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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ATA N° 13 – 24/09/2015 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e quinze, aconteceu às 13h30, na 1 

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

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

presença de suapresidente Maria Tereza Chaves, e a maioria de seus membros conforme 4 

consta na lista de presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. 5 

Apreciação e deliberação da Pauta do dia; 2. Leitura das justificativas de ausências 6 

de Conselheiros; 3. Apreciação e deliberação referente ao cofinanciamento estadual 7 

do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS II – Centro POP (Ofício SEASO nº 8 

1559); 4. Apreciação e deliberação do ofício nº 1573/2015/SEASOO referente à 9 

justificativa de saldo do 2º semestre de 2015 relativo ao co-financiamento da 10 

Residência Inclusiva, repasse fundo a fundo do FEAS; 5.  Informes Gerais: 5.1. 11 

Preenchimento do Censo SUAS 2015 para os questionários de CRAS, CREAS e 12 

Centro POP;         5.2. Alteração da data da Conferência Estadual de Assistência               13 

Social. A presidente inicia a reunião externando seu agradecimento a todos que atenderam 14 

a convocação para esta reunião extraordinária. Em seguida, passa ao ponto nº 1. 15 

Apreciação e deliberação da Pauta do dia: a presidente coloca a pauta em apreciação; a 16 

conselheira e assistente social da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, 17 

Francieli Castelli Mocellin, solicita a inclusão de pauta do seguinte assunto: Deliberação 18 

quanto à solicitação de cessão de uso de veículo para o Serviço de Acolhimento em 19 

Família Acolhedora – Ofício nº 1576/2015/SEASO; a conselheira e gerente da Divisão de 20 

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Jhesy Fernanda Pinto Martins, 21 

solicita a alteração no ponto 4. Onde se lê “saldo do 2º semestre de 2015”, leia-se “saldo 22 

do 1º semestre de 2015, haja vista que o ofício encaminhando ao CMAS para a confecção 23 

da pauta, estava equivocado e foi substituído com o texto correto, porém, quando ocorreu à 24 

substituição a pauta já havia sido encaminhada; a assistente social do CMAS, Justa Alves 25 

dos Anjos Chesca, solicita a inclusão nos Informes Gerais da Alteração da data e horário 26 

da Reunião Ordinária do mês de outubro/2015, e também da Reunião de Posse do 27 

CMAS da gestão 2015/2017; a conselheira e Coordenadora da Gestão de Benefícios e 28 

Transferência de Renda, Poliana Lauther, solicita a inclusão do informe referente ao 29 



Convite para Inauguração do Centro Público de Economia Solidária; encerrada a 30 

apreciação, a presidente coloca a Pauta em votação a qual é aprovada, com as devidas 31 

alterações e inserções, pela unanimidade de onze votos; desta forma, a Pauta passa a ter a 32 

seguinte ordem: 1. Apreciação e deliberação da Pauta do dia; 2. Leitura das 33 

justificativas de ausências de Conselheiros; 3. Apreciação e deliberação referente ao 34 

cofinanciamento estadual do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS II – 35 

Centro POP (Ofício SEASO nº 1559); 4. Apreciação e deliberação do ofício nº 36 

1573/2015/SEASOO referente à justificativa de saldo do 1º semestre de 2015 relativo 37 

ao co-financiamento da Residência Inclusiva, repasse fundo a fundo do FEAS; 5. 38 

Deliberação quanto à solicitação de cessão de uso de veículo para o Serviço de 39 

Acolhimento em Família Acolhedora – Ofício nº 1576/2015/SEASO; 52 6.  Informes 40 

Gerais: 6.1. Preenchimento do Censo SUAS 2015 para os questionários de CRAS, 41 

CREAS e Centro POP; 6.2. Alteração da data da Conferência Estadual de Assistência 42 

Social; 6.3.  Alteração da data e horário da Reunião Ordinária do mês de 43 

outubro/2015; 6.4. Reunião de Posse da gestão 2015/2017; 6.5.  Convite para 44 

Inauguração do Centro Público de Economia Solidária. Dando continuidade, passa-se 45 

ao ponto nº 2. Leitura das justificativas de ausências de Conselheiros: Justa lê as 46 

justificativas de ausências dos seguintes Conselheiros: Eliedy Batista Eller está participando 47 

de Capacitação na AMOP; Josué dos Santos e Cleodomira Soares dos Santos estão 48 

participando do Fórum Municipal em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; 49 

Leoni Aldete Prestes Naldino tem audiência junto ao Juizado Especial Cível; Sandra Gauze 50 

Sato está escalada para trabalhar junto ao Programa Economia Solidária onde participa; 51 

Joana D´arc Maciel de Oliveira, tem outro compromisso; Justa finaliza explicando que o 52 

vereador e Conselheiro Estadual de Assistência Social, Vanderlei Augusto da Silva solicitou 53 

que registrasse que nessa data encontra-se em viagem a outro Município e, por esta razão, 54 

não pode se fazer presente, para contribuir com a discussão do ponto nº 4 da Pauta 55 

aprovada; o diretor Administrativo e financeiro da Secretaria Municipal de Assistência Social 56 

– SEASO, Hudson Márcio Moreschi Júnior, justifica a ausência da conselheira e Secretária 57 

da SEASO, Inês de Paula, que está resolvendo problemas de saúde envolvendo seus pais 58 

que são idosos. Na sequência, discute-se o ponto nº 3. Apreciação e deliberação 59 

referente ao cofinanciamento estadual do Piso Paranaense de Assistência Social – 60 

PPAS II – Centro POP (Ofício SEASO nº 1559): Maria Tereza faz a leitura do ofício nº 61 

1559/2015, através do qual, a SEASO informa que “... Informamos que o município de 62 

Cascavel foi contemplado com o cofinanciamento estadual do Piso Paranaense de 63 

Assistência Social - PPAS II - Centro Pop, conforme deliberação nº 37/2014 do CEAS (em 64 

anexo). Para tanto, o município deverá preencher o Plano de ação disponível no sistema de 65 

informatização do Estado e aprova-lo no CMAS até a data de 25/09/2015, conforme segue 66 

e-mail em anexo. Diante disso, solicitamos a este estimado conselho a averiguação da 67 



possibilidade de realização de reunião extraordinária para deliberação e aprovação do 68 

Plano de Ação para o cofinanciamento do Centro Pop do Piso Paranaense de Assistência 69 

Social; encerrada a leitura, a presidente reitera que o prazo para preenchimento do Plano 70 

de Ação no Sistema de Informatização do Estado, bem como, sua aprovação pelo CMAS, 71 

expira em 25.09.2015, ou seja, amanhã; Jhesy Fernanda; em seguida, a presidente lê o 72 

ofício nº 1578/2015, por meio do qual a Secretaria encaminha o Plano, no formato online, 73 

que deve ser preenchido; após, Maria Tereza coloca os ofícios em apreciação; Fernanda 74 

faz uso da palavra e diz que essas informações foram recebidas a semana passada, que 75 

trouxe um Print da tela, pois, o Sistema é todo informatizado e não tem opção de impressão 76 

e como, neste local não tem Internet foi feito a cópia; faz a leitura do Plano, explica que o 77 

mesmo corresponde aos meses de outubro, novembro e dezembro deste ano, e o repasse 78 

mensal é de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), totalizando R$ 19.500,00 (dezenove 79 

mil e quinhentos reais); Hudson lembra que este valor corresponde a 50% do recurso 80 

repassado pelo Governo Federal que é de R$ 13.000,00 (treze mil mensais), e que agora 81 

então, o estado está disponibilizando a contrapartida; Francieli Castelli explica que o 82 

repasse Fundo a Fundo do Governo Federal é diferente do Estado; Fernanda complementa 83 

que o repasse só se concretiza após o CMAS aprovar a Adesão e o Plano de Ação do 84 

Município ao cofinanciamento estadual para o Serviço Especializado para Pessoas em 85 

Situação de Rua, em Centro Pop – Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS II; 86 

Hudson contribui informando que este recurso permite também a aquisição de 87 

equipamentos, diferente dos recursos federais que só podem ser utilizados com material de 88 

custeio; Justa questiona se os recursos retroativos, desde novembro de 2011, o município 89 

irá receber; Fernanda e Hudson afirmam que no documento recebido nada consta; Maria 90 

Tereza diz que essa dúvida teria que ser dirimida com o Conselheiro Estadual, Vanderlei, 91 

que conforme consta no início desta, não pode se fazer presente; encerrada a apreciação, a 92 

presidente coloca a solicitação em votação e a plenária aprova pela unanimidade de onze 93 

votos a Adesão do Município ao cofinanciamento estadual do Piso Paranaense de 94 

Assistência Social – PPAS II – Centro POP; em seguida, Maria Tereza coloca em votação o 95 

Plano de Ação do Munícipio ao cofinanciamento estadual para o Serviço Especializado para 96 

Pessoas em Situação de Rua, em Centro POP - Piso Paranaense de Assistência Social - 97 

PPAS II, e igualmente, o mesmo o mesmo é aprovado pela plenária pela unanimidade de 98 

onze votos 0e que, após deliberação do CMAS a Secretária Executiva Justa Alves dos 99 

Anjos Chesca deverá acessar o Sistema Fundo a Fundo - SIFF da SEDS, com a senha 100 

exclusiva disponibilizada por esta Secretaria, e preencher on line o Instrumental, colocando 101 

data da reunião que aprovou o Termo de Adesão e o Plano de Ação, nº da Ata, nº da 102 

Resolução com o nº do Órgão Oficial e o nº do Jornal que publicou a referida Resolução. 103 

Desta forma, passa-se ao ponto nº 4. Apreciação e deliberação do ofício nº 104 

1573/2015/SEASOO referente à justificativa de saldo do 1º semestre de 2015 relativo 105 



ao co-financiamento da Residência Inclusiva, repasse fundo a fundo do FEAS: Maria 106 

Tereza faz a leitura do ofício cujo conteúdo é “ .... a Secretaria Municipal de Assistência 107 

Social em cumprimento a solicitação realizada pelo Escritório Regional de Cascavel da 108 

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social referente à prestação de contas dos 109 

recursos repassados fundo a fundo destinados aos serviços de Residências Inclusivas I e II, 110 

vem por meio deste encaminhar a justificativa de saldo financeiro na conta corrente dos 111 

recursos do FEAS na data de 30/06/2015, para manutenção das Residências Inclusivas de 112 

Cascavel. Desde já, ressaltamos o compromisso e empenho que o Município de Cascavel, 113 

por intermédio da Secretaria de Assistência Social, vem tendo com a execução do serviço 114 

de residência inclusiva a partir de sua implantação. Em 30 de junho de 2015, conforme 115 

relatório de execução financeira aprovado por este Conselho na prestação de contas do 1º 116 

semestre de 2015, o saldo existente em conta corrente é de R$ 136.846,83, podendo tal 117 

valor ser aferido através dos extratos bancários. Deste montante de recursos, podemos 118 

dizer que parcialmente compõem-se pelo superávit do exercício anterior, rendimentos 119 

financeiros apurados na conta corrente entre os meses de janeiro a junho de 2015 e o 120 

crédito depositado pela SEDS em 16/03/2015 no valor de R$ 30.000,00. Os repasses dos 121 

recursos pela SEDS ocorreram sempre em parcelas acumulativas e sem um cronograma 122 

definido de pagamento, ou seja, o Município desconhecia quando e qual valor seria 123 

repassado pela SEDS, prejudicando o efetivo planejamento e aplicação dos recursos. Entre 124 

os meses de agosto e dezembro de 2014 foram creditados pela SEDS, o montante de R$ 125 

70.000,00. Deste total, R$ 50.000,00 foram creditados no mês de outubro e dezembro 126 

período em que os processos de compra já estavam sendo concluídos, impossibilitando a 127 

Secretaria de encaminhar novos pedidos de aquisição de produtos. Diante de todo exposto, 128 

reafirmamos que a delonga e inconstância dos repasses financeiros prejudicaram o 129 

planejamento da utilização dos recursos. Os repasses federais também foram repassados 130 

com atraso e quase sempre em parcelas acumulativas obrigando o município a arcar com 131 

recursos próprios para manutenção mensal das residências inclusivas.  Do valor total de 132 

recursos existente na conta corrente em 30/06/2015, estava comprometido (empenhado) o 133 

montante de R$ 2.213,36. Portanto o saldo “disponível” para ser aplicado representa R$ 134 

134.633,47. Importante enfatizar que apesar dos saldos financeiros existentes em conta 135 

bancária no fechamento do 1º semestre de 2015, não houve interrupções no atendimento 136 

das duas unidades de acolhimento, nem tão pouco houve prejuízos aos usuários e técnicos 137 

do serviço. Outro fato que merece destaque é que a conclusão de um procedimento de 138 

compras no município, independentemente do objeto, pode levar entre 03 a 04 meses para 139 

ser concluído. Ainda podem correr situações adversas durante o processo licitatório, como 140 

por exemplo, a inexistência de empresas interessadas em participar dos certames. Neste 141 

sentido, objetivando adquirir os itens necessários, novo procedimento é aberto, resultando 142 

ao final um prazo de até 08 meses para compra de um determinado produto. Reafirmamos, 143 



portanto, que os recursos recebidos pela SEDS serão aplicados de forma mais dinâmica 144 

possível, naquilo que couber a Secretaria de Assistência Social, a fim de evitarmos o 145 

acúmulo financeiro em conta. Porém é importante destacar que para que isto ocorra, faz-se 146 

necessário a união de esforços entre todos os entes, ou seja, que haja regularidade nos 147 

repasses financeiros, tanto por parte do governo federal quanto do governo estadual. Diante 148 

de todo exposto, esperamos que nossas justificativas possam ser recepcionadas em todo 149 

seu teor, tendo em vista a clareza e veracidade em que os fatos ocorreram e foram 150 

relatados... “, encerrada a leitura, a presidente coloca o ofício em apreciação; Fernanda 151 

explica que este Conselho aprovou anteriormente a Prestação de Contas da Residência 152 

Inclusiva que teve um saldo superior a 30%, por isso, foi solicitado pela SEDS que fosse 153 

feito a justificativa, e que é necessária essa justificativa dos saldos do 1º Semestre de 2015 154 

e é necessário que seja aprovada pelo CMAS para a aprovação do repasse fundo a fundo 155 

do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS referente ao 1º Semestre de 2015, uma 156 

vez que, o 2º Semestre de 2014 já foi aprovado; Hudson acrescenta que não deverá mais 157 

existir saldos desses recursos, uma vez que, os mesmos serão utilizados para a 158 

contratação de cuidadores e assim, serão gastos com maior agilidade. Encerrada a 159 

apreciação, a presidente coloca o ofício em votação e a Plenária aprova pela unanimidade 160 

de onze votos a justificativa apresentada pela SEASO referente ao saldo do 1º semestre de 161 

2015 relativo ao co-financiamento da Residência Inclusiva, repasse fundo a fundo do Fundo 162 

Estadual de Assistência Social – FEAS. Dando continuidade à reunião, passa-se ao ponto 163 

nº 5. Deliberação quanto à solicitação de cessão de uso de veículo para o Serviço de 164 

Acolhimento em Família Acolhedora – Ofício nº 1576/2015/SEASO: a conselheira e 165 

gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, Luzia de Aguiar Soares, lê o 166 

mencionado ofício onde a SEASO informa “... o vencimento do Termo de Cessão de uso do 167 

veículo placas AUZ-5924, RENAVAN 45.147375-2 que vem sendo utilizado pelo EURECA I. 168 

Desta forma, solicitamos inclusão de pauta quanto à apreciação e deliberação em relação à 169 

nova solicitação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social quanto à cessão de 170 

uso do referido veículo (atualmente cedido para o EURECA I), destinando para o Serviço de 171 

Acolhimento em Família Acolhedora. Segue Plano de Trabalho...”; finalizada a leitura, a 172 

presidente coloca o ofício em apreciação; Francieli Castelli explica que no ano de 2012 o 173 

deputado Estadual André Bueno destinou uma emenda através do qual o Estado adquiriu e 174 

está como Cessão de uso para o EURECA, pois, o veículo pertence à Secretaria de Estado, 175 

do Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDS; e que agora como o Termo venceu e tem 176 

que ser renovado e considerando que o EURECA I adquiriu um veículo com recursos do 177 

Fundo da Infância e Adolescência – FIA, a gestão optou por ceder o veículo em tela ao 178 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; Francieli finaliza informando que foi 179 

solicitado ao deputado citado e o mesmo já está articulando junto ao Estado para que este 180 

ceda definitivamente o veículo ao Município; desta forma, Maria Tereza coloca o ofício em 181 



votação e a Plenária aprova pela unanimidade de onze votos a cessão de uso de veículo 182 

placas AUZ-5924 RENAVAN 45.147375-2 para o Serviço de Acolhimento em Família 183 

Acolhedora. Prossegue-se com o ponto nº 6. Informes Gerais: 6.1. Preenchimento do 184 

Censo SUAS 2015 para os questionários de CRAS, CREAS e Centro POP: Luzia lê o e-185 

mail recebido da SEDS informando que está aberta a temporada de preenchimento do 186 

Censo SUAS 2015, desde 17.09.2015 para os questionários dos Serviços supracitados; 6.2. 187 

Alteração da data da Conferência Estadual de Assistência Social: Maria Tereza informa 188 

que, conforme informação da SEDS, a XI Conferência Estadual de Assistência Social 189 

agendada para 13, 14 e 15.10.15, foi alterada para 06, 07 e 08.10.2015; 6.3. Alteração da 190 

data e horário da Reunião Ordinária do mês de outubro/2015: Justa explica que a 191 

Reunião Ordinária de outubro será realizada na data de 06.10.2015, às 13h30 na sala de 192 

reuniões do 3º Piso, e justifica a necessidade da alteração devido à mudança de data da 193 

Conferência informada no ponto anterior; saliente a importância da presença de todos por 194 

tratar-se da última reunião dessa gestão 2013-2015, onde serão aprovadas quatro atas e 195 

demais assuntos pertinentes a essa gestão 6.4. Reunião de Posse da gestão 2015/2017: 196 

Maria Tereza convida a todos para a Posse mencionada que acontecerá na data de 197 

09.10.2015, às 13h30 na sala de reuniões do 3º Piso; Justa explica que a posse será nesta 198 

data, pela mesma justificativa do ponto anterior, porém, a partir de 15.10.2015; 6.5.  199 

Convite para Inauguração do Centro Público de Economia Solidária: a gerente da 200 

divisão de Proteção Social Básica, Carin Andréia Savaris, reitera o convite feito na reunião 201 

anterior, para a inauguração dia 29.09.2015, às 10h, na Rua Vinte e Cinco de Agosto, 202 

esquina com a Rua da Lapa, complexo Ciro Nardi; 6.6. Luzia repassa o Convite para a 203 

Audiência Pública do 2º Quadrimestre de 2015 que será realizada na data de 29.09.15, às 204 

09h na Câmara Municipal de Cascavel; 6.7. a assistente social da divisão de Proteção 205 

Social Especial, Jocielli Andrade Ferreira, convida para o III Seminário Municipal de 206 

Sensibilização ao Enfrentamento e Erradicação do Trabalho Infantil e Audiência Pública do 207 

Plano de Ações Estratégicas do PETI que acontecerá no dia 15.10.2015 na, UNIPAR a 208 

partir das 08h. Nada mais havendo a ser tratado, a presidente Maria Tereza Chaves 209 

encerra a reunião às 11h10 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e 210 

aprovada será assinada por mim_____________ e pela presidente___________________. 211 



 

 

 

 

 


