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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 12 – 10/09/2015 

 

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

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

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS com a presença de sua presidente Maria 3 

Tereza Chaves, e a maioria de seus membros conforme consta na lista de presença anexa, 4 

para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da Pauta do dia; 2. 5 

Leitura das justificativas de ausências de conselheiros; 3. Apreciação e deliberação do 6 

Parecer da Comissão Especial do Programa Bolsa Família, com referência: 7 

Encaminhamentos da Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família 8 

– IMCS; 4. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças, 9 

com referência: Prestação de Contas do 3º Bimestre/SEASO/FMAS; 5. Apreciação e 10 

deliberação do Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Básica e Especial de 11 

Média e Alta Complexidade com referência: Revisão do Sistema Municipal de 12 

Monitoramento e Avaliação; 6. Apreciação e deliberação do Oficio nº1095/2015/SEASO 13 

com referência: Monitoramento e Avaliação da rede socioassistencial; 7. Apreciação e 14 

deliberação do Ofício nº 1059/2015/SEASO com referência: Justificativas dos saldos das 15 

Entidades Sociais; 8. Informes Gerais: 8.1. Ofício nº 1093/2015/SEASO – Resposta ao 16 

Ofício/CMAS nº 119/2015 – Deliberações da XI Conferência Municipal de Assistência 17 

Social, para que sejam inseridas na LDO/2016; 8.2. Conferência Regional dos Direitos da 18 

Mulher será realizada na data de 25/09/2015 na UNIPAR, inscrições abertas no site da 19 

AMOP; 8.3. XI Conferência Estadual de Assistência Social nas datas de 07 a 09 de 20 

outubro de 2015 em Curitiba. (Governamental: Fernanda, Justa e Poliana; Não-21 

Governamental: Entidades: Maria Tereza, Trabalhadores do Setor: Janete e Usuários: 22 

Vitória); 8.4. X Conferência Nacional de Assistência Social nas datas de 07 a 10 de 23 

dezembro de 2015 em Brasília. (Governamental: Justa, Usuários: Vitória). A presidente 24 

inicia a reunião agradecendo a presença de todos e passa ao ponto nº 1. Apreciação e 25 

aprovação da Pauta do dia: coloca a pauta em apreciação; a conselheira e gerente da 26 

Divisão de Proteção Social Básica, Carin Andréia Savaris, solicita uma inclusão de pauta no 27 

ponto 8 Informes Gerais referente à Inauguração do Centro Cívico; após, a presidente coloca 28 

a Pauta em votação; a Plenária aprova pela unanimidade de treze votos a Pauta com a 29 

alteração, que passa a ser o ponto nº 8.5. Prosseguindo, passa-se ao ponto nº 2. Leitura das 30 

justificativas de ausências de conselheiros: a assistente social do CMAS, Justa Alves dos 31 

Anjos Chesca lê as justificativas de ausências dos seguintes Conselheiros: Carlos Alberto S. da 32 

Rosa, que nesta data tem reunião em sua Secretaria para discussão referente ao Festival de 33 



Música; Maria de Lourdes Menon Schram, seu esposo necessita de seus cuidados, haja vista, 34 

estar em recuperação pós-cirúrgica; Gisele Fossá encontra-se em férias; Valéria Medeiros tem 35 

compromisso na Entidade agendado anteriormente; Juceli Pansera Silveira, não tem como se 36 

ausentar do trabalho, uma vez que, é a única assistente social no momento; Eliedy Batista Eler, 37 

cuja justificativa é referente à reunião de 31.08.2015, a mesma estava em curso e não teve 38 

tempo hábil para responder; o conselheiro e diretor administrativo e financeiro da Secretaria 39 

Municipal de Assistência Social, Hudson Márcio Moreschi Júnior justifica a ausência da 40 

conselheira e Secretária da SEASO, Inês de Paula que se encontra em reunião referente a um 41 

evento regional do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Após, Justa esclarece que não 42 

foi possível finalizar a ata da reunião anterior (de 31.08.2015) e que a mesma será apreciada e 43 

deliberada na próxima reunião ordinária.  Na sequência, a presidente passa a palavra a 44 

assistente social da Entidade anfitriã, que também é conselheira deste Conselho, senhora 45 

Maria Lúcia dos Santos Steffens que apresenta um breve histórico sobre a Entidade a qual 46 

desenvolve suas atividades em Cascavel desde o ano de 2008, com a proposta de ser um 47 

espaço qualificado para o atendimento dos sujeitos da Política de Assistência Social, com a 48 

oferta de ações de enfrentamento a pobreza através da inclusão no mundo do trabalho e do 49 

fortalecimento dos vínculos sociais, comunitários e familiares com formação política e cidadã; É 50 

mantido pela Associação Antônio Vieira- ASAV. Citou as oficinas de costura industrial e 51 

artesanato que a Entidade oferece; que a faixa etária de atendimento é a partir dos 18 anos 52 

considerando suas vulnerabilidades e potencialidades, visando promover o acesso aos direitos 53 

e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida, fortalecendo o exercício de cidadania, a 54 

busca de transformação social e a promoção da Integração ao mundo do trabalho, em seguida, 55 

Maria Lúcia apresenta projetado no multimídia, imagens das principais atividades 56 

desenvolvidas pela Entidade. Finalizada a apresentação, Maria Tereza passa ao ponto nº 3. 57 

Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão Especial do Programa Bolsa Família, 58 

com referência: Encaminhamentos da Instância Municipal de Controle Social do 59 

Programa Bolsa Família – IMCS: a presidente faz a leitura do ofício de nº 569/2015 advindo 60 

da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, por meio do qual a Secretaria Informa que a 1ª 61 

vigência do Programa Bolsa Família na Saúde encerrou-se no dia 30.06.15 e foram alcançadas 62 

68,83% das famílias beneficiárias com acompanhamento obrigatório; após, lê o ofício nº 63 

1065/2015 recebido da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, através do qual a 64 

Secretaria que o prazo para o registro da frequência escolar referente aos meses de junho e 65 

julho de 2015, no Sistema PRESENÇA, encerrou-se em  66 

28 de agosto de 2015; que a SEMED havia impresso tais Relatórios que foram entregues em 67 

Colégios Particulares, ONG´s e Instituto Federal com o prazo para devolução até 10.08.15 e o 68 

registro no Sistema foi realizado após essa data; informa ainda que foi realizado no Centro de 69 

Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos do Município de Cascavel - CEAVEL, no dia 27 de 70 

agosto uma Capacitação sobre o Programa Bolsa Família, onde participaram, escolas 71 

municipais, colégios estaduais e o Centro Social Marista Marcelino Champagnat; a presidente 72 

ainda faz a leitura do ofício nº 898/2015 encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência 73 



Social – SEASO solicitando “... que seja autorizado o empréstimo do freezer industrial 74 

patrimônio 15-08410, adquirido com recursos do Índice de Gestão Descentralizada – IGD, que 75 

estava no Programa de Educação, União e Recreação da Criança e do Adolescente – 76 

EURECA I, para ser repassado a Casa Pop. Ressaltamos que por se tratar de um equipamento 77 

grande, foi entrado em contato com outros programas que recebem recursos do IGD e o 78 

espaço deles não comporta, sendo que o Programa Eureca I, recebeu um equipamento novo 79 

...”; na sequência Justa lê o Parecer no qual consta que “ ... 1. Apreciação e deliberação do 80 

Ofício nº 898/2015 da SEASO referente ao freezer do Eureca I a ser alocado na Casa Pop: 81 

considerando que a Casa Pop atende público prioritário do PBF a Comissão é de parecer 82 

favorável ao remanejamento/alocação do freezer do Eureca I, adquirido com recursos do 83 

IGD/PBF, para a Unidade Casa Pop; conforme dados do RI/junho/2015 em Cascavel tem 136 84 

famílias cadastradas no CadÚnico em situação de rua e destas, 65 são beneficiárias do PBF. 85 

2. Relatório das ações desenvolvidas pelas Secretarias SEASO, SEMED, e SESAU: 86 

repasse por e-mail dos ofícios: SEASO, SESAU e SEMED e Bolsa Família Informa nº 479 de 87 

02 de setembro de 2015 para os conselheiros CMAS, bem como leitura destes documentos na 88 

plenária do CMAS, tendo em vista a importância do acompanhamento das ações do PBF pelo 89 

CMAS, a Comissão tem como indicativo á plenária o PARECER: considerando o Art. 2o do 90 

Decreto nº 6.135 de 26 de junho de 2007 “O Cadastro Único para Programas Sociais - 91 

CadÚnico é instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias 92 

brasileiras de baixa renda, a ser obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e 93 

integração de programas sociais do Governo Federal voltados ao atendimento desse público; 94 

considerando os compromissos assumidos pelos entes federados que aderiram ao Programa 95 

Bolsa Família e ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, em 96 

conformidade com o que estabelecem as Portarias GM/MDS nº 246, de 20 de maio de 2005, nº 97 

350, de 3 de outubro de 2007 e nº 256, de 19 de março de 2010; Considerando a 98 

NOB/SUAS/2005, são requisitos da Gestão Plena. “Garantir a prioridade de acesso nos 99 

serviços da proteção social básica e, ou, especial, de acordo com suas necessidades, às 100 

famílias e seus membros beneficiários do Programa de Transferência de Renda instituído pela 101 

Lei Federal 10.836/04.” (NOB/SUAS/2005); considerando que é de suma importância que os 102 

Serviços realizem a promoção de acesso a benefícios, programas de transferência de renda e 103 

serviços socioassistenciais, aos usuários atendidos, contribuindo para o usufruto de direitos; 104 

considerando que a família deve estar com o Cadastro atualizado para estar habilitada a 105 

receber benefícios socioassistenciais contemplados no Cadastro único; considerando a 106 

Instrução Operacional nº 76/ SENARC/ MDS, que trata dos processos de Averiguação 107 

Cadastral e de Revisão Cadastral do ano de 2015; considerando a Instrução Operacional (IO) 108 

nº 23/ SENARC SNAS/MDS, de 29 de maio de 2015 dá orientações para que as gestões 109 

municipais do PBF busquem os alunos que estão em situação recorrente de “não localizados”; 110 

considerando a Portaria nº 81, de 25 de agosto de 2015 do MDS, que traz modificações nas 111 

regras usadas para calcular o Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do Programa Bolsa 112 

Família (PBF); que o CMAS emita Resolução recomendando a toda Rede Socioassistencial, 113 

https://correio.cascavel.pr.gov.br/owa/redir.aspx?C=hDRpbrsiRUiwkgg43Es516hRFOPLvtII5kioz2_NIT5lLzdl6NuKaF8gAS_Satv_fQZj2SOPf2o.&URL=http%3a%2f%2fwww.mds.gov.br%2fwebarquivos%2flegislacao%2fbolsa_familia%2fportarias%2fportaria_81_25082015.pdf


Governamental e Não Governamental que encaminhem usuários para o Cadastro Único para 114 

realização de Inclusão no Cadastro Único e Atualização Cadastral; a Atualização 115 

Cadastral, sobretudo nos seguintes casos: a) quando, no momento do atendimento e da 116 

atualização do cadastro do IRSAS forem constatadas as seguintes mudanças:  - Composição 117 

familiar -  Endereço - Instituição de ensino que as crianças e adolescentes estudam - - Renda 118 

familiar; b) Quando, durante o atendimento ao usuário constar o registro da seguinte 119 

ocorrência no sistema IRSAS: Unidade: Cadastro Único; Serviço: Gestão de Cadastro; 120 

Programa/Atividade: Revisão Cadastral; Evento/Ação: Revisão Cadastral. Para tanto, o 121 

Serviço deverá realizar os seguintes procedimentos: atualizar o cadastro familiar no 122 

Sistema IRSAS, realizar agendamento de atendimento na Central do Cadastro Único através 123 

dos telefones disponíveis, registrar a ocorrência encaminhamento para o Cadastro Único, o 124 

Serviço deverá orientar ao Responsável Familiar sobre a relação de documentos necessários: 125 

Carteira de Trabalho (de todos que tiverem); Certidão de Nascimento ou Casamento (de 126 

todos); Comprovante de renda (último holerite, extrato de aposentadoria ou benefício do INSS - 127 

auxílio doença/seguro desemprego); Identidade e CPF (de todos que tiverem); Comprovante 128 

de residência atual (conta de água ou luz); Título de Eleitor (de todos que tiverem); Declaração 129 

de matrícula e frequência escolar atualizada (de quem estiver estudando); Termo de 130 

guarda/tutela ou curatela (quando for o caso)...”; encerrada a leitura, Maria Tereza coloca o 131 

parecer em apreciação; Coordenadora da Gestão de Benefícios e Transferência de Renda, 132 

Poliana Lauther, explica que a forma de cálculo para repasse do recurso do IGD-M mudou; 133 

serão considerados para o cálculo famílias com renda de até meio salário mínimo que estejam 134 

com os cadastros atualizados; o índice mínimo de atualização cadastral para repasse do 135 

recurso será de 0,55, isto preocupa muito, pois o índice atual de atualização cadastral de 136 

Cascavel é de 0,52 para todos os cadastros e de 0,55 para os cadastros de famílias com renda 137 

de até meio salário mínimo; ou seja, para que o Município continue recebendo o repasse de 138 

recursos deve manter o índice de atualização cadastral de 0,55; Poliana também explica que 139 

os índices de acompanhamento da saúde e educação mínimos a serem alcançados para 140 

repasse, que antes eram de 0,20 passaram a ser 0,30; informa que a SEASO já está em busca 141 

de ações que visam manter o índice exigido, para tanto, já se disponibilizou 02 Administrativos 142 

para o Programa, bem como já foram contratados 06 estagiários e que Cadastro Único está 143 

realizando atendimento descentralizado todas às sextas - feiras no CRAS Periolo, sendo que 144 

na segunda quinzena de setembro iniciará atendimento descentralizado no Centro da 145 

Juventude; prosseguindo, faz uso da palavra à conselheira e gerente da Divisão do Sistema 146 

Municipal de Assistência Social, Luzia de Aguiar Soares, esclarece que na Comissão supra, 147 

esse assunto foi amplamente debatido, no entanto, o Parecer da Comissão supra não expressa 148 

os detalhes da discussão, e que, por isso,  a Comissão entendeu que deveria ser trazido para 149 

ser lido na Plenária do CMAS; encerrada a apreciação, Maria Tereza coloca o parecer em 150 

votação e a Plenária o aprova pela unanimidade de treze votos, o  parecer supra, bem como, 151 

que seja encaminhando, via e-mail, à todos os Conselheiros do CMAS, os informes das 152 

Secretarias afins lidos nessa reunião. Dando continuidade, passa-se ao ponto nº 4. 153 



Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças, com 154 

referência: Prestação de Contas do 3º Bimestre/SEASO/FMAS: Maria Tereza lê o parecer 155 

onde consta que “... considerando a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo 156 

Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS, conforme Resolução nº 145 de 15/10/2004, 157 

publicado no D.O.U. em 28/10/2004; considerando que os serviços, programas, projetos e 158 

benefícios socioassistenciais prestados por entidades e organizações de assistência social 159 

deverão estar em consonância com o conjunto normativo da Política Nacional de Assistência 160 

Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, visando garantir padrões de qualidade 161 

na prestação de serviços e nas condições de trabalho; considerando que a Secretaria 162 

Municipal de Assistência Social – SEASO, fez a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – 163 

LDO, a qual foi aprovada pelo CMAS, para o exercício de 2015, no que se refere aos recursos 164 

alocados no FMAS, a Comissão tem como indicativo à Plenária parecer favorável à aprovação 165 

do Relatório de prestação de contas de Execução Orçamentária e Financeira do FMAS 166 

referentes ao 3º Bimestre de 2015 da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO...”; 167 

finalizada a leitura, a Presidente coloca o parecer em apreciação; Justa explica que o diretor 168 

Hudson participou da reunião da Comissão supra onde detalhou a Prestação e sanou as 169 

eventuais dúvidas; Maria Tereza contribui e explica que Hudson também apresentou a referida 170 

Prestação de Contas na reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 171 

Adolescente – CMDCA, de forma didática e que foi muito relevante. Em seguida a presidente 172 

coloca o parecer em votação e o mesmo é aprovado pela unanimidade de treze votos.  Desta 173 

Forma, passa-se ao ponto nº  5. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões da 174 

Área de Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta Complexidade com referência: 175 

Revisão do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação: Justa faz a leitura do 176 

Parecer das Comissões onde consta que “... considerando que os serviços, programas, 177 

projetos e benefícios socioassistenciais prestados por entidades e organizações de assistência 178 

social deverão estar em consonância com o conjunto normativo da Política Nacional de 179 

Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, visando garantir padrões de 180 

qualidade na prestação de serviços e nas condições de trabalho; considerando a Resolução 181 

CMAS nº 097/2014, a qual aprova o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação e suas 182 

atualizações; considerando o Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Básica, de 183 

Proteção Social Especial e de Assessoramento, defesa e Garantia de Direitos, que é favorável 184 

à aprovação da revisão do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da SEASO, 185 

alterando dispositivos da Resolução/CMAS nº 097/2014; considerando o Ofício SEASO nº 186 

1094 de 01 de setembro de 2015, solicita apreciação e deliberação do CMAS referente à 187 

Revisão do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação, as Comissões tem como 188 

indicativo à Plenária Parecer favorável a aprovação da revisão do Sistema Municipal de 189 

Monitoramento e Avaliação da SEASO, alterando dispositivos da Resolução/CMAS nº 190 

097/2014, que aprova o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da SEASO, e que a 191 

revisão de que trata o caput, é para padronização conforme as legislações vigentes, e é mais 192 

significativa nos Indicadores da Categoria Atendimento e da Categoria Gestão e Recursos 193 



Humanos do Sistema Municipal...”,  em seguida, Justa explica que a SEASO não encaminhou 194 

cópia em meio físico por se tratar de documento extenso e que após aprovação do CMAS, a 195 

SEASO providenciará a versão final do Sistema, cuja cópia ficará disponível na Secretaria 196 

Executiva dos Conselhos para consulta se necessário a Conselheira e gerente da Divisão de 197 

Proteção Social Básica, Carin Andréia Savaris sugere encaminhar para todas as Entidades via 198 

e-mail; a coordenadora do Monitoramento e Avaliação,  Ariádyne Apolinário Velho, explica que 199 

será encaminhando via Sistema de Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social 200 

– IRSAS e também ficará uma cópia disponível no Sistema; encerrada a apreciação, Maria 201 

Tereza coloca o Parecer em votação e a Plenária o aprova pela unanimidade de treze votos. 202 

Na sequência, passa-se ao ponto nº 6. Apreciação e deliberação do Oficio 203 

nº1095/2015/SEASO com referência: Monitoramento e Avaliação da rede 204 

socioassistencial: a 2ª Secretária do CMAS, Luzia de Aguiar Soares, lê o ofício citado por 205 

meio do qual, a Secretaria solicita a indicação de um conselheiro/CMAS para acompanhar e 206 

fiscalizar o processo de eleição dos representantes técnicos e gestores dos serviços 207 

socioassistenciais, nas Comissões Mistas e Permanentes do Sistema Municipal de 208 

Monitoramento e Avaliação/2015, que ocorrerá na data de 17.09.15; e solicita também a 209 

indicação de membros do CMAS, sendo um titular e um suplente para compor a referida 210 

Comissão no sentido de acompanhar as visitas; finalizada a leitura, a Plenária discute e ao final 211 

aprova pela unanimidade de treze votos, as seguintes indicações: Fiscal para o dia 17.09.15 212 

representante não governamental – Vitória Suzana Skiziski; Comissão Mista e Permanente 213 

de Monitoramento e Avaliação para acompanhar as visitas às Unidades de Proteção 214 

Social Básica: Titular Governamental – Poliana Lauther, Suplente Não Governamental – 215 

Marines Reolon; Unidades de Proteção Social Especial: Titular Governamental – Jhesy 216 

Fernanda Pinto Martins, Suplente Governamental – Jocielli Andrade Ferreira, Convidada 217 

Governamental – Justa Alves dos Anjos Chesca; Unidades de Assessoramento e Defesa e 218 

Garantia de Direitos: Titular Não Governamental – Maria Tereza Chaves, Suplente Não 219 

Governamental – Cleodomira Soares dos Santos; Após, Ariádyne explica que foi enviado 220 

convite a todas as Unidades solicitando que encaminhem representantes para a reunião do dia 221 

17.09.2015 onde acontecerá a eleição e capacitação e após, será dado aos usuários a 222 

oportunidade de escolherem em qual Comissão desejam participar e dai ficarão em uma lista 223 

de espera, pois, e caso haja vacância serão chamados; a técnica ainda explica que em uma 224 

próxima reunião será discutido a elaboração do Regimento Interno; Justa lembra que no ano 225 

anterior os usuários encontraram algumas dificuldades de deslocamento para participarem das 226 

reuniões e/visitas; Ariádyne afirma que o transporte dos usuários será garantido pela SEASO. 227 

A próxima discussão passa a ser o ponto nº 7. Apreciação e deliberação do Ofício nº 228 

1059/2015/SEASO com referência: Justificativas dos saldos das Entidades Sociais: Justa 229 

lê o ofício citado através do qual a Secretaria Municipal de Assistência Social explica e ao final 230 

solicita o que segue: “... A Secretaria Municipal de Assistência Social, em atenção ao que foi 231 

deliberado por este Conselho em Reunião Ampliada Extraordinária realizada em 22/08/2014, 232 

quando a plenária aprovou que se solicitasse mensalmente às entidades não governamentais 233 



que justificassem as sobras de recursos dos convênios outrora vigentes, vem respeitosamente 234 

informar a Vossa Senhoria, que ao encerramento dos mesmos, todas as entidades efetuaram a 235 

devolução dos respectivos saldos ao Município. Ocorre que, a SEASO ainda no processo de 236 

discussão e formulação das propostas para os novos convênios com as entidades parceiras, 237 

que iniciaram sua vigência em 01/07/2015, decidiu por não mais permitir que os saldos da 238 

transferência existentes ao final de cada mês, fiquem sob aplicação nas contas correntes, mas 239 

sim, sejam prontamente devolvidos ao Concedente, ou seja, ao Município de Cascavel. Esta 240 

obrigação está prevista na Cláusula Sexta dos Termos de Convênios assinados pelas partes. A 241 

Secretaria já oficiou as entidades sobre esse novo procedimento e as mesmas já efetuaram o 242 

depósito dos eventuais saldos existentes na prestação de contas de julho. Diante disto, vimos 243 

solicitar a este Conselho a revogação do Artigo 3º. e seus parágrafos da Resolução 057/2014, 244 

de 22/08/2014, que tratam do assunto, desobrigando assim as entidades que mantém convênio 245 

com o Município através desta Secretaria, de apresentar mensalmente a justificativa referente 246 

aos saldos, bem como à SEASO o encaminhamento de tais documentos... “;  encerrada a 247 

leitura, a presidente coloca o ofício em apreciação e explica que esse Relatório de saldos de 248 

Convênios era necessário, porém, na nova modalidade de Convênio consta uma cláusula que 249 

proíbe qualquer sobra de recursos oriundos de Convênios, desta forma, não tem como 250 

continuar exigindo das Entidades que apresentem as justificativas constantes na mencionada 251 

Resolução; encerrada a apreciação Maria Tereza coloca o ofício em votação e a Plenária 252 

aprova pela unanimidade de treze votos revogação do Artigo 3º. e seus parágrafos da 253 

Resolução 057/2014, de 22/08/2014, que tratam do assunto, desobrigando assim as entidades 254 

que mantém convênio com o Município através desta Secretaria, de apresentar mensalmente a 255 

justificativa referente aos saldos, bem como à SEASO o encaminhamento de tais documentos. 256 

Desta forma, passa-se ao último ponto de pauta nº 8. Informes Gerais: 8.1.Ofício nº 257 

1093/2015/SEASO – Resposta ao Ofício/CMAS nº 119/2015 – Deliberações da XI 258 

Conferência Municipal de Assistência Social, para que sejam inseridas na LDO/2016; 259 

Maria Tereza explica que este Conselho encaminhou o ofício citado solicitando à SEASO a 260 

inserção na LDO/2016, das deliberações da XI Conferência Municipal de Assistência Social, e 261 

que a Secretaria retornou através do ofício 1093/2015 explicando que as mesmas foram 262 

inseridas na LDO no momento em que a SEASO planejou os recursos para serem alocados na 263 

referida Lei; 8.2. Conferência Regional dos Direitos da Mulher será realizada na data de 264 

25/09/2015 na UNIPAR, inscrições abertas no site da AMOP; Maria Tereza faz a leitura do 265 

Convite; 8.3. XI Conferência Estadual de Assistência Social nas datas de 07 a 09 de 266 

outubro de 2015 em Curitiba. (Governamental: Fernanda, Justa e Poliana; Não-267 

Governamental: Entidades: Maria Tereza, Trabalhadores do Setor: Janete e Usuários: 268 

Vitória); justa explica que nas datas de 07 a 09 de outubro de 2015 em Curitiba, acontecerá a 269 

da XI Conferência Estadual de Assistência Social e participarão os Conselheiros supra, os 270 

quais foram eleitos na XI Conferência Municipal de Assistência Social de Cascavel; 8.4. X 271 

Conferência Nacional de Assistência Social nas datas de 07 a 10 de dezembro de 2015 272 

em Brasília. (Governamental: Justa, Usuários: Vitória): Justa explica que a eleição para 273 



participar da referida Conferência ocorreu na data de 09.09.2015 no Escritório Regional , onde 274 

foi eleita ela e a Conselheira Vitória Suzana Skiziski; 8.5. Convite para Inauguração do 275 

Centro Público de Economia Solidária: Carin faz o convite e repassa o endereço que é Rua 276 

Vinte e Cinco de Agosto, esquina com a Rua da Lapa, complexo Ciro Nardi; 8.6. Maria Tereza 277 

convida a todos para participarem da Eleição para Conselheiros Tutelares de Cascavel que 278 

será realizada na data de 04.10.2015. E nada mais havendo a ser tratado, a presidente Maria 279 

Tereza Chaves encerra a reunião às 10h e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após 280 

lida e aprovada será assinada por mim__________ e pela presidente_________________.281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


