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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ATA N° 12 16/09/2016 

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, acontece às 1 

8h47, no Auditório do Paço Municipal, sito à Rua Paraná, 5000, a reunião 2 

extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS com a 3 

presença da maioria de seus membros, conforme lista de presença anexa, e de 4 

sua presidente Sr.ª Maria Tereza Chaves para tratar os seguintes assuntos de 5 

pauta: 1. Apreciação e aprovação da Pauta do dia. 2. Leitura das 6 

justificativas de ausências de Conselheiros. 3. Substituição de 7 

representante do CMAS na Comissão Externa do Programa Leite das 8 

Crianças. 4. Apreciação e deliberação do parecer das Comissões de 9 

Orçamentos e Finanças, da Área de Proteção Social Básica, da Área de 10 

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e de 11 

Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos com referência: Proposta 12 

Orçamentária da SEASO 2017. 5. Apreciação e deliberação do Ofício 13 

SEASO nº 1023/2016 com referência: Plano de Aplicação para utilização 14 

do recurso estadual PPAS IV, destinado aos serviços de acolhimento para 15 

crianças e adolescentes. 6. Apreciação e deliberação do Oficio SEASO nº 16 

1024/2016 com referência: Publicização da lista de beneficiários do 17 

Programa Bolsa Família - PBF. 7. Apreciação do Relatório quadrimestral 18 

SEASO (oficio nº936), SEMED (oficio nº828) e SESAU (oficio nº623) com 19 

referência: ações realizadas do Programa Bolsa Família - PBF e 20 

CadÚnico. 8. Apreciação do Relatório trimestral da situação dos 21 

documentos referentes ao Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e 22 

Alvará de Funcionamento. 9. Informes: 9.1. Ofício nº 0296/2016-SEAB/Gab 23 

– resposta ao ofício CMAS nº 50/2016. 9.2. Ofício SEASO nº 979/2016 – 24 

Local para realização de Reunião com candidatos a prefeito do Município. 25 

9.3. Boletim SEASO/Vigilância Socioassistencial nº 2. 9.4. Ofício circular 26 

nº 08/2016/SEASO – I Seminário Municipal de Socioeducação (CREAS II). 27 

A presidente saúda a todos, agradece pela presença e explica que devido ao 28 



prazo para encaminhar a proposta orçamentária da Secretaria Municipal de 29 

Assistência Social-SEASO para 2017 ser este mês de setembro, foi necessária 30 

a realização desta reunião extraordinária, coloca a pauta do dia em apreciação, 31 

a conselheira Poliana Lauther gerente da Divisão da Área de Proteção Social 32 

Básica solicita inclusão de informe sobre o Evento Justiça no Bairro Serviço 33 

Social do Comércio - SESC Cidadão e em seguida, a presidente colocada em 34 

votação a pauta que é aprovada, com a inclusão, por treze votos unânimes e 35 

passa a ter a seguinte ordem do dia: 1. Apreciação e aprovação da Pauta do 36 

dia. 2. Leitura das justificativas de ausências de Conselheiros. 3. 37 

Substituição de representante do CMAS na Comissão Externa do 38 

Programa Leite das Crianças. 4. Apreciação e deliberação do parecer das 39 

Comissões de Orçamentos e Finanças, da Área de Proteção Social 40 

Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 41 

Complexidade e de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos com 42 

referência: Proposta Orçamentária da SEASO 2017. 5. Apreciação e 43 

deliberação do Ofício SEASO nº 1023/2016 com referência: Plano de 44 

Aplicação para utilização do recurso estadual PPAS IV, destinado aos 45 

serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. 6. Apreciação e 46 

deliberação do Oficio SEASO nº 1024/2016 com referência: Publicização 47 

da lista de beneficiários do Programa Bolsa Família – PBF. 7. Apreciação 48 

do Relatório quadrimestral SEASO (oficio nº936), SEMED (oficio nº828) e 49 

SESAU (oficio nº623) com referência: ações realizadas do Programa Bolsa 50 

Família - PBF e CadÚnico. 8. Apreciação do Relatório trimestral da 51 

situação dos documentos referentes ao Corpo de Bombeiros, Vigilância 52 

Sanitária e Alvará de Funcionamento. 9. Informes: 9.1. Ofício nº 0296/2016-53 

SEAB/Gab – resposta ao ofício CMAS nº 50/2016. 9.2. Ofício SEASO nº 54 

979/2016 – Local para realização de Reunião com candidatos a prefeito do 55 

Município. 9.3. Boletim SEASO/Vigilância Socioassistencial nº 2. 9.4. 56 

Ofício circular nº 08/2016/SEASO - I Seminário Municipal de 57 

Socioeducação (CREAS II). 9.5. Informações da Divisão de Proteção 58 

Social Básica sobre o Programa Justiça no Bairro. Maria Tereza passa ao 59 

ponto seguinte, 2. Leitura das justificativas de ausências de Conselheiros. 60 

A presidente solicita que Justa Alves dos Anjos Chesca, Secretária Executiva 61 

que assessora o Conselho faça a leitura das justificativas: da conselheira Luzia 62 



de Aguiar Soares que tem uma visita agendada no Programa do Voluntariado 63 

Paranaense – PROVOPAR Cascavel para aplicar o questionário da Consulta 64 

do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS, e que, uma 65 

vez agendada a visita no Sistema não é possível reagendá-la, portanto, justifica 66 

a sua ausência hoje; a conselheira Rosani da Rosa Bendo, que devido ao fato 67 

de não haver outro gerente no setor, não pôde ausentar-se nesta data. Não 68 

havendo mais nenhuma justificativa, passa-se ao ponto seguinte: 3. 69 

Substituição de representante do CMAS na Comissão Externa do 70 

Programa Leite das Crianças. Maria Tereza explica que devido ao 71 

cancelamento da Inscrição junto a este Conselho da Entidade ACAPAC, que 72 

representava este Conselho no Programa do Leite é necessário a substituição 73 

por outra Entidade, assim, sugere a Associação das Pessoas com Deficiência 74 

Física de Cascavel – ADEFICA coloca em aprovação sendo a mesma 75 

aprovada por doze votos e uma abstenção. Dando sequência a pauta, a 76 

presidente passa ao ponto 4. Apreciação e deliberação do parecer das 77 

Comissões de Orçamentos e Finanças, da Área de Proteção Social 78 

Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 79 

Complexidade e de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos com 80 

referência: Proposta Orçamentária da SEASO 2017. Maria Tereza passa a 81 

palavra a Justa que faz a leitura do ofício nº 820/2016 da SEASO que 82 

encaminha a proposta Orçamentária para apreciação e aprovação e explica 83 

que nesta proposta não consta informação quanto à folha de pagamento, haja 84 

vista, ser esta uma atribuição da Secretaria Municipal de Administração – 85 

SEADM e a mesma ainda não repassou esta informação. Justa lembra que as 86 

Comissões estiveram reunidas nas datas de vinte e seis, vinte e nove e trinta e 87 

um de agosto, sendo que nesta última, as Comissões elaboraram o parecer 88 

das Comissões. A presidente passa a palavra ao conselheiro e Diretor do 89 

Departamento de Assistência Social da SEASO Hudson que explica que 90 

conforme foi dito no ofício os valores referentes à folha de pagamento são de 91 

competência da Secretaria de Administração e foram repassados 92 

posteriormente pela SEADM, totalizando o valor de R$ 21.151.806,00 (vinte e 93 

um milhões cento e cinquenta e um mil e oitocentos e seis reais) para este fim. 94 

Hudson ressalta que hoje a SEASO tem um percentual de aproximadamente 95 

4,65% do orçamento geral do Município que é de R$ 900.000.000,00. 96 



(novecentos milhões de reais) Maria Tereza passa a palavra a Justa que lê o 97 

parecer das Comissões, que ressalta que o parecer tem valores diferente do 98 

que vai constar na Resolução, considerando a divergência nos valores que 99 

foram corrigidos agora pelo conselheiro e diretor da SEASO Hudson. Segue 100 

com a leitura que diz no último considerando: CONSIDERANDO que as 101 

Comissões de Orçamento e Finanças, da Área de Proteção Social Básica e 102 

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e Comissão de 103 

Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos do CMAS, analisaram e 104 

contribuíram com proposições de alterações na Proposta Orçamentária 2017 105 

da SEASO, sendo que tem como indicativo à Plenária do Conselho o Parecer 106 

favorável à aprovação da Proposta Orçamentária em tela as alterações 107 

propostas e os seguintes encaminhamentos: Que sejam mantidos e garantidos 108 

os valores previstos na Unidade 01, na Ordem 2.194 o Total Atividades de R$ 109 

108.000,00 (cento e oito mil reais), sendo que no item 3.3.90.39 - Conferências, 110 

eventos, campanhas, palestrantes, seja garantido o valor de R$ 90.000,00 111 

(noventa mil reais). Que as bolsas auxílio do Programa Família Acolhedora 112 

sejam alocadas no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e não no 113 

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FIA. Que na previsão 114 

orçamentária para folha de pagamento da Proposta Orçamentária 2017 da 115 

SEASO sejam garantidos servidores necessários para o funcionamento e 116 

atendimento da população intergeracional que será o público alvo dos dois 117 

Centros de Convivência Intergeracionais, que serão construídos em 2017 com 118 

recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, para 119 

desenvolver as ações de Assistência Social. Que a folha de pagamento dos 120 

Serviços da SEASO seja alocada na Unidade 02 – FMAS. Que seja 121 

dispensado à publicação da Proposta Orçamentária 2017 da SEASO, mas que 122 

seja arquivada junto com a Resolução. Que seja publicada Resolução 123 

específica contemplando as prerrogativas da Lei Orgânica de Assistência 124 

Social – LOAS e NOB-SUAS, referente à garantia do custeio das despesas 125 

com passagens e diárias de conselheiros representantes da sociedade civil, 126 

quando estiverem no exercício de suas atribuições. Sendo que o Resumo 127 

Geral da Proposta Orçamentária 2017 SEASO: RECURSOS LIVRES (folha e 128 

estagiários) R$ 21.151.806,00; RECURSOS LIVRES (custeio e investimentos) 129 

R$ 9.971.000,00; RECURSOS LIVRES – BID R$ 3.936.402,00; RECURSOS 130 



DO BID R$ 1.695.608,00; OUTRAS ESFERAS (convênios, fundo a fundo) R$ 131 

4.355.608,00; FIA Municipal (arrecadação IR) R$ 540.000,00; Fundo do Idoso 132 

(arrecadação IR) R$ 204.000,00; TOTAL R$ 41.854.424,00 (quarenta e um 133 

milhões oitocentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e vinte e quatro 134 

reais). Justa ressalta que a questão da folha de pagamento conforme o Decreto 135 

Municipal nº 4.277/1996 que institui o Fundo Municipal de Assistência Social, 136 

deve estar alocada no Fundo, pois, sai do orçamento da Assistência Social e 137 

como todo o orçamento deve ser alocado no Fundo, assim, também a folha de 138 

pagamento dos trabalhadores da assistência. Justa faz a leitura do Parecer, 139 

que diz “CONSIDERANDO a Lei Federal n° 4.320/1964 - Institui Normas 140 

Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 141 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; 142 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988; CONSIDERANDO a Lei 143 

Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e suas 144 

alterações; CONSIDERANDO a Lei federal nº 8.666/1993 – que regulamenta o 145 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 146 

contratos da Administração Pública e dá outras providências; 147 

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 8.742/93 Lei Orgânica de Assistência 148 

Social – LOAS; CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.435/2011 que Altera a 149 

Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da 150 

Assistência Social. CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 4.277/1996 que 151 

institui o Fundo Municipal de Assistência Social; CONSIDERANDO a Lei 152 

Municipal nº 4.537/2007 que dispõe sobre a Politica Municipal de Assistência 153 

Social e dá outras providências; CONSIDERANDO a Resolução TCE nº 154 

28/2011 - Dispõe sobre a fiscalização e a prestação de contas ao Tribunal de 155 

Contas do Estado do Paraná quanto às transferências voluntárias de recursos 156 

financeiros no âmbito estadual e municipal, institui o Sistema Integrado de 157 

Transferências - SIT e dá outras providências; CONSIDERANDO a Instrução 158 

Normativa TCE nº 61/2011 - Regulamenta a Resolução nº 28/2011, dispõe 159 

sobre a formalização, a execução, a fiscalização e a prestação de contas das 160 

transferências de recursos financeiros no âmbito estadual e municipal, 161 

regulamenta o Sistema Integrado de Transferências - SIT e dá outras 162 

providências; CONSIDERANDO a Instrução Normativa RFB nº 1.143/2011 - 163 

Dispõe sobre os fundos públicos inscritos no Cadastro Nacional da Pessoa 164 



Jurídica (CNPJ) como Órgãos Públicos; CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 165 

6.286/2013 que dispõe sobre a implantação da bolsa auxílio para o 166 

acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, 167 

inseridas no serviço de acolhimento em família acolhedora e dá outras 168 

providências; CONSIDERANDO o Ofício n° 820/2016 de 11/08/2016 da 169 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, através do qual solicita a 170 

apreciação e deliberação do CMAS acerca da Lei de Diretrizes Orçamentária – 171 

LDO 2017, com a peça orçamentária anexa; CONSIDERANDO que a Proposta 172 

Orçamentária 2017 da SEASO é constituída por Unidades Orçamentárias, 173 

sendo que a 01 é referente a SEASO, a 02 é Fundo Municipal de Assistência 174 

Social, a 03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a 175 

Unidade 04 é o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso; CONSIDERANDO que 176 

as Comissões solicitaram à SEASO que alocasse a folha de pagamento de 177 

todos os Serviços na Unidade Orçamentária 02 – FMAS, sendo que a folha 178 

referente aos trabalhadores da gestão deve ser alocada na Unidade 179 

Orçamentária 01- SEASO, conforme segue: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01- 180 

SEASO Gabinete do Secretário da SEASO; Secretaria Executiva dos 181 

Conselhos (CMAS, CMDCA e CMDI); Departamento de Assistência Social; 182 

Divisão Administrativa e Financeira; Setor Administrativo e de Gestão de 183 

Pessoas; Setor de Gestão de Compras; Setor de Gestão de Convênios; Setor 184 

Auditoria de Prestação Contas e Apoio Entidades; Setor de Frota; Setor de 185 

Almoxarifado e Patrimônio; Setor de Manutenção; Setor de Informática; 186 

Conselho Tutelar (Regional Leste, Oeste e Sul); Setor de Vigilância. UNIDADE 187 

ORÇAMENTÁRIA 02 – FMAS Setor Serviço Acolhimento em República para 188 

Idosos; Serviço Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva; Programa 189 

Eureca I; Programa Eureca II; Centro da Juventude; Programa Abrigo 190 

Institucional Casa de Passagem Feminina; Programa Abrigo Institucional Casa 191 

de Passagem Masculina; Programa Família Acolhedora; Setor Cadastro Único; 192 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CRES I; Centro de 193 

Referência Especializado de Assistência Social - CREAS II; Divisão do Sistema 194 

Municipal de Assistência Social; Setor do Sistema Municipal de Monitoramento 195 

e Avaliação; Setor da Gestão da Informação; Setor de Captação de Recursos; 196 

Divisão de Proteção Social Básica; Setor Gestão de Serviços da Proteção 197 

Social Básica; CRAS Periolo; CRAS Cascavel Velho; CRAS XIV de Novembro; 198 



CRAS Interlagos; CRAS Cancelli; CRAS Central; Setor de Transferência Renda 199 

e Inclusão Produtiva; Setor de Centro de Esportes e Artes Unificados – CEU; 200 

Divisão de Proteção Social Especial; Setor de Média Complexidade; Setor 201 

Especial para Pessoas Situação de Rua; Centro de Referência Especializado 202 

de Assistência Social - CRES III; Setor de Alta Complexidade; Programa Abrigo 203 

Institucional para Mulheres Situação de Violência; Programa Casa de 204 

Passagem para Pessoas Situação Rua; Setor Centro de Referência 205 

Especializado de Assistência Social - CRES IV; CONSIDERANDO que a 206 

Proposta Orçamentária da SEASO para o exercício 2017 apresentada para 207 

análise das Comissões do CMAS supramencionadas contempla a previsão de 208 

R$ 21.151.806,00 (vinte e um milhões e cento e cinquenta e um mil e 209 

oitocentos e seis reais) para pagamento de folha, sendo que o orçamento do 210 

Município para 2017 é de aproximadamente R$ 900.000.000,00 (novecentos 211 

milhões), e o orçamento estimado de recursos municipais (recursos livres) para 212 

a SEASO no ano de 2017, incluindo recursos livres e recursos específicos do 213 

BID no valor de R$ 5.632.010,00 (cinco milhões e seiscentos e trinta e dois mil 214 

e dez reais), somados a folha de pagamento, e o montante da SEASO de R$ 215 

9.971.000,00 (nove milhões e novecentos e setenta e um mil reais) totalizam o 216 

orçamento estimado para a SEASO exercício 2017 de R$ 41.854.424,00 217 

(quarenta e um milhões e oitocentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e 218 

vinte e quatro reais); CONSIDERANDO que houve uma previsão de aumento 219 

de valores orçamentários de 2016 para 2017 para a SEASO, de 220 

aproximadamente 10% (dez) por cento, ou seja, de acordo com índices de 221 

inflação; CONSIDERANDO que durante a vigência da LDO de 2017 serão 222 

construídos e implementados dois Centros de Convivência Intergeracionais 223 

com recursos do BID, e que para garantir o funcionamento e atendimento das 224 

ações de assistência social, serão necessários mais servidores efetivos e 225 

estagiários; CONSIDERANDO que na versão da Proposta Orçamentária 2017 226 

da SEASO, encaminhada inicialmente ao CMAS, no item 2.194 constavam os 227 

seguintes valores: 2.194 - Apoiar técnica e financeiramente os Conselhos, dos 228 

Direitos da Criança e do Adolescente, de Assistência Social, dos direitos do 229 

Idoso, dos direitos da Mulher, as Comissões CEV-PETI e CISVEL e outros. 230 

Conselhos Municipais Comissões. 7. 3.3.90.30 - Material de consumo - mat. 231 

Expediente. 10.000,00. Recursos Livres. 3.3.90.36. Contrato de Palestrantes 232 



(rpa). 6.000,00. Recursos Livres. 3.3.90.39. Conferências, eventos, 233 

campanhas, palestrantes. 20.000,00. Recursos Livres. 3.3.90.47. Recolhimento 234 

de 20% relativo ao INSS. 2.000,00. Recursos Livres. TOTAL ATIVIDADE. 235 

38.000,00. CONSIDERANDO que após solicitação de revisão de valores 236 

destinados ao item 3.3.90.39 – Conferências, eventos, campanhas e 237 

palestrantes, pelas Comissões do CMAS e CMDCA a SEASO apresentou os 238 

seguintes valores: no item 2.194. Apoiar técnica e financeiramente os 239 

Conselhos, dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Assistência 240 

Social, dos direitos do Idoso, dos direitos da Mulher, as Comissões CEV-241 

PETI e CISVEL e outros. Conselhos Municipais Comissões. 7. 3.3.90.30. 242 

Material de consumo - mat. Expediente. 10.000,00. Recursos Livres. 3.3.90.36. 243 

Contrato de Palestrantes (rpa). 6.000,00. Recursos Livres. 3.3.90.39. 244 

Conferências, eventos, campanhas, palestrantes. 90.000,00. Recursos Livres. 245 

3.3.90.47. Recolhimento de 20% relativo ao INSS. 2.000,00. Recursos Livres. 246 

TOTAL ATIVIDADE. 108.000,00. CONSIDERANDO que as Comissões de 247 

Orçamento e Finanças, da Área de Proteção Social Básica e Proteção Social 248 

Especial de Média e Alta Complexidade e Comissão de Assessoramento, 249 

Defesa e Garantia de Direitos do Conselho Municipal de Assistência Social, em 250 

reuniões conjuntas com as Comissões dos Conselhos Municipais dos Direitos 251 

da Criança e do Adolescente, dos Direitos do Idoso e dos Direitos da Mulher, 252 

realizadas em 26/08/2016 e 29/08/2016 tendo elaborado este Parecer na 253 

reunião e 31/08/2016 analisaram e contribuíram com proposições de alterações 254 

na Proposta Orçamentária 2017 da SEASO, sendo que tem como indicativo à 255 

Plenária do Conselho o Parecer favorável à aprovação da Proposta 256 

Orçamentária 2017 da SEASO com as alterações propostas e os seguintes 257 

encaminhamentos: 1) Que sejam mantidos e garantidos os valores previstos no 258 

item 2.194, conforme a tabela abaixo: 2.194. Apoiar técnica e 259 

financeiramente os Conselhos, dos Direitos da Criança e do Adolescente, 260 

de Assistência Social, dos direitos do Idoso, dos direitos da Mulher, as 261 

Comissões CEV-PETI e CISVEL e outros. Conselhos Municipais 262 

Comissões. 7. 3.3.90.30. Material de consumo - mat. Expediente. 10.000,00. 263 

Recursos Livres. 3.3.90.36. Contrato de Palestrantes (rpa). 6.000,00. Recursos 264 

Livres. 3.3.90.39. Conferências, eventos, campanhas, palestrantes. 90.000,00. 265 

Recursos Livres. 3.3.90.47. Recolhimento de 20% relativo ao INSS. 2.000,00. 266 



Recursos Livres. TOTAL ATIVIDADE. R$ 108.000,00. 2) Que as bolsas auxílio 267 

do Programa Família Acolhedora sejam alocadas no Fundo da Assistência 268 

Social, e não no Fundo da Criança e do Adolescente; 3) Que na previsão 269 

orçamentária para o pagamento da folha da Proposta Orçamentária da SEASO 270 

– 2017 sejam assegurados servidores necessários para o funcionamento e 271 

atendimento da população intergeracional que será o público alvo dos dois 272 

Centros de Convivência Intergeracionais que serão construídos em 2017 com 273 

recursos do BID, para desenvolver as ações de assistência social; 4) Que a 274 

folha de pagamento dos Serviços da SEASO seja alocada na Unidade 02 – 275 

FMAS; 5)  Que seja dispensada à publicação da Proposta Orçamentária 2017 276 

da SEASO, mas que seja arquivada junto com a Resolução. 6) Que seja 277 

publicada Resolução especifica contemplando as prerrogativas da Lei Orgânica 278 

de Assistência Social – LOAS e NOB-SUAS, referente a garantia do custeio 279 

das despesas com passagens e diárias de conselheiros representantes da 280 

sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições”. Antes de 281 

colocar o Parecer em apreciação Maria Tereza ressalta que é preciso que a 282 

SEASO garanta que seja viabilizado de forma nominal e pessoal o 283 

adiantamento de viagem em nome dos Conselheiros não governamentais, 284 

quando houver necessidade, para representar o CMAS e participarem de 285 

capacitações externas afetas a política. A presidente parabeniza a SEASO pelo 286 

trabalho feito pelo Hudson e pela equipe da divisão administrativa por 287 

apresentar e explicar a peça orçamentária da Secretaria de forma que todos 288 

puderam entender. Em seguida, Maria Tereza coloca em apreciação o Parecer 289 

e não havendo manifestações coloca em votação o Parecer das Comissões 290 

que é favorável a aprovação da proposta orçamentária da SEASO com as 291 

alterações propostas por estas Comissões, sendo aprovado por unanimidade 292 

de treze votos. A presidente passa ao ponto seguinte, 5. Apreciação e 293 

deliberação do Ofício SEASO nº 1023/2016 com referência: Plano de 294 

Aplicação para utilização do recurso estadual PPAS IV, destinado aos 295 

serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. A conselheira Jhesy 296 

Fernanda faz a leitura do referido ofício que apresenta os Planos de Trabalho e 297 

Aplicação do recurso PPAS IV - Piso Paranaense de Assistência Social IV, 298 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade dos Serviços de Acolhimento 299 

para Crianças e Adolescentes de até vinte e um anos, referente às unidades de 300 



acolhimento. Fernanda apresenta em projeção os itens solicitados no plano, 301 

sendo para a Unidade de Acolhimento Institucional Masculino os seguintes 302 

itens: “três aparelhos de ares condicionados no valor total de R$ 5.566,77, um 303 

aparelho de ar condicionado no valor de R$ 2.462,80, um aparelho de TV de 304 

R$ 2.152,40, dois armários com três portas em MDF no total de R$ 3.012,00, 305 

quatro cadeiras fixas no total de R$ 510,40, doze cadeiras empilháveis no total 306 

de R$ 823,44, um fogão com quatro bocas de R$ 593,96, um forno elétrico de 307 

R$ 480,43, um refrigerador Duplex de R$ 2.228,00, um computador no valor de 308 

R$ 2.537,19, um micro-ondas de R$ 473,44, um multimídia de R$ 1.800,00, um 309 

purificador de água de R$ 538,91, um suporte para TV de R$ 26,99, quatro 310 

ventiladores de parede no total de R$ 634,52, duas mesas para computador no 311 

formato de L, no total de R$ 2.314,00, uma tela retrátil para multimídia de R$ 312 

1.240,00, um telefone sem fio de R$ 202,92, vinte jogos de lençóis com três 313 

peças no total de R$ 687,60, quarenta cuecas em algodão tamanho médio no 314 

total de R$ 362,40, quarenta cuecas em algodão tamanho grande no total de 315 

R$ 362,40, quinze travesseiros com capa em Corvin no total de R$ 399,00, 316 

trinta pares de meias, tamanho grande no total de R$ 205,50, totalizando para 317 

esta Unidade o valor de R$ 29.615,07 (vinte e nove mil, seiscentos e quinze 318 

reais e sete centavos)”. Para a Unidade de Acolhimento Institucional Feminino, 319 

o Plano tem os seguintes itens: “dois ares condicionados no total de R$ 320 

5.558,72, um ar condicionado de R$ 1.855,59, um armário de aço de R$ 321 

774,90, uma batedeira de bolo de R$ 431,42, quatro cadeiras no total de R$ 322 

540,40, vinte e cinco cadeiras empilháveis no total de R$ 1.715,50, dois 323 

computadores no total de R$ 5.074,38, um espremedor de frutas de R$ 254,36, 324 

um fogão de R$ 593,96, um liquidificador de R$ 145,56, um micro-ondas de R$ 325 

473,44, um multimídia de R$ 2.320,50, setenta e quatro metros de persianas 326 

no total de R$ 3.723,68, sessenta metros de prateleiras no total de R$ 327 

3.899,40, um suporte de TV de R$ 26,99, uma tabela de basquete de R$ 328 

520,00, um telefone com fio de R$ 71,15, dois telefones sem fio no total de R$ 329 

405,84, uma tela retrátil portátil para projeção de R$ 1.240,00, três quadros 330 

brancos medindo 120x150cm no total de R$ 376,23, setenta e quatro metros 331 

de mão de obra para instalação de persianas no total de R$ 865,80, sessenta 332 

metros de mão de obra para instalação de prateleiras no total de R$ 295,20, 333 

totalizando para esta unidade o valor de R$ 30.569,06 (trinta mil quinhentos e 334 



sessenta e nove reais e noventa e seis centavos)”. E no plano da Unidade 335 

Família Acolhedora constam os seguintes itens: “40m de persianas, num total 336 

de R$ 2.012,80; um aspirador de pó (pó e água) no valor de R$ 229,00; uma 337 

batedeira planetária de R$ 431,42; dois bebedouros no total de R$ 993,28; uma 338 

cama elástica (grande - criança e adulto) de R$ 1.530,10; uma filmadora 339 

profissional de R$ 1.641,67; um fogão 4 bocas de R$ 593,96; um forno elétrico 340 

40 litros de R$ 480,43; um liquidificador de R$ 145,56; um liquidificador 341 

industrial de R$ 550,88; uma máquina de lavar roupas automática 15 kg de R$ 342 

2.077,40; um micro-ondas 30 litros de R$ 473,44; um refrigerador de R$ 343 

2.228,00; uma sanduicheira de R$ 90,44; dez caixas de apontador escolar - 344 

caixa com 25 unidades, por R$ 391,80; trinta bastões de cola quente num total 345 

de R$ 87,60; sete caixas de borracha branca - caixa com 40 unidades num 346 

total de R$ 110,32; vinte pacotes de caderno (brochura pequeno) pacote com 347 

20 unidades, no valor de R$ 803,00; cinquenta cadernos (espiral pequeno) de 348 

R$ 90,00; cem cadernos 10 matérias, por R$ 914,00; dez cadernos ata 349 

(brochura) por R$ 95,00; trezentas canetas (azul) no total de R$ 273,00; 350 

trezentas canetas (vermelha) por R$ 273,00; quatro caixas de caneta marca 351 

texto amarela – caixa com 12, por R$ 107,44; quatro caixas de caneta marca 352 

texto rosa – caixa com, por R$ 107,44; quatro caixas de caneta marca texto 353 

verde – caixa com 12, por R$ 107,44; trezentas canetas (preta) por R$ 273,00; 354 

dez caixas canetinhas com 12 cores cada, por R$ 137,40; cinquenta cartolinas 355 

amarela por R$ 29,00; cinquenta cartolinas azul por R$ 29,00; cinquenta 356 

cartolinas branca por R$ 29,00; cinquenta cartolinas rosa por R$ 29,00; vinte 357 

caixas de cola escolar (tubo pequeno) por R$ 254,80; dez cola para EVA 358 

(médio) por R$ 36,30; duzentos envelopes grandes (36x26), por R$ 60,00; 359 

vinte estiletes (grande) por R$ 28,20; dez estiletes (pequeno) por R$ 8,70; dois 360 

pacotes de EVA estampado com bolinhas pacote com 10 folhas por R$ 10,72; 361 

dois pacotes de EVA estampado com coração pacote com 10 folhas por R$ 362 

9,84; dois pacotes de EVA estampado com estrela pacote com 10 folhas por 363 

R$ 11,80; três pacotes de EVA estampado com listras pacote com 10 folhas 364 

por R$ 19,95; três pacotes de EVA estampado com xadrez pacote com 10 365 

folhas por R$ 13,26; dez rolos de fita crepe – estreita, por R$ 36,00; dez rolos 366 

de fita crepe – larga, por R$ 45,20; três pacotes de fita dupla face – estreita – 367 

pacote com cinco unidades, por R$ 116,34; cem caixas de giz de cera 12 368 



cores, por R$ 385,00; cinco caixas de glitter azul 12 unidades, num total de R$ 369 

48,60; cinco caixas de glitter branco 12 unidades, por R$ 47,75; cinco caixas de 370 

glitter dourado 12 unidades, por R$ 47,90; cinco caixas de glitter prata 12 371 

unidades, por R$ 48,60; cinco caixas de glitter verde 12 unidades, por R$ 372 

48,60; cinco caixas de glitter vermelho 12 unidades, por R$ 48,60; dez caixas 373 

de grafite para lapiseira 07 mm com 12 unidades, por R$ 28,10; vinte caixas 374 

de lâminas para estilete (grande), por R$ 10,00; vinte caixas lâminas para 375 

estilete (pequena) por R$ 6,80; duzentas caixas de lápis de cor de 12 cores, 376 

pelo total de R$ 1.330,00; duas caixas de lápis de escrever com 144 unidades, 377 

por R$ 174,72; trinta lapiseiras 0,7 mm, por R$ 220,20; cinquenta folhas de 378 

papel dobradura amarelo, por R$ 16,50; cinquenta papel dobradura azul por R$ 379 

16,50; cinquenta papel dobradura laranja, por R$ 16,50; cinquenta papel 380 

dobradura rosa, por R$ 16,50; cinquenta papel dobradura verde, por R$ 16,50; 381 

cinquenta papel dobradura vermelho, por R$ 16,50; um rolo de papel kraft com 382 

200m, de R$ 83,71; cinquenta folhas de papel laminado azul, por R$ 47,00; 383 

cinquenta folhas de papel laminado ouro, por R$ 45,50; cinquenta folhas de 384 

papel laminado prata, por R$ 47,00; cinquenta folhas de papel laminado rosa, 385 

por R$ 48,00; cinquenta folhas de papel laminado verde, por R$ 48,00; 386 

cinquenta folhas de papel laminado vermelho, por R$ 48,00; cinco perfuradores 387 

de papel – médio, por R$ 214,60; seis pistolas de cola quente (bivolt) por R$ 388 

104,10; cento e cinquenta tesouras escolares (pequena) por R$ 1.074,00; dez 389 

tesouras grandes para trabalhos manuais - 19 cm, por R$ 143,50; dez tesouras 390 

pequenas para trabalhos manuais (com ponta) 16 cm, por R$ 81,50; três 391 

bordado inglês cor azul, por R$ 182,43; três bordado inglês cor bege por R$ 392 

182,43; cinco bordado inglês cor branco por R$ 182,43; três bordado inglês cor 393 

preto por R$ 182,43; três bordados inglês cor rosa por R$ 182,43; três 394 

bordados inglês cor verde por R$ 182,43; três bordado inglês cor vermelho por 395 

R$ 182,43; três bordado inglês cor amarelo por R$ 182,43; três passafita cor 396 

azul por R$ 91,83; três passafita cor bege por R$ 91,83; cinco passafita cor 397 

branco por R$ 91,83; três passafita cor preto por R$ 91,83; três passafita cor 398 

rosa por R$ 91,83; três passafita cor verde por R$ 91,83; três passafita cor 399 

vermelho por R$ 91,83; três passafita cor amarelo por R$ 91,83; uma caixa de 400 

tinta acrilex para tecido amarela caixa com 12, por R$ 41,00; uma caixa de tinta 401 

acrilex para tecido azul caixa com 12, por R$ 41,00; uma caixa de tinta acrilex 402 



para tecido bege caixa com 12, por R$ 41,00; uma caixa de tinta acrilex para 403 

tecido branca caixa com 12, por R$ 41,00; uma caixa de tinta acrilex para 404 

tecido cinza caixa com 12, por R$ 41,00; uma caixa de tinta acrilex para tecido 405 

laranja caixa com 12, por R$ 41,00; uma caixa de tinta acrilex para tecido lilás 406 

caixa com 12, por R$ 41,00; uma caixa de tinta acrilex para tecido marrom 407 

caixa com 12, por R$ 41,00; caixa de tinta acrilex para tecido preta caixa com 408 

12, por R$ 41,00; uma caixa de tinta acrilex para tecido verde caixa com 12, 409 

por R$ 41,00; caixa de tinta acrilex para tecido vermelha caixa com 12, por R$ 410 

41,00; vinte metros tecido oxford na cor bege por R$ 231,80; cinquenta metros 411 

tecido oxford na cor branco por R$ 579,50; dez metros tecido de tricoline 412 

bolinha branca por R$ 217,00; dez metros tecido de tricoline bolinha preta por 413 

R$ 306,20; dez metros tecido 100% algodão estampa florzinha por R$ 140,20; 414 

dez metros tecido 100% algodão estampa bichinho por R$ 138,70; dez metros 415 

tecido 100% algodão estampa bolinha por R$ 153,20; dez novelos lã bouton 416 

para tricô por R$ 151,30; dez novelos lã fast plus 100g para tricô por R$ 417 

177,90; dez novelos lã fleur para tricô por R$ 177,30; dez novelos lã imagine 418 

para tricô por R$ 158,40; dez novelos lãsweet ball para tricô por R$ 189,30; 419 

cinco pacotes de missanga (cor, tamanho e formas variadas) pacote com 100 420 

por R$ 145,60; dois pacotes de olho para artesanato coruja pacote com 100 421 

por R$ 32,66; dois pacotes de olho para artesanato gatinho pacote com 100 422 

por R$ 34,22; dois pacotes de olho para artesanato ursinho pacote com 100 por 423 

R$ 36,62; um rolo de barbante amarelo nº 6 por R$ 27,68; um rolo de barbante 424 

verde nº 6 por R$ 27,68; um rolo de barbante vermelho nº 6 por R$ 27,68; três 425 

rolos de barbante natural nº 06 por R$ 83,04; dois rolos de corda sisal nº 06 por 426 

R$ 280,28; um rolo de fitilho amarelo por R$ 46,75; um rolo de juta por R$ 427 

18,18; dois metros rolo de TNT cor branca por R$ 197,90; dois rolos de TNT 428 

cor verde por R$ 197,90; dois rolos de TNT cor vermelho por R$ 197,90; um 429 

rolo de viés cor bege com 50 metros por R$ 35,35; um rolo de viés cor branco 430 

com 50 metros por R$ 35,35; um rolo de viés cor preto com 50 metros por R$ 431 

35,35; um rolo de viés cor verde com 50 metros por R$ 35,35; um rolo de viés 432 

cor vermelho com 50 metros por R$ 35,35; três rolo fita estreita cetim amarelo 433 

07 mm por R$ 80,40; três rolos fita estreita cetim cinza 07 mm por R$ 80,40; 434 

três rolo fita estreita cetim azul 07 mm por R$ 80,40; três rolo fita estreita 435 

cetim branco 07 mm por R$ 80,40; três rolos fita estreita cetim laranja 07 mm 436 



por R$ 80,40; três rolo fita estreita cetim lilás 07 mm por R$ 80,40; três rolo fita 437 

estreita cetim preto 07 mm por R$ 80,40; três rolo fita estreita cetim rosa 07 438 

mm por R$ 80,40; três rolo fita estreita cetim vermelho 07 mm por R$ 80,40; 439 

um rolo papel contact tema floral por R$ 16,58; um rolo papel contact tema 440 

infantil por R$ 18,06; duas caixas térmicas de 34l por R$ 271,92; um chaleira 441 

média por R$ 22,00; doze colheres de chá por R$ 14,52; doze colheres de 442 

mesa por R$ 31,08; doze colher para sobremesa por R$ 23,88; duas colheres 443 

plana de altileno por R$ 64,66; duas facas grande para carne por R$ 65,92; 444 

doze facas de mesa sem ponta por R$ 56,40; cinquenta forminhas de pão de 445 

queijo por R$ 402,50; uma frigideira média antiaderente por R$ 37,10; doze 446 

garfos de mesa por R$ 45,72; duas garrafas térmicas 1,8l por R$ 356,54; dois 447 

jogos de mantimento com tampa por R$ 76,98; duas lixeira de 50l por R$ 448 

225,00; duas panelas de pressão 4,5 l por R$ 123,34; duas panelas de 03l por 449 

R$ 67,92; duas panelas de 05l por R$ 79,92; três potes grandes com tampa por 450 

R$ 30,78; três pote médio com tampa por R$ 31,38; três potes pequenos por 451 

R$ 26,79; vinte bolas de ping pong por R$ 13,00; dez raquetes de ping pong 452 

por R$ 126,00; três rede de ping pong por R$ 16,50; três suporte tênis de mesa 453 

em ferro por R$ 16,50; 74m de serviço mão de obra instalação persianas por 454 

R$ 865,80; totalizando para este serviço o valor de R$ 33.191,82 e com valor 455 

total do recurso de R$ 93.375,95”. Fernanda explica que esta é a primeira vez 456 

que está sendo equipada a Unidade Família Acolhedora com recurso 457 

específico para o acolhimento, e diz ainda que os produtos solicitados serão 458 

utilizados na sede do serviço, nos grupos socioeducativos que são realizados, 459 

nas visitas monitoradas que acontecem todos os sábados, inclusive para o 460 

preparo do lanche que é servido nas mesmas. Também há casos de crianças 461 

que são acolhidas sem o mínimo de material escolar necessário para os 462 

estudos, e por este motivo a necessidade da solicitação destes itens escolares. 463 

Fernanda explica também que no momento não há recurso suficiente para 464 

aquisição de todos estes produtos, no entanto, a Gestão SEASO apresenta 465 

este Plano de Aplicação para agilizar a compra na medida em que o recurso 466 

seja repassado, observa que foi tomado o cuidado de que todos os produtos e 467 

equipamentos solicitados já possuem Ata de Registro de Preço para que 468 

possam ser adquiridos até o final de dezembro, contando com o repasse 469 

efetivo das parcelas. Maria Tereza questiona à plenária se há alguma dúvida e 470 



sem mais passa à votação do Plano de Aplicação, com a ressalva de que ainda 471 

não há todo o montante disponível, mas que há recurso a ser repassado para a 472 

possível aquisição até o final deste exercício. O Plano é aprovado por 473 

unanimidade dos treze votos e assim, dando continuação a pauta, passa-se ao 474 

ponto nº 6. Apreciação e deliberação do Oficio SEASO nº 1024/2016 com 475 

referência: Publicização da lista de beneficiários do Programa Bolsa 476 

Família - PBF. A presidente passa a palavra a Poliana, que faz a leitura do 477 

ofício em que a SEASO solicita deliberação deste Conselho para publicizar a 478 

lista de beneficiários do PBF no município de Cascavel, informando que o 479 

mesmo está previsto em legislação pertinente e que no momento a secretaria 480 

pretende disponibilizar estas informações – nome do responsável familiar, 481 

número de identificação social (NIS) e valor do benefício – no site do Município 482 

e nas unidades de CRAS. Poliana ressalta que estes dados já são públicos, 483 

que todo cidadão pode fazer uma pesquisa a partir do site de busca GOOGLE, 484 

e que a SEASO aspira divulgá-los a fim de demonstrar maior transparência. A 485 

presidente coloca em votação sendo aprovada por unanimidade de treze votos. 486 

Maria Tereza passa ao ponto seguinte nº 7. Apreciação do Relatório 487 

quadrimestral SEASO (oficio nº936), SEMED (oficio nº828) e SESAU (oficio 488 

nº623) com referência: ações realizadas do Programa Bolsa Família - PBF 489 

e CadÚnico. Poliana faz a apresentação das ações da SEASO em relação ao 490 

Programa Bolsa Família, conforme ofício que mostra que o mesmo encerrou o 491 

quadrimestre beneficiando cinco mil, cento e sessenta e três famílias pobres e 492 

extremamente pobres no Município de Cascavel, o que representa uma 493 

cobertura de 62,4% da estimativa de famílias perfil do município, conforme 494 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. As famílias 495 

receberam benefícios com valor médio de cento e trinta e oito reais e 496 

dezessete centavos e o valor total transferido pelo governo federal em 497 

benefícios às famílias atendidas alcançou setecentos e treze mil, trezentos e 498 

setenta e três reais no mês. No que se refere à repercussão no período, quanto 499 

a descumprimento de condicionalidades dos benefícios do PBF, a repercussão 500 

registrou 707 descumprimentos de condicionalidades. Houve um total de 115 501 

recursos no sistema SICON. Em relação ao acompanhamento familiar no 502 

SICON, neste quadrimestre foram inseridas 68 famílias em descumprimento de 503 

condicionalidades. Houve no período 74 pedidos de desligamento voluntário, 504 



conforme Instrução Operacional nº48 da SENARC/MDS de 13 de outubro de 505 

2011. As técnicas da Proteção Social Básica - PSB e conselheiras do CMAS 506 

Poliana e Lucimaira Cabreira, realizaram no dia vinte e um de julho atividade 507 

de Capacitação com todos os trabalhadores que atuam na recepção das 508 

unidades da PSB para abordar sobre os procedimento que devem ser 509 

realizados no atendimento às famílias incluindo a importância da atualização 510 

cadastral junto ao Cadastro Único - CadÚnico. Ainda sobre o tema, no dia vinte 511 

e nove de julho Poliana ministrou um módulo com o tema Cadastro Único e 512 

PBF. As equipes da PSB também participaram de atividades de capacitação 513 

promovidas pelo CadÚnico nos dias oito e nove de agosto, ministrado pelo seu 514 

coordenador, Rodrigo Gonçalves que abordou procedimentos da atualização 515 

cadastral buscando prepara as equipes para o mutirão “Cadastro Único 516 

Chama”. Por último, a servidora do serviço Maria Salete Fontana participou de 517 

capacitação na cidade de Curitiba sobre o Sistema de Benefícios ao Cidadão - 518 

SIBEC. A comissão Municipal Intersetorial do PBF reuniu-se com intuito de 519 

discutir sobre o Índice de Atualização Cadastral para famílias de até meio 520 

salario mínimo que em março chegou a 0,54. Em maio este índice subiu para 521 

0,60. A comissão planejou e executou o Mutirão “Cadastro Único Chama” nos 522 

dias quinze a dezenove de agosto. O resultado do mutirão foi considerado 523 

satisfatório, com 2869 atendimentos realizados pelos CRAS. É importante 524 

ressaltar que a equipe volante do CRAS Central realizou atendimento também 525 

na área rural. Poliana passa a palavra ao srº Cláudio Evaristo Cesar da 526 

Secretaria de Saúde que apresenta as ações realizadas na SESAU, conforme 527 

ofício em tela. Claudio cumprimenta a todos e informa que no quadrimestre foi 528 

realizada capacitação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – 529 

SISVAN, para Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Agentes Comunitários 530 

de Saúde (ACS) das Unidades Básicas de Saúde e Unidades Saúde da 531 

Família, ressaltando que o SISVAN tem por objetivo monitorar o estado 532 

nutricional da população, sobretudo do público alvo do Programa Bolsa Família 533 

- PBF. E ainda que estão sendo realizadas pesagem para acompanhamento do 534 

PBF, preenchimento do cadastro do SISVAN, busca ativa de gestantes para 535 

pré-natal, vacinação e demais acompanhamentos de rotina de saúde. No 536 

quadrimestre foi realizada reunião com todos os ACS por distrito para entrega 537 

de materiais e repasse de orientações acerca do Mutirão de atualização 538 



cadastral do Cadastro Único. Também foram realizadas palestras referentes à 539 

alimentação saudável pela nutricionista da SESAU nas unidades dos bairros 540 

Pacaembu e Faculdade para hipertensos e diabéticos, sendo que parte dos 541 

participantes eram beneficiários do PBF. Foi também dado continuidade a 542 

elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional em 543 

conjunto com outras Secretarias. Ainda, foi elaborado e distribuído material 544 

educativo referente à amamentação do programa Alimenta e Amamenta Brasil 545 

para todas as Unidades de Pronto Atendimento - UPAS, Centro de 546 

Atendimento Especializado a Criança - CEACRI e Ambulatório do Alto Risco. 547 

Também para o tema, foram realizadas mini palestras e entrega de material 548 

educativo em toda a rede da SESAU sobre o tema aleitamento materno 549 

durante a Semana Mundial de Aleitamento Materno, de um a sete de agosto, e 550 

para dar continuidade, a capacitação foi ofertada aos agentes de apoio da 551 

secretaria de educação sobre o aleitamento materno e a alimentação 552 

complementar de crianças menores de dois anos de idade. Maria Tereza 553 

pergunta sobre a aquisição dos tablets, que foram solicitados nos plano de 554 

aplicação e Claudio explica que está em trâmite para compra, e diz que essa 555 

aquisição será muito importante e irá trazer agilidade aos trabalhos realizados 556 

pelas ACS, pois hoje, as agentes coletam os dados nas visitas em ficha física 557 

de papel e só passam para o sistema quando retornam a UBS, com os tablets, 558 

o tempo será reduzido, pois os dados serão preenchidos online em tempo real 559 

no sistema IPM que está entrando em vigor pela prefeitura. Eliane corrobora 560 

dizendo que o processo já foi finalizado no setor administrativo e está 561 

aguardando a sequência no departamento de compras. Maria Tereza passa a 562 

palavra ao srº Emerson Wanderli de Andrade da SEMED que faz leitura do 563 

ofício que informa as ações da secretaria para o período. Consta que as 564 

Instituições de Ensino efetivaram no Sistema Presença o registro da 565 

Frequência Escolar do PBF referente ao quadrimestre. A secretaria, por meio 566 

da divisão de Estatística, Documentação Escolar e SERE (Sistema Estadual de 567 

Registro Escolar) imprimiu os relatórios de registro da Frequência do PBF, 568 

realizando a entrega nos Colégios da rede particular de ensino, Organizações 569 

Não Governamentais e Instituto Federal do Paraná, sendo que após a 570 

devolução dos relatórios, os dados foram digitados no sistema Presença. 571 

Também foi realizado o acompanhamento da frequência escolar dos alunos 572 



das Instituições de Ensino que lançam as presenças e faltas. Verificou-se 573 

ainda, no sistema de Gestão do PBF – SIGPBF, o número de identificação 574 

Social – NIS, dos alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI, 575 

beneficiários do programa para incluí-los no Censo Escolar. Foram localizados 576 

no site do EducaCenso (Censo Escolar) mais de 40% dos alunos do PBF do 577 

município que constavam como não localizados no Sistema Presença e após 578 

contatos com escolas e Secretarias Municipais de Educação de outros 579 

Estados, as transferências dos referidos alunos foram confirmadas. Para 580 

concluir, salienta que em julho o servidor Emerson participou de uma reunião 581 

na Escola Municipal Professor Ademir Correa Barbosa, com o coordenador do 582 

CadÚnico, srº Rodrigo, e a diretora da referida escola Sr.ª Simone Ramos 583 

Winck sobre a atualização cadastral no sistema Presença e CadÚnico e 584 

participou também das reuniões intersetoriais do PBF nos dias sete e 585 

dezessete de junho e um e quinze de julho. Poliana pede a palavra para falar 586 

sobre os informes e mudanças que estão acontecendo em relação ao bolsa 587 

família. Um dos informes diz que neste mês seiscentas mil bolsas serão 588 

canceladas para dar a chance a outras famílias, sendo motivado pelo término 589 

da regra de permanência, e outra situação, que a partir de quatro de novembro 590 

a inscrição no Cadastro Único torna-se obrigatória para beneficiários e 591 

requerentes do Benefício de Prestação Continuada - BPC. Justa lembra que 592 

esta orientação foi dada pelo Decreto nº 8.805, de 7 de julho de 2016, que 593 

altera o regulamento do Benefício de Prestação Continuada, aprovado pelo 594 

Decreto no 6.214, de 26 de setembro de 2007 e que foi pautado e discutido na 595 

reunião ordinária do CMAS do mês de julho. Poliana diz ainda que em reunião 596 

na data de quinze de setembro, as coordenadoras dos CRAS informaram que 597 

estão recebendo usuários com carta do Instituto Nacional do Seguro Social – 598 

INSS, que orienta o beneficiário do auxílio-doença a procurar o serviço para 599 

realizar o cadastro no Cadastro Único. Dorli questiona sobre essa orientação 600 

do auxilio doença, se mesmo quem possuir renda acima da renda limite do 601 

cadastro único deverá proceder o cadastro. Poliana diz não saber e como essa 602 

situação é recente e informal trazida pelas coordenadoras, ainda não pode 603 

averiguá-la, e Maria Tereza solicita a Poliana mais informações, para que na 604 

próxima reunião seja dada uma resposta para esta questão. A conselheira 605 

Fernanda solicita a palavra e diz que os tablets continuam em processo de 606 



aquisição e com a intenção de usá-los para o diagnóstico do PETI, e que fora 607 

solicitado à empresa que irá implantar o novo sistema IPM no município, que 608 

ajuste o mesmo a fim de contemplar o questionário do diagnóstico do PETI, 609 

para que os dados sejam disponibilizados em tempo real no sistema. Fernanda 610 

diz ainda que em conversa com a servidora Elaine, da SESAU, foi informada 611 

que por conta de uma determinação do Ministério Público, as ACS estarão 612 

auxiliando as agentes do setor de Endemias nas visitas e ações preventivas da 613 

dengue no município para este final de ano, o que torna impossível para a 614 

secretaria efetivar a parceria para esta ação de diagnóstico do PETI neste 615 

momento. Justa pede a palavra e apresenta a sugestão das Comissões do 616 

CMAS e Comissão Intersetorial do PBF, para que o CMAS encaminhe ofício ao 617 

MDSA solicitando esclarecimento sobre o número de famílias beneficiárias e o 618 

percentual de cobertura que era de 100% e que agora é de apenas 62%. A 619 

presidente coloca em votação a emissão deste ofício por parte do Conselho, 620 

sendo o mesmo aprovado por onze votos unânimes. A presidente passa ao 621 

ponto seguinte 8. Apreciação do Relatório trimestral da situação dos 622 

documentos referentes ao Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e 623 

Alvará de Funcionamento. Maria Tereza retoma ao Conselho as Resoluções 624 

nº 43, 44 e 45 que validam as inscrições dos serviços e entidades 625 

governamentais e não governamentais e concede prazo de seis meses, a 626 

contar de um de julho, para que os mesmos entreguem os devidos documentos 627 

atualizados ou, na ausência destes, um relatório trimestral da situação e 628 

andamento para obtenção destes. Cumprindo o que foi solicitado, a presidente 629 

pede a Justa que proceda a leitura dos relatórios apresentados. O Abrigo São 630 

Vicente de Paulo encaminhou o ofício nº 113/2016 que diz que a Licença da 631 

Vigilância Sanitária e o Alvará de Funcionamento já foram protocolados e estão 632 

em análise pelos órgãos responsáveis por sua emissão e apresentou o 633 

Certificado de Vistoria em Estabelecimento (licença do Corpo de Bombeiros) 634 

com validade até doze de julho de dois mil e dezessete. A ADEFICA 635 

encaminhou o ofício nº 058/2016 o qual informa que receberam a Licença do 636 

Corpo de Bombeiros na data de catorze de setembro, portanto não tiveram 637 

tempo hábil para obtenção dos demais documentos, visto que os mesmos 638 

dependem da Licença dos Bombeiros para sua emissão. O Albergue Noturno 639 

protocolou o ofício nº 040/2016 que encaminha o Certificado de Vistoria em 640 



Estabelecimento (licença do Corpo de Bombeiros) e diz que os demais ainda 641 

não foram disponibilizados junto aos órgãos competentes. Diz ainda que estes 642 

documentos foram solicitados ainda no mês de abril deste ano e que não estão 643 

conseguindo a licença da Vigilância Sanitária e por conta disso não consegue o 644 

Alvará de Funcionamento. A conselheira Fernanda diz que a Sra. Valdemira, 645 

esteve conversando com ela e apresentando as dificuldades do albergue em 646 

conseguir a licença da Vigilância, visto que em outros anos a entidade 647 

executou as adequações exigidas pelo serviço e o mesmo documento foi 648 

concedido. Segundo Fernanda, está havendo um entendimento por parte da 649 

Vigilância Sanitária de que o Albergue estaria prestando atendimento a 650 

usuários que não são perfil para atendimento da instituição. A conselheira 651 

explica ainda que embora haja acolhidos na entidade que necessitam de 652 

atendimento médico, por vezes psiquiátrico, a Secretaria de Saúde não dispõe 653 

de instituição que oferte acolhimento para os mesmos. Ao ver da divisão, não 654 

há necessidade de contratação de enfermeiro como solicita a Vigilância 655 

Sanitária, pois não é prestado atendimento de saúde no Albergue, e sim único 656 

e exclusivo atendimento na área da Assistência Social, e finaliza dizendo que 657 

não se pode exigir de uma entidade de assistência social a contratação de 658 

trabalhadores da área da saúde. A conselheira Iara relata que teve o mesmo 659 

problema com relação às comunidades terapêuticas, as quais também tiveram 660 

a licença da Vigilância negada por um longo período, até que se conseguiu 661 

mostrar que a legislação não preconiza que seja um profissional enfermeiro e 662 

que aquele serviço não exige esse profissional, e se coloca a favor de que o 663 

CMAS se posicione e junte documentação para subsidiar entidades que por 664 

conta desta argumentação não estejam conseguindo a referida licença. Maria 665 

Tereza sugere então que o CMAS faça um ofício ao Secretário de Saúde com 666 

cópia para o Conselho de Saúde e Vigilância Sanitária. Iara sugere que o 667 

Albergue faça um ofício explicitando a problemática e que conste o motivo da 668 

negativa por parte da Vigilância Sanitária. A presidente coloca em votação a 669 

emissão deste ofício e é aprovado por onze votos unânimes. Justa questiona o 670 

teor do ofício e Fernanda sugere que o mesmo informe sobre a situação e 671 

solicite uma reunião com o secretário de saúde a fim de sanar esta questão. 672 

Justa contribui para que esta reunião seja com o secretário e mesa diretiva do 673 

CMAS e comissão de PSE, que já vem acompanhando essa questão do 674 



Albergue Noturno, a fim de que seja mais produtiva. Levantada a necessidade 675 

de que a entidade esteja presente na reunião, Maria Tereza coloca em votação 676 

que o Albergue Noturno NÃO participe da reunião, sendo aprovada por 677 

unanimidade de onze votos.  Dando sequência, Justa apresenta o ofício que a 678 

APAE encaminhou com as três licenças, ficando em dia com toda a 679 

documentação do Conselho. Justa fala que com relação a entidade Cáritas 680 

esteve presente na SECON a Sra. Rosângela para maiores esclarecimentos e 681 

após explicações sobre o relatório solicitado, apresentou ofício que diz que a 682 

entidade está ocupando uma sala com banheiro cedida pela Mitra Diocesana 683 

de Cascavel no Centro de Pastoral. O prédio já passou por uma vistoria do 684 

Corpo de Bombeiros no início de dois mil e catorze, e várias necessidades 685 

foram apontadas, sendo todas estas executadas posteriormente. Atualmente 686 

está sendo providenciado um contrato de comodato com a Mitra pelos espaços 687 

cedidos, pois a vigilância entende o prédio como um todo, e não emite licença 688 

apenas desta sala em voga, motivo pelo qual a entidade não obtém as licenças 689 

em questão. Valéria pede a palavra para explicar que há dois meses aguarda a 690 

liberação do Alvará de Funcionamento e quando liga para o setor responsável 691 

a resposta é que o mesmo está sendo “digitado”, e fala que se está havendo 692 

esta problemática agora, provavelmente quando for solicitar a emissão de 693 

Alvará haverá a mesma dificuldade, por isso, ressalta, talvez seja difícil cumprir 694 

o prazo para entrega de documentos em fevereiro para validação da inscrição 695 

junto ao Conselho. Rafaela Moraes, representante do Centro Jesuíta, explica 696 

sobre o curso de brigadista que é exigido pelo Corpo de Bombeiros em 697 

decorrência do número de pessoas no serviço ou entidade. Rafaela sugere 698 

ainda que cada entidade ou serviço envie ofício solicitando da sua 699 

obrigatoriedade ou não quanto à legislação para que fique documentada essa 700 

questão. A conselheira Iara Agnes Bach da Costa, representante da Secretaria 701 

Municipal de Saúde solicita uma pausa na pauta para fazer um convite a todos 702 

os conselheiros, tendo em vista que precisará ausentar-se da reunião. 703 

Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio, tendo o dia dez 704 

de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, data designada 705 

pela OMS - Organização Mundial da Saúde. Para conscientizar sobre este 706 

assunto a fim de defender que é, sim, preciso falar sobre suicídio, a campanha 707 

Setembro Amarelo está organizando uma caminhada pela vida, que será 708 



realizada no dia vinte e quatro de setembro, a partir das 16h, com 709 

concentração na Avenida Tancredo Neves. O convite é estendido para toda a 710 

população e a organização pede aos participantes que vistam uma camiseta ou 711 

um adorno amarelo em prol da conscientização e prevenção do suicídio. A 712 

saída será em frente à loja Bigolin da Avenida Tancredo Neves vai até o 713 

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP e retorna ao local de saída. 714 

Contatos para informações podem ser realizados pelo telefone 3321-2168 com 715 

a Iara, e a mesma ressalta que não é necessária inscrição antecipada. Iara 716 

ressalta a importância de se apoiar esta causa, pois dados recentes mostram 717 

que no mundo, anualmente oitocentas mil pessoas cometem o suicídio e no 718 

Brasil a média anual chega a doze mil óbitos devido a essa prática, e no 719 

município de Cascavel, cerca de dezessete a dezenove mortes, como se pode 720 

ver pelo Centro de Atenção Psicossocial Infantil – CAPS i, onde o número de 721 

tentativas é cada vez maior, ao passo que a idade tem diminuído, tendo várias 722 

crianças e adolescentes com tentativa de suicídio em atendimento. Retoma a 723 

pauta onde Poliana faz a leitura do ofício 1032/2016/SEASO que traz 724 

informações sobre os itens em questão, sendo que foram homologadas as 725 

aprovações do Certificado do Corpo de Bombeiros das unidades CREAS l, 726 

Almoxarifado (R: Paraná, 5341 – Centro) e Restaurante Popular, e apresenta 727 

os relatórios dos mesmos. Com relação aos demais serviços da SEASO, o 728 

mesmo informa que está em fase de adequações. Com relação aos 729 

Certificados da Vigilância Sanitária diz que, depois de realizados os protocolos 730 

de vistorias, as mesmas ainda não foram concretizadas pelo setor competente. 731 

Em relação a Licença de Funcionamento, esta é emitida pela Secretaria de 732 

Finanças – SEFIN e depende do cumprimento do certificado de Bombeiros e 733 

Vigilância Sanitária. A SEASO ainda diz que após os devidos apontamentos 734 

por parte do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná e da Vigilância 735 

Sanitária, poderá realizar o planejamento de processos licitatórios, ajustes 736 

orçamentários e financeiros a ainda pedidos de empenhos através de registros 737 

de preços de maneira a ter condições de superar as inconsistências apuradas 738 

pelos respectivos órgãos expedidores. Hudson pede a palavra para explicar 739 

sobre a ausência das licenças, as quais, pelos mais diversos e na maioria das 740 

vezes pequenos problemas, não são emitidas, a exemplo do CREAS ll, que por 741 

conta de um portão na divisa do terreno que permite acesso ao ginásio, não é 742 



emitido o laudo do Corpo de Bombeiro sem que antes se faça um novo projeto 743 

e que este demanda um valor muito alto para sua realização. A presidente 744 

questiona sobre os EURECA’s e Hudson diz que a maioria é questão de 745 

reposição de lâmpadas de emergência que estão queimadas, mas para este 746 

serviço é exigida uma capacitação de Brigadista de Incêndio devido ao número 747 

de crianças atendidas na unidade. Maria Tereza questiona o que está sendo 748 

feto pela SEASO para sanar estas dificuldades a fim de se obter as referidas 749 

licenças. Hudson diz que itens como extintores, por exemplo, que já tem 750 

registro de preços é mais fácil para se resolver, no entanto há a questão de que 751 

a vistoria por parte da Vigilância Sanitária ainda não foi realizada, e sem esta 752 

visita para conferir as adequações para a emissão da licença, também não é 753 

emitido o Alvará de Funcionamento. Maria Tereza diz há tempo ser cobrado 754 

das entidades estes documentos, mas a própria rede governamental não 755 

consegue adequações necessárias para obtenção destes. Para finalizar fala 756 

que aguarda o próximo relatório na esperança de que estas situações sejam 757 

sanadas ou ao menos que evoluam para a próxima administração. Passa ao 758 

informes: 9. Informes: 9.1. Ofício nº 0296/2016-SEAB/Gab – resposta ao 759 

ofício CMAS nº 50/2016. Justa faz a leitura do ofício que, em acordo com a 760 

resposta da SEAB regional já relatado aqui na reunião anterior diz que embora 761 

reconhecendo a importância da sugestão do Conselho, essa prerrogativa 762 

consta nas Normas do Programa Leite das Crianças - PLC (Del. 005/2013), 763 

desde o seu início visando disciplinar a aplicação dos recursos financeiros 764 

públicos. Diz ainda que todas as normas foram criadas após exaustivamente 765 

debatidas com o objetivo de tornar o PLC um Programa de Governo que 766 

possua como sua base principal o atendimento as necessidades das crianças 767 

em situação de vulnerabilidade do ponto e vista nutricional, e para tanto se faz 768 

necessário estabelecer critérios para evitar sobras excessivas. O ofício ainda 769 

agradece pela contribuição do CMAS, no entanto, informa que os critérios 770 

sobre os controles das faltas serão mantidos, conforme previsto nas normas 771 

atuais. Maria Tereza finaliza dizendo que não há mais o que se fazer com 772 

relação a esta questão e passa ao próximo ponto da pauta: 9.2. Ofício SEASO 773 

nº 979/2016 – Local para realização de Reunião com candidatos a prefeito 774 

do Município. Maria Tereza lembra que os conselheiros receberam um e-mail 775 

cancelando a reunião que seria feita com os candidatos a prefeito do Município, 776 



e coloca que em nenhum momento foi dito que seria um debate, e sim uma 777 

reunião para que os mesmos explanassem em poucos minutos o que eles têm 778 

planejado em seus Planos de Governo para a área da Assistência Social. 779 

Contudo em nenhum dos diversos locais solicitados, como a Associação dos 780 

Municípios do Oeste do Paraná – AMOP, as faculdades ITECNE e UNIOESTE, 781 

a Câmara de Vereadores de Cascavel entre outros, foi concedida a 782 

possibilidade para esta reunião. Maria Tereza diz que sabe que a mesma 783 

reunião será feita pelo Conselho Municipal de Educação – CME e que esta 784 

acontecerá em local público no próximo dia vinte. A presidente compromete-se 785 

com este Conselho a entregar a carta de compromisso emitida pelo CMAS a 786 

cada candidato presente para angariar sua assinatura em acordo com a política 787 

de Assistência Social. Cleodomira fala que ficou “chateada” com essa negativa, 788 

pois a ADEFICA, enquanto Fórum de Direitos da Pessoa com Deficiência fará 789 

uma reunião no dia vinte e um na Câmara de Vereadores e também 790 

apresentará uma carta de compromisso aos candidatos. Maria Tereza faz a 791 

leitura do ofício da SEASO que remete ao decreto nº 12.741 de 22 de Janeiro 792 

de 2016 que veda aos agentes públicos municipais, ceder ou usar, em 793 

benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis 794 

pertencentes à administração direta ou indireta do Município, ressalvada a 795 

realização de convenção partidária. E ainda cita as Instruções Gerais do 796 

Tribunal Eleitoral para eleições 2016, que os debates deverão guardar estreita 797 

similaridade com o Art. 32 desta Resolução e Art. 46 § 4º da Lei nº 9.504/97 798 

que diz que o interessado deverá dar ciência a Justiça Eleitoral, e, portanto diz 799 

que não será possível atender esta solicitação. Maria Tereza passa a palavra à 800 

conselheira Ana Paula que segue com o item 9.3. Boletim SEASO/Vigilância 801 

Socioassistencial nº 2. Explica que o boletim é um informativo eletrônico 802 

voltado para gestores, técnicos e conselheiros da Política de Assistência Social 803 

com o objetivo de disseminar as produções da Vigilância Socioassistencial do 804 

Município de Cascavel, e que conforme pactuado na reunião anterior do 805 

CMAS, serão apresentadas edições impressas ao conselho na reunião 806 

ordinária mensal. A edição deste mês fala sobre a pessoa com deficiência no 807 

Município de Cascavel com dados baseados no Censo, no próprio MDS e até 808 

do NIS, e diz ainda que a equipe já está preparando a terceira edição e 809 

aproveita para distribuir exemplares aos conselheiros das duas edições já 810 



lançadas. 9.4. Ofício circular nº 08/2016/SEASO – I Seminário Municipal de 811 

Socioeducação (CREAS II). Fernanda fala sobre ao Seminário Municipal de 812 

Socioeducação dia vinte e oito de setembro a partir das 8h. O tema abordado 813 

será “O que é ser adolescente”, e vai tratar de aspectos gerais do adolescente. 814 

A palestra pela manhã será ministrada pela assistente social e mestre Elmides 815 

Maria Araldi, e a tarde será uma mesa redonda composta com autoridades que 816 

irão tratar quais os aspectos da medida socioeducativa, o que é LA (Liberdade 817 

Assistida), PSC (Prestação de Serviço à Comunidade), Medida de Internação 818 

entre outros.  O seminário é financiado pelo recurso do Fundo Estadual para a 819 

Infância e Adolescência - FIA Estadual, a qual fora solicitada no início do ano. 820 

9.5. Informações da Divisão de Proteção Social Básica sobre o Programa 821 

Justiça no Bairro. Poliana fala sobre o programa justiça no bairro que 822 

acontecerá no próximo dia oito de outubro e atenderá a população vulnerável 823 

economicamente, proporcionando a conciliação à demanda reprimida na área 824 

consensual, para moradores de Cascavel e região. Os atendimentos serão nas 825 

áreas de família (divórcio, alimentos, guarda e responsabilidade, 826 

reconhecimento de paternidade e de maternidade, reconhecimento e 827 

dissolução de união estável, regulamentação de visitas, casamento coletivo, 828 

entre outros); de registros públicos em ações de retificação de Registro Civil e 829 

interdição na área cível, além do exame de DNA. Na ocasião, também haverá 830 

orientações na área de saúde, emissão de carteira de identidade e serviços 831 

municipais. O único serviço que terá custo é o exame de DNA, no valor R$ 832 

220,00. O início será às 9h e acontecerá na Faculdade Assis Gurcgaz – FAG. 833 

Poliana enfatiza que os documentos solicitados serão feitos e entregues no 834 

mesmo dia. Maria Tereza agradece a todos a presença e o comprometimento. 835 

Nada mais havendo a constar, a presidente Maria Tereza Chaves encerra a 836 

reunião às 11h12 e eu, Jaqueline Cristiane Frey, lavro a presente ata que após 837 

lida e aprovada será assinada pela presidente_____________________ e por 838 

mim ________________________. 839 


