
 

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

Aos treze dias do mês de novembro de 2008, aconteceu às 08:45 horas a reunião 1 
ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, com a presença de 2 
seus membros, na entidade Centro de Educação Infantil - CEI São Francisco, para 3 
tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1) Deliberação e aprovação da ata da 4 
reunião anterior (09/10); 2) Substituição de conselheiros; 3) Renovação de 5 
inscrição das entidades de Assistência Social; 4) Vencimento do prazo dado 6 
ao município para apresentação das licenças sanitárias e de corpo de 7 
bombeiros; 5) Vencimento do prazo concedido à entidade CAOM para 8 
alteração estatutária; 6) Vencimento do prazo concedido à entidade 9 
PROVOPAR para alteração estatutária; 7) Saldos Remanescentes dos Pisos de 10 
Média e Alta Complexidade; 8) Aplicação dos Saldos do IGD; 9) Solicitação da 11 
entidade Recanto da Criança of.56/2008; 10) Solicitação da Entidade CAOM 12 
of.151/2008; 11) Solicitação do Fórum Permanente da Pessoa com Deficiência 13 
of. 034/2008; 12) Execução do Pró-Jovem; 13) Informes do Programa Compra 14 
Direta da Agricultura Familiar; 14) Informes sobre a mudança de nome da 15 
SEASO e elaboração do PMAS; 15) Assuntos Gerais. O Presidente Vanderlei 16 
Augusto da Silva inicia a reunião dando as boas vindas a todos, agradece a CEI São 17 
Francisco por receber o CMAS e também a conselheira Veralúcia Clivati Martins, por 18 
ceder o veiculo de sua área de coordenação para o transporte dos conselheiros até 19 
a entidade no dia de hoje. Irmã Rosa, representante da CEI São Francisco, 20 
agradece a presença de todos. Passando para o ponto de pauta 1) Deliberação e 21 
aprovação da ata da reunião anterior (09/10), Vanderlei fala que em reunião 22 
anterior a Secretaria Municipal de Ação Social - SEASO comprometeu-se em 23 
entregar o processo de licitação que apresentou “deserto” da aquisição de 24 
equipamentos da Casa de Passagem de Mulheres, juntamente com as demais 25 
justificativas ao Termo de Cumprimento de Objetivos do convênio que celebraram 26 
em a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e a SEASO. Diz que esta 27 
documentação solicitada ainda não foi entregue ao CMAS. Janete Krack 28 
Magnagnagno, Secretária Executiva do Conselho, fala que solicitou novamente na 29 
semana passada o número do processo de licitação e a SEASO não se pronunciou 30 
a respeito. Vanderlei fala que não irá assinar a Resolução sem as devidas 31 
justificativas a respeito, para não comprometer o CMAS. Veralúcia Clivati Martins 32 
questiona se a cópia da ciência das coordenações da área de Proteção Social 33 
Básica e Proteção Social Especial do recebimento da Portaria 460 foi repassada ao 34 
Conselho, conforme solicitado em reunião anterior ao técnico da SEASO, Marcos 35 
Antônio Rodrigues Pinheiro. Janete fala que não foi apresentado ao CMAS. Em 36 
tempo: Luzia de Aguiar Soares solicita que na linha 60 onde lê-se “gerentes” leia-se 37 
“coordenadoras”, ressaltando que o cargo que ela e Veralúcia ocupam são de 38 
coordenação. Veralucia solicita que na linha 63 acrescente “Veralúcia solicita que 39 
seja apresentado o documento com as ciências de recebimento da portaria 460”. 40 
Veralúcia solicita que na linha 71 onde lê-se “na semana passada” leia-se 41 
“recentemente”. Veralúcia solicita que na linha 68 onde lê-se “o qual está sob a” leia-42 
se “e o e-mail oficial está sob a”. Sandra Burkouski solicita que na linha 190 43 
acrescente “com recurso federal, rendimentos e contrapartida”. Sandra solicita que 44 
na linha 180 onde lê-se “MDS (Ministério de Desenvolvimento Social)” leia-se 45 
“Secretaria Especial de Políticas para Mulheres”. Não havendo mais observações a 46 



ata da reunião do dia 09/10/2008 é aprovada por unanimidade de votos Deliberando 47 
a respeito do ponto 2) Substituição de conselheiros Janete fala que a SEASO 48 
apresentou o oficio n° 194/2008 o qual informa sobre a substituição de conselheiros, 49 
apresentando Sandra Burkouski que assume a titularidade no lugar de Rosângela F. 50 
Santiago da Silva e como suplente Maria Marly de Paula, apresenta também Maria 51 
Tereza Chaves que assume a titularidade no lugar de Marcos Antônio Rodrigues 52 
Pinheiro e como suplente Sofia Gioto. Diz que a SEASO também encaminhou o 53 
ofício 208/2008 apresentando Cheila Tatiana Lautert Guimarães que assume a 54 
suplência no lugar de Juliana da Silva. Passando a discutir sobre o ponto de pauta 55 
3) Renovação de inscrição das entidades de Assistência Social Janete lê o 56 
parecer da Comissão de Finanças e Projetos, que realizou a análise da 57 
documentação apresentada pelas entidade para a renovação de inscrição no CMAS, 58 
o parecer sugere a aprovação da renovação de inscrição pelo período de um ano 59 
das entidades não governamentais que apresentaram toda a documentação exigida 60 
conforme a Resolução do CMAS 003/2007, sendo elas: Associação Cascavelense 61 
de Pessoas com Deficiência Visual – ACADEVI, Associação Espírita Lins de 62 
Vasconcelos – Guarda Mirim, Associação Cascavelense dos Amigos da Pastoral da 63 
Criança, Escola Centro Social Marista, Instituto Alfredo Kaefer, Associação Operária 64 
da Imaculada Conceição – Centro de Educação Infantil AOIC, SHALOM Associação 65 
Beneficente do Jardim Guarujá – Centro de Educação Infantil São Francisco de 66 
Assis, Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz – Centro de Educação Infantil Ramiro 67 
Siqueira, Associação Cascavelense de Amigos de Surdos – ACAS, União 68 
Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer - UOPECCAN, e pelo período de 90 69 
dias das entidades não governamentais que não obtiveram a Licença de Corpo de 70 
Bombeiros e/ou de Vigilância Sanitária, para que nesse período providenciem as 71 
adequações necessárias para obtenção das Licenças, sendo elas: Associação dos 72 
Deficiente Físicos de Cascavel – ADEFICA, Centro Social Beneficente da Paróquia 73 
São Cristóvão – CEMIC, Abrigo São Vicente de Paulo, Lar dos Bebês Pequeno 74 
Peregrino, Associação de Pais e Amigos do Recanto da Criança, Fundação Assis 75 
Gurgacz, Associação de Proteção à Maternidade e a Infância, Associação de Pais e 76 
Amigos dos Excepcionais – APAE, Associação Franciscanas Angelinas – Centro de 77 
Educação Infantil AFRANGEL, Associação Beneficente Coração de Maria – Centro 78 
de Educação Infantil Coração de Maria, Associação Beneficente São Pedro de 79 
Cascavel – Centro de Educação Infantil São Gabriel, Associação Protetora da 80 
Infância Província do Paraná – Centro de Educação Infantil Passionista João Paulo 81 
II, Associação Beneficente São José – Centro de Educação Infantil São José, 82 
Movimento de Libertação de Vidas – MOLIVI, Associação de Portadores de Fissura 83 
Lábio Palatal de Cascavel - APOFILAB. Janete fala que como a entidade LBV teve 84 
sua inscrição analisada em um período diferente das outras, terá sua inscrição 85 
aprovada a partir do mês de dezembro de 2008, com vencimento em 31 de janeiro 86 
de 2009. Luiz Antônio Pastorini Lançanova, conselheiro do CMAS e voluntário da 87 
entidade Guarda Mirim, fala que o CMAS deverá analisar a situação da entidade 88 
Guarda Mirim antes de conceder a renovação de inscrição a mesma, para não 89 
cometer nenhum equívoco. Diz que lhe cabe informar ao Conselho de que a 90 
entidade se encontra irregular, sendo que a Ata da Eleição de Diretoria apresentada 91 
ao Conselho não está registrada em cartório, o Estatuto Social está incoerente com 92 
o Código Civil e segundo a Promotoria, o atual Presidente não poderia assumir a 93 
entidade. Diz que diante de tantas irregularidades o Conselho deve ser cauteloso na 94 
aprovação do registro, pois o mesmo pode vir a responder por aprovar o 95 
funcionamento desta entidade, diante disto sugere a suspensão do registro até que 96 



ocorra a regularização da mesma. Janete fala que a entrega e análise da 97 
documentação da Guarda Mirim foi anterior à realização da eleição de sua nova 98 
diretoria. Diz que o Conselho desconhecia estas informações prestadas pelo 99 
Conselheiro. Veralúcia fala que diante desta informação extra-oficial, o CMAS 100 
deveria suspender o registro da entidade, até maiores esclarecimentos. Maria de 101 
Lourdes Cavanos Fuga fala que também esteve presente na Assembléia de Eleição 102 
da Diretoria da Guarda Mirim, como conselheira representante do CMAS. Diz que 103 
para se associar à entidade e ter direito a se candidatar e votar deveria ser espírita a 104 
mais de um ano. Diz que os membros da entidade têm conhecimento que o Estatuto 105 
Social está irregular e estão refazendo-o. Diz que a eleição do tesoureiro e do 106 
secretário seria realizada em um outro momento. Luiz fala que como a informação 107 
não é oficial, o CMAS poderia solicitar à entidade a ata, e as demais explicações 108 
para serem analisadas. Vanderlei fala que o problema com a entidade também deve 109 
ser discutido com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 110 
CMDCA, diante disso sugere que o CMAS e o CMDCA se reúnam para análise da 111 
problemática juntamente com o Ministério do Trabalho, para que em um prazo de 45 112 
dias resolvam-se a situação e se tome uma decisão. Ellarita Sagmeister questiona 113 
se no dia da reunião de comissão já tinha sido realizada a Assembléia de Eleição da 114 
Guarda Mirim, pois a conselheira que representou o Conselho na Assembléia 115 
deveria ter levado esta problemática primeiramente para reunião de comissão. 116 
Vanderlei fala que em relação ao Estatuto Social a conselheira representante não 117 
tinha conhecimento, pois apenas participou da Assembléia no dia 28 de outubro. 118 
Luiz fala que dia 8 de novembro ocorreu outra reunião a qual a conselheira não 119 
participou, por isso não tinha as informações. Janete fala que o CMAS não realizou 120 
uma triagem sobre a situação da entidade, sendo que o processo da entidade está 121 
tramitando na justiça, então confiou-se que estariam se regularizando. Veralúcia fala 122 
que com estas novas informações, o Conselho pode suspender o parecer sobre a 123 
referida entidade, para não cometer nenhuma irregularidade. Diz que a sugestão do 124 
prazo de 45 dias de inscrição provisória para verificar a situação não seria viável, 125 
sendo que nesta situação é melhor suspender o registro para que não se repasse 126 
recursos irregularmente, e a partir do momento que a entidade regularizar-se se 127 
registra novamente. Luiz fala que como será concedido um novo prazo para a 128 
entidade CAOM se regularizar, a Guarda Mirim também deve ter um prazo para se 129 
regularizar. Vanderlei fala que como a informação sobre a atual situação da Guarda 130 
Mirim só chegou hoje ao Conselho extra-oficialmente, deveria ser concedido um 131 
prazo para verificar a real situação. Maria Lúcia Simões fala que como existe um 132 
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC assinado perante a justiça e a entidade 133 
não esta cumprindo, não será o prazo de 45 dias do Conselho que fará a entidade 134 
se regularizar, diante disto defende a suspensão do registro da mesma. Janete fala 135 
que na próxima semana o CMDCA fará uma visita à Guarda Mirim, e sugere que a 136 
Comissão de Projetos do CMAS acompanhe a visita para tomar uma decisão. 137 
Veralúcia fala que os prazos estipulados para outras entidades foram concedidos 138 
devido às circunstâncias que foram apresentadas, mas a Guarda Mirim esta 139 
descumprindo um termo legal da justiça, sendo, porém uma problemática 140 
diferenciada. Janete fala que deve ser considerado que não há informações oficiais. 141 
Diz que suspender o registro na data de hoje não interfere no repasse financeiro de 142 
novembro, o qual já foi realizado, então a entidade tem até 30 de novembro para se 143 
justificar. Janete fala que leu o TAC da entidade, no qual consta que a eleição 144 
deveria realizar-se até julho de 2008, e o atual presidente não poderia se reeleger, 145 
bem como ninguém de sua família. Janete sugere que se suspenda o registro para 146 



que a entidade apresente até dia 30 de novembro a ata da eleição e o cumprimento 147 
do TAC. Vanderlei sugere que o CMAS verifique a situação com o auxílio do 148 
Ministério do Trabalho, e encaminha pela proposição de Janete. Luzia fala que a 149 
situação deveria ser resolvida juntamente com o CMDCA, pois a promotoria do 150 
trabalho já se pronunciou que não presta assessoria e que é de responsabilidade do 151 
Conselho as suas decisões. Janete sugere que a entidade tenha uma semana para 152 
se posicionar e justificar, para que assim o Conselho tome a decisão. O Presidente 153 
coloca em votação o parecer com a ressalva apresentada pela plenária de que 154 
suspenda a renovação de registro no período de uma semana até que a entidade 155 
Guarda Mirim se posicione a respeito, proposta aprovada por unanimidade de votos. 156 
Deliberando sobre o ponto de pauta 4) Vencimento do prazo dado ao município 157 
para apresentação das licenças sanitárias e de corpo de bombeiros Janete lê o 158 
parecer da Comissão de Finanças e Projetos, referente à solicitação de registro dos 159 
Serviços, Programas de Assistência Social executadas pela SEASO, o qual sugere 160 
que conceda novo prazo de 90 dias para que a SEASO apresente Certificados de 161 
Vigilância Sanitária e de Corpo de Bombeiros. Janete fala que hoje, pela manhã, 162 
recebeu o oficio n° 207/SEASO, o qual informa sobre a situação das vigilâncias dos 163 
serviços e programas do município, e lê o mesmo. Diz que apenas o Abrigo de 164 
Meninas apresentou a vigilância sanitária. Luzia fala que há solicitações de 165 
dezembro de 2006 que ainda não foram realizadas até o momento, para a 166 
concessão das vigilâncias. Diz que como é cobrado das entidades não 167 
governamentais a apresentação das vigilâncias, dos programas municipais também 168 
deve ser cobrado. Salete G. de Lima Chrun fala que não é correto exigir tanto das 169 
entidades não governamentais e dos programas do governo não exigir as mesmas 170 
condicionalidades. Veralúcia fala que a justificativa apresentada hoje pela SEASO 171 
através do ofício é a mesma apresentada no ano de 2007. Diz que se o Conselho 172 
aprovar os registros sem as vigilâncias, e caso ocorra algum incidente no local o 173 
Conselho também responderá, pois está habilitando a funcionar um local sem 174 
estrutura adequada, diante disto acha importante informar o Ministério Público sobre 175 
a situação. Vanderlei fala que podem ser encaminhadas todas as informações sobre 176 
a referida situação ao Ministério Público, e o CMAS não concede o prazo de 90 dias 177 
para apresentação das licenças, conforme parecer. Janete fala que caso o Conselho 178 
não tome uma decisão definitiva, não ocorrerá mudanças. Diz que no inicio do ano o 179 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 180 
disponibilizou recursos do Fundo da Infância e do Adolescente – FIA Municipal para 181 
realizar as adequações necessárias para concessão das vigilâncias, e o município 182 
se posicionou que o problema para as adequações não era de recurso financeiro, 183 
então não necessitavam dos recursos do FIA para regularizar as vigilâncias. Salete 184 
parabeniza as conselheiras Luzia e Veralúcia pelas discussões e problemáticas que 185 
trazem para a plenária do Conselho para que todos tomem conhecimento, sendo 186 
que hoje reconhece como isto é importante. Diz que a autorização de prazo para os 187 
programas não deve ser concedido, pois não é correto que haja “dois pesos e duas 188 
medidas” para as entidades não governamentais e para os programas e serviços 189 
governamental, sendo que o público atendido é o mesmo. Diz que não deve-se 190 
diferenciar as decisões de todo um Conselho pelo fato de ser governo ou sociedade 191 
civil. Janete fala que a problemática não é atual, sendo que os serviços e programas 192 
do município nunca tiveram registro no CMAS, sendo que nem mesmo números de 193 
registro possuem, justamente pelo fato da falta das licenças. Vanderlei sugere então 194 
que não seja concedido maior prazo para as adequações e que seja informado ao 195 
Ministério Público sobre a problemática apontada, e coloca em votação a sugestão, 196 



a qual é aprovada por unanimidade de votos. Deliberando sobre o ponto 5) 197 
Vencimento do prazo concedido à entidade CAOM para alteração estatutária 198 
Janete lê o parecer das Comissões de Projetos e Finanças, o qual sugere a 199 
aprovação provisória de registro da entidade CAOM – Portal do Sol até a data de 05 200 
de dezembro de 2008, impreterivelmente,  sendo a inscrição condicionada a 201 
apresentação de alteração do Estatuto Social devidamente registrado em cartório 202 
devendo obrigatoriamente prever a dissociação da entidade do poder público e a 203 
realização de Assembléia para escolha de seus dirigentes.  Vanderlei fala que a 204 
decisão de aprovar o prazo estipulado no parecer ou desabilitar a entidade está “nas 205 
mãos” da plenária do CMAS. Janete fala que os representantes da entidade CAOM 206 
estiveram presentes na Reunião de Comissão e demonstraram interesse em realizar 207 
as alterações necessárias para se regularizarem, diante disto a Comissão formulou 208 
o parecer. Imoacir Pereira fala que o parecer vai contra as discussões realizadas até 209 
o momento na reunião. Vanderlei fala que na reunião com a promotoria ficou claro 210 
que a responsabilidade é do Conselho de manter ou não o registro das entidades. 211 
Vanderlei coloca o Parecer da Comissão em votação, o qual não recebe nenhum 212 
voto. Vanderlei coloca em votação a proposta da plenária de desabilitação da 213 
entidade CAOM, a qual é aprovada por 10 votos favoráveis, 0 votos contrários e 4 214 
abstenções. Ellarita Sagmeister fala que se absteve de seu voto pelo compromisso 215 
que assumiu na Reunião de Comissão perante o Presidente e demais 216 
representantes da entidade que estavam presentes. Diz que com as discussões 217 
levantadas no decorrer da reunião, também concorda com a decisão da plenária, 218 
mas pelo compromisso que assumiu se abstém. Dando continuidade, passa-se para 219 
o ponto de pauta 6) Vencimento do prazo concedido à entidade PROVOPAR 220 
para alteração estatutária Janete lê o parecer das Comissões de Projetos e 221 
Finanças, o qual sugere que desabilite a entidade PROVOPAR e que concomitante 222 
a isso informe à Secretaria de Ação Social para que assuma os Serviços de 223 
Assistência Social prestados pela entidade para que não haja prejuízos aos usuários 224 
de Assistência Social do Município. Vanderlei fala que frente a todas as discussões 225 
do Conselho, a Comissão decide-se pela desabilitação da entidade PROVOPAR. 226 
Diz que vários dos funcionários da entidade são funcionários do município, não 227 
onerando assim o município caso venha assumir o serviço prestado pela entidade. 228 
Diz que o serviço de Cozinha Comunitária e CEASA Amiga perderam recursos 229 
federais por não estarem funcionando adequadamente, e caso venham a ser 230 
municipalizados poderão requerer estes recursos. Diz que o CMAS deve ter ciência 231 
de que sua função é habilitar ou não uma entidade, e não de achar soluções para os 232 
serviços de uma entidade que não quer se adequar. Suzana fala que em virtude da 233 
experiência que tem do SOS Família, ele poderia se tornar o quinto CRAS de 234 
Cascavel, sendo que o trabalho que executa com as famílias é o mesmo dos CRAS, 235 
rompendo assim com o histórico de assistencialismo que o SOS apresenta e se 236 
tornando então um serviço em consonância com a política de assistência social. 237 
Veralúcia fala que o Conselho pode deliberar que a estrutura do SOS Família seja 238 
utilizada para mais um CRAS. Suzana fala que os Pontos de Sopa do PROVOPAR 239 
são precários e insalubres. Veralúcia fala que qualquer atendimento ao público deve 240 
ser habilitado conforme as exigências sanitárias. Janete fala que a política de 241 
segurança alimentar está desorganizada, como é o caso das cestas básicas que o 242 
PROVOPAR distribui. Diz que a garantia do direito alimentar não se estabelece 243 
através de cestas básicas, mas sim através da transferência de renda, onde os 244 
usuários receberão o dinheiro para comprar os seus alimentos. Diz que deve ficar 245 
claro que o Conselho não está fechando o PROVOPAR, mas sim que a entidade 246 



que optou por não realizar as adequações estatutárias para continuar inscrita no 247 
CMAS. Veralúcia fala que é importante que a partir do momento que o CMAS 248 
desabilita um serviço realize então os encaminhamentos para que o município 249 
assuma o serviço, para que a população não seja prejudicada.  Vanderlei coloca em 250 
votação o parecer, o qual é aprovado por unanimidade de votos. Deliberando a 251 
respeito do ponto de pauta 7) Saldos Remanescentes dos Pisos de Média e Alta 252 
Complexidade Janete lê o parecer da Comissão de Finanças e Projetos referente à 253 
utilização de saldos do piso de Média Complexidade, o qual sugere a aprovação da 254 
utilização dos saldos remanescente do Programa RBC (Reabilitação da Pessoa com 255 
deficiência Baseado na Comunidade). O Presidente coloca o parecer em votação, o 256 
qual é aprovado por unanimidade de votos. Janete lê o parecer da Comissão de 257 
Finanças e Projetos referente à utilização de saldos do piso de Alta Complexidade I, 258 
o qual sugere a aprovação da utilização dos saldos do piso de alta complexidade I. 259 
O Presidente coloca o parecer em votação, o qual é aprovado por unanimidade de 260 
votos. Janete fala que após há reunião de comissão receberam o ofício n° 034/2008, 261 
e lê o mesmo. Diz que o ofício vem solicitar a aprovação de dois projetos de custeio 262 
do EURECA I e II, e apresenta os projetos. Diz que não houve tempo hábil para a 263 
Comissão analisa-los. Vanderlei fala que é importante aprovar os projetos para que 264 
este dinheiro seja aplicado no município e não volte ao governo federal. O 265 
Presidente coloca em aprovação os pareceres juntamente com o ofício n° 034/2008, 266 
os quais são aprovados por unanimidade de votos. 8) Aplicação dos Saldos do 267 
IGD Luzia fala que são Recursos não Saldos. Diz que pretendem custear a internet 268 
para os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) com o recurso do IGD 269 
(Índice de Gestão Descentralizada), mas para que isto ocorra necessita da 270 
aprovação do Conselho, para então o setor administrativo aprovar a liberação do 271 
recurso. Diz que a internet irá facilitar a descentralização do Cadastro Único. 272 
Vanderlei coloca em votação a aplicação do Recurso do IGD, o qual é aprovado por 273 
unanimidade de votos. Discutindo sobre o ponto 9) Solicitação da entidade 274 
Recanto da Criança of.56/2008 Janete lê o parecer da Comissão de Finanças e 275 
Projetos, referente a solicitação da entidade Recanto da Criança, expressa no ofício 276 
n° 056/2008, o qual sugere aprovação da solicitação da entidade, referente a 277 
utilização do saldo não aplicado na compra de vales transportes, sob a condição de 278 
que os vales-transportes sejam destinados aos funcionários constantes no Plano de 279 
Aplicação referente ao Convênio do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social). 280 
O Presidente coloca em votação o parecer, o qual é aprovado por unanimidade de 281 
votos. Dando prosseguimento passa-se para o ponto de pauta 10) Solicitação da 282 
Entidade CAOM of.112/2008 Janete lê o ofício 112/2008,  bem como sua planilha 283 
anexa com os valores solicitados para custear férias e 13° salário dos funcionários. 284 
Janete fala que a entidade vem solicitar este aditivo, pois declara que a entidade não 285 
dispõe de recursos próprios para efetuar os pagamentos citados. Veralúcia fala que 286 
este ofício confirma que a entidade não tem condições de se gerir sozinha. Janete 287 
fala que o município é responsável pelo público atendido, mas a entidade deve ser 288 
responsável por suas despesas. Diz que inclusive na reunião com o Promotor, o 289 
mesmo disse que caso a entidade não tiver recursos financeiros para custear suas 290 
dividas os dirigente da entidade são os responsáveis pelas mesmas. Vanderlei fala 291 
que o Conselho fica impossibilitado de deliberar referente a este ponto, pela 292 
entidade ter sido desabilitada no ponto de pauta anterior. Dando prosseguimento ao 293 
ponto 11) Solicitação do Fórum Permanente da Pessoa com Deficiência of. 294 
034/2008 Janete fala que alguns dos conselheiros participaram da reunião realizada 295 
com o Fórum Permanente da Pessoa com Deficiência, o qual solicitou ao Conselho 296 



para rever a Resolução 033/2008, no que diz respeito às despesas de custeio. Diz 297 
que na reunião falou-se que poderia estar revendo a aprovação de pagamento de 298 
despesas com conta telefônica, encargos sociais e contador, diante desta 299 
informação o Conselho solicitou ao Fórum que encaminha-se um ofício para rever a 300 
situação. Luzia questiona quem falou que poderia financiar estas despesas no dia da 301 
reunião. Janete fala que foi o técnico da SEASO, Marcos Antônio. Janete lê o oficio 302 
encaminhado pelo Fórum n° 034/2008. Diz que após o Conselho receber o ofício foi 303 
solicitado por escrito a SEASO informações referente a solicitação do Fórum, sendo 304 
que foi um técnico da SEASO que afirmou que poderia rever o custeio das despesas 305 
solicitadas. Diz que a SEASO respondeu o ofício do Conselho, através do ofício n° 306 
203/2008, o qual declara impossibilidade de tempo para encaminhar resposta às 307 
referidas solicitações. Janete fala que a SEASO solicitou dois dias úteis para 308 
responder quaisquer ofício e esclarece que o oficio foi entregue na segunda feira, 309 
portanto havia dois dias úteis para encaminhar resposta ao Conselho. Diz que diante 310 
da falta de resposta o CMAS se encontra impossibilitado de deliberar a respeito, pois 311 
não há parecer técnico. Vanderlei fala que o Conselho irá deliberar a respeito a partir 312 
do momento que receber o parecer técnico da SEASO. Passa-se a discutir sobre o 313 
ponto de pauta 12) Execução do Pró-Jovem Janete lê o parecer da Comissão de 314 
Finanças e Projetos o qual sugere à Plenária a aprovação do Programa Pró-Jovem 315 
Adolescente pelo Instituto Alfredo Kaefer. Luzia fala que como o município pactou 316 
pela execução de 200 metas e só conseguiu a adesão de 100, o Instituto Alfredo 317 
Kaefer manifestou o interesse de executar as outras 100 metas do Programa. Diz 318 
que esta é a alternativa para executar as 200 metas e o município não precisar 319 
devolver recurso financeiro. Vanderlei coloca em votação o parecer, o qual é 320 
aprovado por unanimidade de votos. Dando prosseguimento, passa-se para o ponto  321 
13) Informes do Programa Compra Direta da Agricultura Familiar Luzia fala que 322 
há a possibilidade do município receber um aditivo de convênio para o Compra 323 
Direta, para compra de produtos e contratação de equipe técnica, locação de 324 
veículo, combustível e compra de sacos de ráfia para transporte dos produtos, e lê o 325 
informe a respeito. Veralúcia questiona se há contrapartida do município para este 326 
aditivo. Luzia fala que sim. Vanderlei coloca em aprovação a utilização do recurso 327 
para execução do Compra Direta, o qual é aprovado por unanimidade de votos. 328 
Veralúcia fala que é importante que seja repassado para o Conselho o nome de 329 
todos os beneficiários, para que os conselheiros tomem conhecimento. Luzia fala 330 
que o Compra Direta apresenta o relatório mensal ao Conselho. Deliberando a 331 
respeito do ponto 14) Informes sobre a mudança de nome da SEASO e 332 
elaboração do PMAS Luzia fala que referente a mudança de nome da SEASO não 333 
tem informações. Diz que o Plano Municipal de Assistência Social - PMAS está 334 
sendo elaborado por uma comissão de técnicos da SEASO. Veralúcia fala que em 335 
questão de uma semana já conseguirão encaminha-lo para a comissão do CMAS 336 
analisar. Passando para o ponto 15) Assuntos Gerais Vanderlei fala que a próxima 337 
reunião será na entidade Centro Social Marista, e que provavelmente será realizada 338 
no final da tarde. Janete lê o ofício n° 205/SEASO, referente aos saldos constantes 339 
em conta corrente, os quais são de PSB/ CRAS 225. 699,39 e do MDS/Cad. 340 
Único/PBF 92.544,00. Luzia fala que o PROJOVEM realizará no Auditório da 341 
ITECNE, no dia 14 de novembro a partir das 13:45 horas, o evento Expressar é 342 
Preciso, juntamente com o lançamento de uma cartilha referente a prevenção de uso 343 
de drogas. Veralúcia fala que a inauguração do Centro de Informática do EURECA 344 
II, foi adiada, e assim que a nova data for marcada avisará os conselheiros. Luzia 345 
fala que a partir do dia 10 o setor de BPC (Beneficio de Prestação Continuada) não 346 



funcionará mais na Prefeitura, mas sim nos CRAS (Centro de Referência de 347 
Assistência Social), no entanto as pessoas que se dirigirem até a SEASO serão 348 
atendidas, e suas informações serão encaminhas ao CRAS. Não havendo mais 349 
nenhum assunto a ser tratado, encerra-se a reunião e eu, Ana Paula Zorik, lavro a 350 
presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 351 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


