
devolução de recurso de algumas entidades que efetuaram gastos fora do 113 
Plano de Aplicação. Diz que a SEASO informou que as entidades APAE, 114 
Abrigo São Vicente de Paulo e APOFILAB, já devolveram o valor do recurso 115 
solicitado e, portanto se encontram adimplentes. Deliberando sobre o ponto de 116 
pauta 7. Elaboração do Plano Municipal de Assistência Social Janete fala 117 
que a proposta do Conselho é solicitar a SEASO a elaboração do Plano 118 
Municipal de Assistência Social para que se tenha um Plano na Secretaria com 119 
maiores detalhes e diretrizes, além do Plano que é preenchido on-line todos os 120 
anos. Vanderlei fala que o CMAS recomenda à equipe da SEASO a elaboração 121 
do Plano, para que a nova gestão que assumirá em janeiro tenha orientação e 122 
também para que não altere as ações realizadas na Secretaria. Luzia sugere 123 
que a Comissão de Projetos do CMAS auxilie a SEASO na elaboração do 124 
Plano. Vanderlei sugere que a SEASO construa um esqueleto do Plano 125 
Municipal para que a Comissão faça uma análise para apresentar a plenária, e 126 
coloca a proposta em votação, a qual é aprovada por unanimidade. Passando 127 
para o ponto 8. Emenda Parlamentar no 23990007 Vanderlei fala que esta 128 
emenda parlamentar é de autoria do Deputado Federal Alfredo Kaefer, 129 
destinada a entidade Lar dos Bebês. Janete fala que a Comissão de Finanças 130 
e Projetos após a análise da solicitação da entidade Lar dos Bebês referente a 131 
destinação da Emenda Parlamentar, bem como a realização de visita à 132 
mesma, construiu um parecer a respeito, e lê o mesmo, o qual aprova a 133 
emenda parlamentar. Diz que ocorreu um lapso na análise do Projeto, sendo 134 
que o projeto foi realizado no valor de 100 mil reais, o valor total da emenda 135 
parlamentar, mas como há a contrapartida do Município o Projeto deve ser 136 
alterado com a soma do valor da contrapartida. Janete fala que o tempo hábil 137 
para aprovação da emenda está se esgotando, sendo que a mesma só chegou 138 
ao conhecimento da SEASO e do CMAS há poucos dias. Veralúcia fala que o 139 
Conselho a partir do momento que aprova uma emenda parlamentar, deve 140 
deliberar também a respeito da contrapartida municipal. Marcos fala que não 141 
há previsão orçamentária para esta contrapartida, e deverá ser feito um 142 
remanejamento deste valor. Vanderlei fala que o Conselho deve aprovar a 143 
emenda parlamentar, sendo que a entidade não poderá ficar sem este dinheiro, 144 
e depois o Município fará sua parte para conseguir o valor da contrapartida. 145 
Janete questiona aos representantes do Lar dos Bebês quando eles 146 
apresentarão o Projeto com a inclusão do valor da contrapartida. Rosangela, 147 



coordenadora do Lar dos Bebês, fala que em uma semana entregarão o 148 
Projeto. Marcos fala que seria importante para o Conselho estreitar o 149 
relacionamento com os Deputados e Senadores, para que em atenção ao 150 
Decreto 6.170 de 25 de julho de 2007, não poderão apresentar emendas 151 
inferiores a 100 mil reais, em transferência para o município podendo, porém 152 
deliberar valores menores para as entidades, e que estes valores não sejam 153 
destinados apenas para uma entidade. Janete fala que a deliberação do 154 
parecer, fica condicionada à apresentação do Projeto da entidade constando à 155 
contrapartida municipal. O Presidente coloca em votação o parecer juntamente 156 
com a deliberação, o qual é aprovado por unanimidade de votos. Discutindo 157 
sobre o ponto de pauta 9. Informações sobre alteração do nome da SEASO 158 
e Organograma Marcos fala que o organograma tem algumas situações que 159 
devem ser verificadas. Diz que a mudança do nome da Secretaria de Ação 160 
Social para Assistência Social já está sendo providenciada. Luzia fala que é 161 
importante que não se altere apenas a nomenclatura da SEASO, mas também 162 
sua Lei que rege sobre sua estrutura. Marcos fala que se a nomenclatura não 163 
for alterada neste ano, aguardando a mudança da Lei, esse processo pode 164 
demorar quatro anos, devido ao PPA (Plano Plurianual), diante disto a 165 
importância de se alterar apenas o nome este ano. Vanderlei fala que é 166 
importante que se altere ainda este ano a nomenclatura da Secretaria, e passa 167 
para o ponto de pauta 10. Informações sobre a Fábrica Solidária Luzia fala 168 
que a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz se propuseram a implantar a 169 
Fabrica Solidária, uma fábrica de costura que será implantado em um bairro em 170 
situação de vulnerabilidade, com o intuito de orientar as mulheres que 171 
participarem da fábrica para futuramente montar uma cooperativa. A 172 
representante da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, fala que a intenção 173 
deles é profissionalizar mulheres para inserir no mercado de trabalho, e 174 
futuramente instituir uma cooperativa. Diz que a Fábrica é uma parceria com o 175 
SENAI e irá funcionar no antigo espaço utilizado pelo EURECA. Vanderlei 176 
atendendo a solicitação da conselheira Veralúcia inclui um ponto de pauta 11. 177 
Termo de Cumprimento de Objetivos da Implementação da Casa de 178 
Mulheres Vitimas de Violência Janete fala que ao findar um convênio com o 179 
MDS (Ministério de Desenvolvimento Social) necessita de um termo de 180 
cumprimento de objetivos para prestar contas de como ocorreu à implantação 181 
da ação. Marcos fala que o Termo de Cumprimento de Objetivos do Abrigo de 182 
Mulheres está incompleto, sendo que nem todos os equipamentos foram 183 
adquiridos. Diz que a licitação dos equipamentos deu “deserta”, diante disto, 184 
solicitaram um aditivo de tempo para reabrirem a licitação, o qual foi negado, 185 
então perderam o tempo hábil para compra dos equipamentos e deverão 186 
devolver o recurso. Marcos fala que consta no termo apenas a prestação de 187 
contas do que foi adquirido para Casa de Mulheres, e lê o mesmo. Janete 188 
questiona qual é o valor que será devolvido. Sandra fala que em torno de 22 189 
(vinte e dois) mil reais com a contra partida. Luzia fala que é importante que a 190 
SEASO emita um documento que explique os motivos da devolução do 191 
dinheiro. Marcos fala que esta semana passará para o CMAS o processo da 192 
licitação, juntamente com os motivos do não cumprimento dos objetivos. 193 
Vanderlei coloca em votação o termo de cumprimento de objetivos, o qual é 194 
aprovado por unanimidade. Deliberando a respeito do ponto de pauta 12. 195 
Correspondências recebidas. Vanderlei convida todos os presentes a 196 
participarem da comemoração de 25 anos do Recanto da Criança, que se 197 



realizará amanhã noite às 20 horas, no Centro Cultural Gilberto Mayer. 198 
Veralúcia fala que esta semana o MDS (Ministério de Desenvolvimento Social) 199 
realizou uma visita no município, com o intuito de conhecer o serviço do 200 
CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) que 201 
Cascavel desenvolve, utilizando-os como referência nacional para a realização 202 
de uma revista. Diz que o município foi parebenizado por manter a equipe 203 
mínima de profissionais de carreira. Diz que a revista será lançada no mês que 204 
vem no encontro mundial que se realizará no Rio de Janeiro. Luzia fala que o 205 
Condomínio da 3ª Idade já realizou um orçamento para a reforma do 206 
Condomínio e do Salão de Múltiplo Uso. Diz que terça-feira desta semana o 207 
promotor solicitou ao CREA, a COPEL e ao Corpo de Bombeiro a realização de 208 
uma nova vistoria e um relatório, sobre a situação do Condomínio. Diz que o 209 
levantamento e o relatório da SEASO já foram realizados e o Promotor já os 210 
tem em mãos. Diz que é importante que o Conselho tenha consciência de que 211 
o problema deve ser resolvido, mas o Condomínio necessita de uma reforma 212 
geral. Luzia fala que a Vigilância Sanitária solicitou a realização das 213 
adaptações no banheiro, o que não é possivel com a estrutura que as casas 214 
possuem. Diz que deve ser feita uma análise clara de qual encaminhamento 215 
será realizado, envolvendo assim uma discussão entre SEASO, CMAS e CMDI 216 
(Conselho Municipal dos Direitos do Idoso). Veralúcia fala que deve-se verificar 217 
se o Condomínio será reformado ou qual encaminhamento será realizado, 218 
sendo que se continuar como Condomínio é de responsabilidade da Política de 219 
Habitação, e o atendimento deverá ser realizado pelos CRAS e CREAS. 220 
Marcos fala que as reformas básicas custam cerca de 200 mil reais. Luzia fala 221 
que quando os Estudos Sociais ficarem prontos deverá ocorrer deliberação do 222 
CMDI e CMAS à respeito. Veralúcia sugere uma reunião especifica entre os 223 
dois Conselhos para discussão sobre essa problemática. Janete fala que o 224 
CMAS recebeu ontem o ofício 144/2008 da entidade APOFILAB, o qual diz que 225 
a entidade não realizará mais o serviço de Defesa de Direitos. Diz que o CMAS 226 
realizou visita na entidade e verificou que a mesma não desenvolve a ação de 227 
defesa de direitos e após informar a entidade a respeito, a decisão que 228 
tomaram a respeito é de não desenvolver mais a ação, segundo o que consta 229 
no ofício 144. Janete fala que recebeu um convite da SEASO para o Evento de 230 
Saúde Mental, a qual disponibiliza uma vaga para o Conselho. Vanderlei 231 
solicita quem gostaria de participar da palestra. Ângela se candidata. Janete lê 232 
o oficio 031/2008 sobre o Fórum Municipal dos Direitos das Pessoas com 233 
Deficiência e estende o convite a todos os conselheiros para participar da 234 
Plenária do Fórum que discutirá sobre a Resolução 033/2008, que dispõe 235 
sobre Transferência Voluntária. Vanderlei solicita que Janete e Marcos o 236 
acompanhem na reunião. Seguindo para o ponto 13. Assuntos Gerais. Janete 237 
convida todos a participarem da Campanha Tributo à Cidadania. Vanderlei fala 238 
que este mês retorna a Capacitação dos Trabalhadores da Assistência Social. 239 
Vanderlei agradece a presença de todos os presentes. Não havendo mais 240 
nenhum assunto a ser tratado, encerra-se a reunião e eu, Ana Paula Zorik, 241 
lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo 242 
Presidente. 243 



 


