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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 11 – 31/08/2015 

 

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e quinze, aconteceu às 08h30, na sala de 1 

reuniões do 3º piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à Rua Paraná, 5000, a reunião 2 

ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS com a presença de sua 3 

presidente Maria Tereza Chaves, e a maioria de seus membros conforme consta na lista de 4 

presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da 5 

Pauta do dia; 2. Leitura das justificativas de ausências de conselheiros; 3. Apreciação e 6 

aprovação das Atas das reuniões anteriores: Extraordinária nº 09 de 23/06/2015 às 10h e 7 

Ordinária nº 10 de 10/07/2015; 4. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de 8 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, da Área de Proteção Social 9 

Básica e da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, com 10 

referencia: prorrogação de prazo para apresentação de Certificado de Corpo de 11 

Bombeiro, Vigilância Sanitária e Alvará de Funcionamento; 5. Apreciação e deliberação 12 

do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 13 

Inscrições, da Área de Proteção Social Básica e de Assessoramento, Defesa e Garantia 14 

de Direitos, com referência: Validação de Inscrição 2015 junto ao CMAS da FAG, APAE, 15 

Centro Jesuíta e Cáritas; 6. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de 16 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Área de Proteção Social 17 

Básica, com referência: Plano de Ação 2015 e Relatório de Atividades 2014 demais 18 

documentos conforme Resolução nº 074/2014 das Unidades Governamentais da PSB; 7. 19 

Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Especial 20 

de Média e Alta Complexidade e da Comissão de Orçamento e Finanças, com referência: 21 

Crédito em conta e proposta de aplicação dos recursos destinados a Residência 22 

Inclusiva; 8. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção 23 

Social Especial de Média e Alta Complexidade e da Comissão de Orçamento e Finanças, 24 

com referência: Prestação de Contas da Residência Inclusiva referente ao primeiro 25 

semestre de 2015 e Relatório de justificativas de sobra de saldo financeiro; 9. Apreciação 26 

e deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e 27 

Alta Complexidade com referência: ofícios SEASO nº 1032 e nº 1063 encaminhamentos 28 

da Resolução Conjunta nº 001/2014; 10. Informes Gerais. 10.1.  Ofício nº 29 

022/2015/ACADEVI - Alteração da Coordenação na Entidade ACADEVI; 10.2. Ofício 30 

circular nº 786/2015/C.T - Regional Oeste – Informando os nomes dos novos Presidente e 31 

vice-presidente e Secretário – Conselho Tutelar/ Oeste; 10.3. Apreciação do ofício nº 32 

162/2015/CMDM – 1ª Reunião da Integração das Ações do Pacto Nacional de 33 



Enfrentamento à Violência contra Mulher, realizada pela Câmara Técnica de Gestão 34 

Estadual/SEDS; 10.4. Apreciação do ofício nº 443/2015/CONGEMAS – Solicitação ao 35 

CNAS. A Presidente inicia a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos; 36 

após, passa ao ponto nº 1. Apreciação e aprovação da Pauta do dia: Maria Tereza coloca a 37 

pauta e apreciação; após em votação e a Plenária aprova a pauta do dia sem alterações pela 38 

unanimidade de treze votos; prossegue-se com o ponto nº 2. Leitura das justificativas de 39 

ausências de conselheiros: a assistente social do CMAS, Justa Alves dos Anjos Chesca 40 

realiza a leitura da justificativa de ausência da conselheira Maria Lúcia dos Santos Steffens que 41 

nesta data, recebe a visita da coordenadora da mantenedora da Entidade, senhora Leila 42 

Pizzato. Na sequência, passa-se ao ponto nº 3. Apreciação e aprovação das Atas das 43 

reuniões anteriores: Extraordinária nº 09 de 23/06/2015 às 10h e Ordinária nº 10 de 44 

10/07/2015: a presidente coloca a Ata nº 09 em apreciação e nada havendo a alterar, coloca 45 

em votação e a mesma é aprovada por catorze votos favoráveis; após, coloca a Ata nº 10 em 46 

apreciação e da mesma forma, a mesma é aprovada pela unanimidade de catorze votos, sem 47 

alterações. Prossegue-se com o ponto de pauta nº 4. Apreciação e deliberação do Parecer 48 

das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, da Área de 49 

Proteção Social Básica e da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 50 

Complexidade, com referencia: prorrogação de prazo para apresentação de Certificado 51 

de Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária e Alvará de Funcionamento: Justa faz a leitura 52 

do ofício nº 1087/2015/SEASO, através do qual a Secretaria justifica e solicita a prorrogação do 53 

prazo de entrega da das Licenças de Alvará, Bombeiro e Vigilância Sanitária de mais 180 dias; 54 

após, realiza a leitura do parecer no qual consta que “... considerando a Resolução/CMAS nº 55 

074/2014 que define os parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de Assistência 56 

Social das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, 57 

projetos e benefícios socioassistenciais não governamentais e regulamenta o processo de 58 

aprovação dos Planos e Relatórios de Atividades das Unidades Governamentais para a 59 

prestação dos Serviços, Programas e Benefícios socioassistenciais; considerando que tanto as 60 

unidades governamentais, quanto algumas não governamentais apresentaram justificativas de 61 

ausência dos Certificados do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e Alvará de 62 

Funcionamento, necessitando assim, de prazo maior para as adequações necessárias 63 

conforme Plano de Segurança de Combate a Incêndio e Pânico – PSCIP, as Comissões têm 64 

como indicativo à Plenária parecer favorável à prorrogação por mais 180 dias a partir de 65 

setembro de 2015, o prazo para apresentação do Certificado do Corpo de Bombeiros, da 66 

Vigilância Sanitária e Alvará de Funcionamento, atualizados, das Unidades Governamentais e 67 

Não Governamentais devidamente inscritas junto ao CMAS...”, finalizada a leitura, Maria 68 

Tereza coloca o Parecer em apreciação; explica que a SEASO tinha um funcionário, senhor Ivo 69 

Margotti que estava cuidando destas questões, porém, o mesmo foi transferido, mas que a 70 

Secretaria já providenciou um substituto, senhor Jonas da Rosa, que irá dar continuidade ao 71 

trabalho; a Conselheira e gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, Luzia 72 

de Aguiar Soares cita o exemplo do Centro da Juventude, cujo Projeto Arquitetônico é do 73 



Estado, por isso, tem que aguardar vir de Curitiba; Luzia observa ainda que, não está 74 

constando no parecer, no entanto, a Comissão supra sugeriu que o CMAS encaminhe ofício à 75 

Secretaria de Estado, do Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDS solicitando agilidade para 76 

o envio do Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico - PSCIP pelo 1º GB de Curitiba, 77 

pertinente ao Centro da Juventude, haja vista que, a SEASO já realizou tal encaminhamento, 78 

contudo, ainda não teve retorno; em seguida, a Presidente coloca o parecer em votação e a 79 

Plenária aprova o parecer pela unanimidade de dezesseis votos, e aprova também que conste 80 

na Resolução dessa deliberação que o CMAS encaminhará ofício à SEDS cobrando agilidade 81 

no envio das Licenças mencionadas do Centro da Juventude. Na sequência, passa-se ao 82 

ponto nº 5. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Avaliação de 83 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, da Área de Proteção Social Básica e de 84 

Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, com referência: Validação de Inscrição 85 

2015 junto ao CMAS da FAG, APAE, Centro Jesuíta e Cáritas: Maria Tereza faz a leitura do 86 

Parecer das Comissões acima o qual diz que “... considerando que o prazo para apresentação 87 

da documentação pra validação de inscrição junto ao CMAS era abril de 2015 e todas as 88 

Unidades governamentais e não governamentais protocolaram nesta data, entretanto, devido a 89 

vários fatores, dentre eles: a Lei Federal nº 13.019/2014, realização das 16 pré-conferencias e 90 

da XI Conferência Municipal de Assistência Social, o CMAS prorrogou o prazo pra a análise e 91 

emissão de Parecer das Comissões e deliberação da Plenária, para agosto deste ano; 92 

considerando que neste ano de 2015, o CMAS convidou técnicos responsáveis pela 93 

elaboração dos Instrumentais: Plano de Ação Anual 2015 e Relatório de Atividades 2014 de 94 

cada Unidade governamental e não-governamental, para participar das reuniões das 95 

Comissões que analisaram e fizeram as orientações direto online no IRSAS, sendo que a 96 

presença deste técnico esclareceu as duvidas em tempo real e enriqueceu ainda mais as 97 

discussões pertinentes ais Serviços executados; considerando que após analise minuciosa e 98 

orientações das Comissões e as alterações feiras pelas Unidades, tanto nos Planos de Ação 99 

2015, quanto, os Relatórios de Atividades 2014 foram VALIDADOS no IRSAS e abertos para a 100 

VALIDAÇÃO do CMAS que após aprovação da plenária que será realizada na data de 101 

31/08/2015, deverá proceder a VALIDAÇÃO destes Instrumentais, as Comissões têm por 102 

indicativo à plenária: PARECER favorável à aprovação dos Planos de Ação 2015 e Relatórios 103 

de Atividades 2014 para VALIDAÇÃO de Inscrição 2015 junto ao CMAS ... e que a comissão 104 

da PSB e de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos do CMAS retome as análises dos 105 

Relatórios Mensais  entregues pelas Unidades até o dia 15 de cada mês – a partir de setembro 106 

do corrente ano ...”; finalizada a leitura, coloca o parecer em apreciação; não havendo 107 

manifestação, o coloca em votação e a Plenária aprova pela unanimidade de dezesseis votos a 108 

Validação das Inscrições 2015 junto ao CMAS, das entidades, serviços, programas e projetos 109 

de proteção social básica e de assessoramento, defesa e garantia de direitos no Conselho 110 

Municipal de Assistência Social. A próxima discussão é o ponto nº 6. Apreciação e 111 

deliberação do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços 112 

e Inscrições e da Área de Proteção Social Básica, com referência: Plano de Ação 2015 e 113 



Relatório de Atividades 2014 demais documentos conforme Resolução nº 074/2014 das 114 

Unidades Governamentais da PSB: Maria Tereza lê o Parecer onde está escrito que “... 115 

considerando a Resolução/CMAS nº 074/2014 que define os parâmetros para a inscrição no 116 

Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de assistência social, 117 

bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais não 118 

governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de Atividades 119 

das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas e Benefícios 120 

socioassistenciais; considerando que o prazo para apresentação da documentação pra 121 

validação de inscrição junto ao CMAS era abril de 2015 e todas as Unidades governamentais e 122 

não-governamentais protocolaram nesta data, entretanto, devido a vários fatores, dentre eles: a 123 

Lei Federal nº 13.019/2014, realização das 16 pré-conferencias e da XI Conferência Municipal 124 

de Assistência Social, o CMAS prorrogou o prazo pra a analise e emissão de Parecer das 125 

Comissões e deliberação da Plenária, para agosto deste ano; considerando que neste ano de 126 

2015, o CMAS convidou técnicos responsáveis pela elaboração dos Instrumentais: Plano de 127 

Ação Anual 2015 e Relatório de Atividades 2014 de cada Unidade governamental e não-128 

governamental, para participar das reuniões das Comissões que analisaram e fizeram as 129 

orientações direto online no IRSAS, sendo que a presença deste técnico esclareceu as duvidas 130 

em tempo real e enriqueceu ainda mais as discussões pertinentes ais Serviços executados; 131 

considerando que após analise minuciosa e orientações das Comissões e as alterações feiras 132 

pelas Unidades, tanto nos Planos de Ação 2015, quanto, os Relatórios de Atividades 2014 133 

foram VALIDADOS no IRSAS e abertos para a VALIDAÇÃO do CMAS que após aprovação da 134 

plenária que será realizada na data de 31/08/2015, deverá proceder a VALIDAÇÃO destes 135 

Instrumentais, as Comissões têm por indicativo à plenária: PARECER favorável a prorrogação 136 

de mais de 180 dias para apresentação dos Certificados de vigilância Sanitária e do Corpo de 137 

Bombeiros, bem como, do Alvará de funcionamento, itens requeridos pela Resolução CMAS 138 

074/2014 e PARECER favorável à prorrogação dos Planos de Ação 2015 e Relatórios de 139 

Atividades 2014 junto ao CMAS das Unidades de Proteção Social Básica... e os seguintes 140 

encaminhamentos: que a SEASO realize a composição das equipes de referências, conforme 141 

normas do SUAS e demais normativas, considerando os Relatórios de atendimentos 142 

apresentados; que a Comissão da PSB do CMAS retome as análises dos Relatórios Mensais – 143 

entregues pelas Unidades até o dia 15 de Comissão cada mês – a partir setembro do corrente 144 

ano; que seja realizado Protocolo de atendimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento 145 

de Vínculos de acordo com o reordenamento do Serviço em conformidade com as normativas 146 

do SUAS; que a partir de 2016 todas as Unidades governamentais e não governamentais 147 

quantifiquem as METAS e os OBJETIVOS tanto do Relatório de Atividades 2015, quanto do 148 

Plano de Ação 2016, que a SEASO realize a composição das equipes de referências, conforme 149 

normas do SUAS e demais normativas, considerando os Relatórios de atendimentos 150 

apresentados ... “; em seguida, a Presidente coloca o parecer em apreciação; Carin observa 151 

que não constou no parecer o Centro de Artes e Esportes Unificados – CRAS CEU; Justa 152 

explica que foi um equívoco no momento de digitar, porém, o Plano e relatório do mesmo foi, a 153 



exemplo das demais Unidades Governamentais da área de Proteção Social Básica e que, 154 

desta forma, o parecer será alterado; encerrada a apreciação a presidente coloca o parecer em 155 

votação e a Plenária aprova pela unanimidade de dezesseis votos os Planos de Ação 2015 e 156 

Relatórios de Atividades 2014 junto ao CMAS das Unidades de Proteção Social Básica, bem 157 

como, a inclusão do CRAS CEU no citado parecer. Antes de passar para o próximo ponto de 158 

pauta, Justa faz uso da palavra e explica que houve um problema de configuração com a Pauta 159 

e, por isso, acabou sendo suprimido um ponto da pauta, por este motivo, solicita inclusão e 160 

que seja o próximo ponto; a plenária aprova pela unanimidade de dezesseis votos a referida 161 

inclusão que passa a ser o ponto nº 7. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões 162 

de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Área de Proteção 163 

Social Especial de Média e Alta Complexidade, com referência: Plano de Ação 2015 e 164 

Relatório de Atividades 2014 demais documentos conforme Resolução nº 074/2014 das 165 

Unidades Governamentais da PSE: Maria Tereza faz a leitura do Parecer das Comissões 166 

supra onde está escrito que “... considerando que o prazo para apresentação da documentação 167 

pra validação de inscrição junto ao CMAS era abril de 2015 e todas as Unidades 168 

governamentais e não-governamentais protocolaram nesta data, entretanto, devido a vários 169 

fatores, dentre eles: a Lei Federal nº 13.019/2014, realização das 16 pré-conferencias e da XI 170 

Conferência Municipal de Assistência Social, o CMAS prorrogou o prazo pra a analise e 171 

emissão de Parecer das Comissões e deliberação da Plenária, para agosto deste ano; 172 

considerando que neste ano de 2015, o CMAS convidou técnicos responsáveis pela 173 

elaboração dos Instrumentais: Plano de Ação Anual 2015 e Relatório de Atividades 2014 de 174 

cada Unidade governamental e não-governamental, para participar das reuniões das 175 

Comissões que analisaram e fizeram as orientações direto online no IRSAS, sendo que a 176 

presença deste técnico esclareceu as duvidas em tempo real e enriqueceu ainda mais as 177 

discussões pertinentes ais Serviços executados; considerando que após analise minuciosa e 178 

orientações das Comissões e as alterações feiras pelas Unidades, tanto nos Planos de Ação 179 

2015, quanto, os Relatórios de Atividades 2014 foram VALIDADOS no IRSAS e abertos para a 180 

VALIDAÇÃO do CMAS que após aprovação da plenária que será realizada na data de 181 

31/08/2015, deverá proceder a VALIDAÇÃO destes Instrumentais, as Comissões têm por 182 

indicativo à plenária PARECER favorável à aprovação dos Planos de Ação 2015 e Relatórios 183 

de Atividades 2014 para VALIDAÇÃO de Inscrição 2015 junto ao CMAS; que a comissão da 184 

PSE do CMAS retome as análises dos Relatórios Mensais – entregues pelas Unidades até o 185 

dia 15 de cada mês – a partir de setembro do corrente ano; que seja realizado Protocolo de 186 

atendimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de acordo com o 187 

reordenamento do Serviço em conformidade com as normativas dos SUAS ... que a partir de 188 

2016 todas as Unidades governamentais e não governamentais quantifiquem as METAS e os 189 

OBJETIVOS tanto do Relatório de Atividades 2015, quanto do Plano de Ação 2016, que a 190 

SEASO realize a composição das equipes de referências, conforme normas do SUAS e demais 191 

normativas, considerando os Relatórios de atendimentos apresentados...”, finalizada a leitura, a 192 

presidente coloca o Parecer em apreciação; a conselheira e gerente da PSE, Jhesy Fernanda 193 



Pinto Martins, fala sobre o Plano da Casa de Passagem Feminina, onde houve alteração do 194 

público alvo para atender excepcionalmente mães adolescentes acompanhadas de seus filhos, 195 

garantindo brevidade no acolhimento; explica que o fluxograma para Acolhimento em Família 196 

Acolhedora, dava-se somente através do Poder Judiciário, e eventualmente já ocorreu à 197 

necessidade de acolher uma adolescente com filho bebê na Casa de Passagem enquanto se 198 

aguardava o Judiciário determinar o acolhimento em Família Acolhedora ou a reinserção na 199 

Família, porém, enfatiza Fernanda, esse Acolhimento, caso necessite, será breve, contudo, é 200 

preciso esse Acolhimento até posterior encaminhamentos; a gerente ainda esclarece que o 201 

Serviço de Acolhimento Família Acolhedora, tem uma previsão na LDO/2015 para 130 metas, 202 

porém, atualmente o acolhimento chega a 220 acolhidos, no entanto, não foi alterado no Plano 203 

porque o Serviços possui capacidade de recursos humanos e equipamentos para atender a 204 

130 acolhidos, mas que a SEASO está providenciando estratégias juntamente com a rede 205 

socioassistencial para que a reintegração de crianças e adolescentes inseridas em serviço de 206 

acolhimento às famílias de origem ocorram o mais breve possível. contudo, existem muitos 207 

casos que as crianças/adolescentes já foram destituídas do poder familiar e aguardam adoção; 208 

ressalta que, não existe demanda reprimida, pois, o acolhimento é medida de proteção de 209 

afastamento do convívio familiar. Juceli ainda questiona se há previsão de alteração de equipe 210 

técnica; a gerente esclarece nos próximos dias será chamado um profissional de psicologia e 211 

também essa semana irá iniciar uma profissional de serviço social transferida de um outro 212 

Serviço; encerrada a apreciação, a presidente coloca o parecer em votação e a plenária o 213 

aprova pela unanimidade de dezesseis votos. Dando continuidade, passa-se ao ponto nº (era o 214 

7 na pauta original, sem a inclusão) 8. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão 215 

da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e da Comissão de 216 

Orçamento e Finanças, com referência: Crédito em conta e proposta de aplicação dos 217 

recursos destinados a Residência Inclusiva: Justa lê o parecer que diz que “... considerando 218 

a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo CNAS através da 219 

Resolução 109/2009 e suas atualizações; considerando a Resolução/CNAS nº 11 de 24 de 220 

abril de 2012, que ´aprova os critérios de partilha do cofinanciamento federal de apoio à oferta 221 

dos Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências, em situação de 222 

dependência...`; considerando a Resolução/CMAS nº 064, de 19 de setembro de 2013 que 223 

´aprova a municipalização do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com 224 

Deficiência em Residência Inclusiva, bem como, a prorrogação do prazo até junho de 2014 225 

para a implantação da 2ª unidade deste Serviço`; considerando o ofício nº 961 de 30 de julho 226 

de 2015 recebido da Secretaria Municipal de Assistência Social que informa que o Município 227 

realizou em 24/07/2015 o crédito financeiro de RS 5.390,80, na conta corrente 25.317-0, bem 228 

como, que solicita também apreciação e deliberação do CMAS referente à proposta de 229 

aplicação dos recursos no valor de RS 5.390,80, cujos valores serão investidos na 230 

aquisição de novos equipamentos necessários ao atendimento das duas residências 231 

inclusivas, as Comissões tem como indicativo à Plenária parecer favorável à aprovação o 232 

Plano de Aplicação do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com 233 



Deficiência em situação de dependência em Residência Inclusiva da SEASO no valor total de 234 

R$ 5.390,80 (cinco mil, trezentos e noventa reais e oitenta centavos), referente as Residência 235 

Inclusivas I e II....”; encerrada a leitura, Maria Tereza coloca o parecer em apreciação; 236 

Fernanda lembra que, conforme discutido na reunião ordinária deste Conselho de 14.05.2015, 237 

“... o Serviço recebe recursos Estaduais e Federais, a Secretaria de Estado, do Trabalho e 238 

Desenvolvimento Social – SEDS, solicita a prestação de contas; Jhesy ainda informa, quanto 239 

aos dois fogões industriais de seis bocas cada, que no momento de se fazer o Plano de Ação, 240 

houve um equívoco quanto ao tamanho dos mesmos e que ao receberem, os fogões não 241 

couberam nas Residências e que, os mesmos, foram adquiridos com recursos do Fundo 242 

Estadual de Assistência Social – FEAS, Jhesy finaliza informando que ambos os fogões se 243 

encontram no almoxarifado da Prefeitura aguardando a SEASO verificar qual Serviço necessita 244 

e comporta esse equipamento, porém, as duas Residências possuem fogão em pleno 245 

funcionamento, de tamanho adequado ao referido espaço, e ainda reitera que SEASO irá 246 

creditar na conta do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), o valor equivalente aos 2 247 

fogões industrial de 6 bocas que foram adquiridos com recursos do FEAS no total de R$ 248 

5.390,00 (cinco mil, trezentos e noventa reais...” e que agora então, foi encaminhando um novo 249 

Plano de Ação para utilização do valor mencionada; encerrada a apreciação, a presidente 250 

coloca o parecer em votação e o e mesmo é aprovado por unanimidade de dezesseis votos 251 

pela Plenária. A partir do próximo ponto, o quórum passa a ser quinze, haja vista que, a 252 

conselheira Maria de Lourdes Menon, necessitou ausentar-se. Prossegue-se com o ponto de 253 

pauta nº (era o 8 na pauta original, sem a inclusão); 9. Apreciação e deliberação do Parecer 254 

da Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e da 255 

Comissão de Orçamento e Finanças, com referência: Prestação de Contas da Residência 256 

Inclusiva referente ao primeiro semestre de 2015 e Relatório de justificativas de sobra de 257 

saldo financeiro: Fernanda faz a leitura do ofício nº 1005/2015 advindo da SEASO, por meio 258 

do qual, a Secretaria apresenta a Prestação de Contas da Residência Inclusiva referente ao 259 

primeiro semestre de 2015 e relatório de justificativas de sobra de saldo financeiro; lê também 260 

o ofício nº 1060/2015/SEASO o qual traz a justificativa referente ao 2º semestre de 2014 em 261 

seguida, Justa lê o Parecer das Comissões onde consta que “... considerando a 262 

Resolução/CNAS nº 11 de 24 de abril de 2012, que ´aprova os critérios de partilha do 263 

cofinanciamento federal de apoio à oferta dos Serviços de Proteção Social Especial para 264 

Pessoas com Deficiências, em situação de dependência...`; considerando a Resolução/CMAS 265 

nº 064, de 19 de setembro de 2013 que ´aprova a municipalização do Serviço de Acolhimento 266 

Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em Residência Inclusiva, bem como, a 267 

prorrogação do prazo até junho de 2014 para a implantação da 2ª unidade deste Serviço`; 268 

considerando a Deliberação/CEAS nº 074 que aprova o repasse de recursos Fundo a Fundo 269 

para atendimento do Programa Viver sem Limites do Ministério de Desenvolvimento Social e 270 

Combate à Fome, aprovados pelas Deliberações nº 17/2012, 11/2013 e 36/2013 do Conselho 271 

Estadual de Assistência Social – CEAS, do Piso Fixo de Média Complexidade para os Serviços 272 

de Proteção Social em Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência e do Piso de 273 



Alta Complexidade II – PAC II, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e 274 

Adultos com Deficiência em situação de Dependência em Residência Inclusiva aos municípios 275 

que realizaram o aceite formal nas expansões realizadas pelo MDS; considerando o ofício nº 276 

1005 de 13 de agosto de 2015 recebido da Secretaria Municipal de Assistência Social que 277 

solicita apreciação e deliberação do CMAS, referente à prestação de contas do primeiro 278 

semestre de 2015 e Relatório de justificativas de sobra de saldo financeiro do segundo 279 

semestre de 2014 repassados para o Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e 280 

Adultos com Deficiência em situação de dependência em Residência Inclusiva; considerando 281 

que as Comissões de Orçamentos e Finanças e da Área de Proteção Social Especial de Média 282 

e Alta Complexidade reunidas na data de 21 de agosto de 2015 emitiram o Parecer favorável à 283 

aprovação do Relatório de Prestação de Contas do primeiro semestre de 2015 e o Relatório de 284 

justificativas de sobra de saldo financeiro do segundo semestre de 2014 do Serviço de 285 

Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em situação de dependência 286 

em Residência Inclusiva, haja vista, que não houve prejuízos e nem interrupções do Serviço; 287 

considerando que o Município de Cascavel por meio da SEASO, após deliberação do CMAS, 288 

deverá encaminhar ao Escritório Regional da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social 289 

(SEDS) a Prestação de Contas do primeiro semestre de 2015 e o Relatório de justificativas de 290 

sobra de saldo financeiro do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com 291 

Deficiência em situação de dependência em Residência Inclusiva; as Comissões tem como 292 

indicativo à Plenária Parecer favorável à aprovação da Prestação de Contas do primeiro 293 

semestre de 2015 e o Relatório de justificativas de sobra de saldo financeiro do segundo 294 

semestre de 2014 do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com 295 

Deficiência em situação de dependência em Residência Inclusiva desenvolvido pela SEASO e 296 

que o CMAS recomende à SEDS, por meio de ofício, com cópia ao Conselho Estadual de 297 

Assistência Social-CEAS, que regularize o repasse estadual, conforme desembolso de 298 

repasses federais... “; encerrada a leitura a Presidente coloca o Parecer em apreciação, não 299 

havendo manifestação, coloca em votação e a Plenária aprova pela unanimidade de quinze 300 

votos o parecer favorável, e a sugestão das Comissões de que o CMAS recomende à SEDS, 301 

com cópia ao CEAS, que regularize o repasse estadual, conforme repasse federal (desembolso 302 

de repasse federais). A próxima discussão, trata-se do ponto de pauta nº (era o 9 na pauta 303 

original, sem a inclusão); 10. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área de 304 

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade com referência: ofícios SEASO 305 

nº 1032 e nº 1063 encaminhamentos da Resolução Conjunta nº 001/2014: Maria Tereza faz 306 

a leitura do ofício nº 1032/2015 através do qual a SEASO, em atenção ao art. 2º da Resolução 307 

conjunta nº 001 de 08.08.2014, apresenta o relatório avaliativo da prestação do serviço de 308 

vigilância armada de todas as Unidades; Justa faz a leitura do ofício nº1063/2015 onde a 309 

Secretaria, em atenção ao art. 3º da citada Resolução apresenta Relatório do Serviço de 310 

Acolhimento em Família; em seguida, Justa lê o parecer o qual diz que “... considerando a 311 

Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a qual define os parâmetros nacionais para 312 

inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, 313 



programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de assistência social dos 314 

Municípios e do Distrito Federal; considerando que os serviços, programas, projetos e 315 

benefícios socioassistenciais prestados por entidades e organizações de assistência social 316 

deverão estar em consonância com o conjunto normativo da Política Nacional de Assistência 317 

Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, visando garantir padrões de qualidade 318 

na prestação de serviços e nas condições de trabalho; considerando a Resolução/CMAS nº 319 

074/2014 que define os parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de Assistência 320 

Social das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, 321 

projetos e benefícios socioassistenciais não governamentais e regulamenta o processo de 322 

aprovação dos Planos e Relatórios de Atividades das Unidades Governamentais para a 323 

prestação dos Serviços, Programas e Benefícios socioassistenciais; considerando a Resolução 324 

Conjunta/CMAS/CMDCA/CMDM/CMDI nº 001 de 08 de agosto de 2014 ´que aprova a proposta 325 

orçamentária da SEASO para o exercício 2015`; considerando o ofício nº 1063 de 24 de agosto 326 

de 2015, recebido da Secretaria Municipal de Assistência Social, que apresenta Relatório que 327 

traz em anexo às justificativas dos Serviços de Proteção Social Básica e Especial de Média e 328 

Alta Complexidade, onde é prestado o Serviço terceirizado de Vigilância Armada; considerando 329 

o ofício SEASO nº 1032 de 21 de agosto de 2015, em resposta ao oficio/CMAS nº 004/2015, 330 

onde a Secretaria Municipal de Assistência Social relata que o Serviço de Acolhimento em 331 

Família Acolhedora esta em processo de reordenamento; considerando o Parecer da 332 

Comissão da Área da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e Comissão de 333 

Orçamento e Finanças, o qual tem como indicativo a Plenária do CMAS o Parecer Favorável 334 

que aprove os Relatórios da SEASO, quanto ao Serviço terceirizado de Vigilância Armada 335 

prestados em alguns Serviços de Proteção Social Especial e Proteção Social Básica da 336 

SEASO e o Relatório do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, sendo que estes 337 

Relatórios foram gerados em decorrência à Resolução Conjunta/CMAS/CMDCA/CMDM/CMDI 338 

nº 001 de 08 de agosto de 2014, tem como indicativo à Plenária Parecer favorável à aprovação 339 

dos Relatórios da SEASO referente ao Serviço terceirizado de Vigilância Armada prestados em 340 

alguns Serviços de Proteção Social Especial e Proteção Social Básica da SEASO e referente 341 

ao Serviço de Acolhimento em Família; que seja aprovado o prazo de quarenta dias para que a 342 

SEASO adeque o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora no que se refere ao 343 

acolhimento de apenas uma criança e ou adolescente, salvo grupos de irmãos, em cada família 344 

acolhedora conforme preconiza a Lei Municipal nº 6.286/2013; que a Comissão da Área de 345 

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade do CMAS acompanhe o prazo a que 346 

se refere o caput do art. 2º para verificação e efetividade do disposto na Lei Municipal nº 347 

6.286/2013; que na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2017 da SEASO, 348 

seja revisto novamente a viabilidade deste Serviço... “; encerrada a leitura, a presidente coloca 349 

o parecer em apreciação; nada havendo, o coloca em votação e a Plenária aprova o parecer 350 

pela unanimidade de quinze votos favoráveis. E desta forma, passa-se ao último ponto de 351 

pauta nº 10. Informes Gerais. 10.1. Ofício nº 022/2015/ACADEVI - Alteração da 352 

Coordenação na Entidade ACADEVI: Justa lê o citado ofício através do qual a Associação 353 



Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual informa que para o biênio 25/04;2015 à 354 

25/04/2017, o senhor Gelcir dos Santos foi eleito enquanto Coordenador de Organização; 10.2. 355 

Ofício circular nº 786/2015/C.T - Regional Oeste – Informando os nomes dos novos 356 

Presidente e vice-presidente e Secretário – Conselho Tutelar/ Oeste: a assistente social 357 

também lê o mencionado ofício circular por meio do qual o Conselho Tutelar Oeste comunica 358 

que desde o dia 10.07.2015, o seu Presidente é Maria Fátima Dalamaria, Vice-Presidente 359 

Milton Barbosa e Secretária Sandra Elenice de Jesus Silvério; 10.3. Apreciação do ofício nº 360 

162/2015/CMDM – 1ª Reunião da Integração das Ações do Pacto Nacional de 361 

Enfrentamento à Violência contra Mulher, realizada pela Câmara Técnica de Gestão 362 

Estadual/SEDS: Inês, que também é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 363 

– CMDM, explica que essa reunião aconteceu na data de 12.08.2015; que faz parte da citada 364 

Câmara Técnica, cujas reuniões aconteciam em Curitiba e agora vem acontecendo de forma 365 

descentralizada; 10.4. Apreciação do ofício nº 443/2015/CONGEMAS – Solicitação ao 366 

CNAS: Justa explica que o possui cinco páginas, portanto, não convém realizar a leitura na 367 

íntegra, mas que o mesmo está à disposição na Secretaria Executiva para consulta; Justa 368 

complementa que o mesmo pontua as dificuldades em todo o Brasil pelo não repasse de 369 

recursos federais aos Municípios; Luzia diz que isso é preocupante, haja vista que, os 370 

Municípios além de não receberem os recursos, se deixarem de executar alguma coisa, ainda 371 

são punidos, por isso, é interessante que todos os Conselheiros tenham conhecimento do teor 372 

total deste ofício; Justa diz que a Secretaria Executiva irá encaminhar o mesmo á todos os 373 

Conselheiros do CMAS. Após, Maria Tereza agradece os membros das Comissões pela 374 

elaboração dos Pareceres, aos técnicos e coordenadores da rede socioassistencial que 375 

compareceram nas referidas reuniões, à Justa que teve que levar trabalho para fazer em casa 376 

devido ao pouco tempo entre as últimas reuniões de Comissões e a reunião ordinária. E nada 377 

mais havendo a ser tratado, a presidente Maria Tereza Chaves encerra a reunião às 10h e eu, 378 

Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por 379 

mim__________ e pela presidente_________________.380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


