
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ATA N° 17 – 19/11/2014 – 16h 

 

 

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e catorze, aconteceu às 16h, no 1 

Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à Rua Paraná, 5.000, a reunião 2 

extraordinária 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 5 

da Pauta do Dia; 2.  Apreciação e deliberação do Censo/SUAS/2014/Conselhos de 6 

Assistência Social. Maria Tereza inicia a reunião e agradece aos Conselheiros que se 7 

fizeram presente na reunião anterior (ampliada extraordinária em conjunto com o CMDCA às 8 

13h30) e que permaneceram para mais esta extraordinária; após, passa ao ponto nº 1. 9 

Apreciação e Aprovação da Pauta do Dia: Maria Tereza coloca a pauta em apreciação e 10 

em seguida em votação e a Plenária aprova pela unanimidade de doze votos; prosseguindo, 11 

a assistente social do CMAS, Justa Alves dos Anjos Chesca, justifica a ausência dos 12 

seguintes Conselheiros: Eliedy Batista Eler está em Foz do Iguaçu participando de uma 13 

Formação; Mônica Gomes se encontra em reunião com a Comissão do CISVEL para 14 

elaboração do Plano Municipal de Sócioeducação; Luiz Antônio Mariotto Neto está 15 

impossibilitado de ausentar-se do trabalho neste dia e horário. Na sequência, passa-se ao 16 

ponto nº 2.  Apreciação e deliberação do Censo/SUAS/2014/Conselhos de Assistência 17 

Social: Justa inicia a apresentação em “slides” do Questionário referente ao Censo 18 

SUAS/2014, o qual, conforme orientações do Ministério de Desenvolvimento Social e 19 

Combate à Fome - MDS deverá ser preenchido no período de 06 de outubro a 28 de 20 

novembro/2014; o MDS também recomenda que “... os questionários devem sempre ser 21 

preenchidos primeiramente em papel. Dessa maneira, assegura-se que no momento de 22 

inserir os dados no sistema eletrônico todas as informações necessárias já tenham sido 23 

coletadas e validadas pelos responsáveis. É indicada a validação dos questionários em 24 

reunião do Conselho. O questionário em papel, assinado pelo agente público responsável 25 

pelas informações prestadas, deverá ser arquivado pelo município. Para envio das informações 26 

ao MDS, as respostas deste questionário deverão ser fielmente digitadas no sistema eletrônico 27 

no endereço  http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/censosuas. O MDS recebe as informações do 28 

Censo SUAS exclusivamente pelo sistema eletrônico...”; a assistente social do CMAS 29 

ressalta que este questionário foi encaminhado a todos por email ; prossegue com a 30 

apresentação e a Plenária interage analisando, discutindo e consensuando marcar a 31 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/censosuas


alternativa que corresponde à realidade do Município; o Questionário é apresentado em 32 

Blocos conforme segue: BLOCO 1 – Identificação do Conselho: não houve nenhum 33 

apontamento por parte da Plenária que consensuou todas as respostas; BLOCO 2 – Lei de 34 

Criação, Regimento Interno e Legislações: nº 6.  Quais conteúdos estão previstos nas 35 

normatizações do Conselho e em que instrumento está normatizado? No item: Alternância 36 

na Presidência do Conselho entre representantes do governo e da sociedade civil, a 37 

Plenária discute que essa alternância acontece, porém, não está regulamentada em nenhum 38 

documento; a gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, Luzia de 39 

Aguiar Soares, lembra que o Município foi notificado pela Procuradoria Federal em relação a 40 

algumas pendências referentes ao Censo/SUAS/2013 e dentre elas constava o item em tela; 41 

após discussão, Luzia propõe que insira no atual Regimento Interno que a Presidência do 42 

CMAS seja alternada entre conselheiros governamentais e não governamentais; em 43 

seguida, a presidente coloca a proposição em votação e a Plenária aprova pela unanimidade 44 

de doze votos que seja inserido no Regimento Interno que a presidência do CMAS deverá 45 

acontecer em regime de alternância e que caberá à Mesa Diretiva deste Conselho fazer as 46 

devidas alterações no Regimento para contemplar esta proposta. BLOCO 3 – Orçamento e 47 

Infra-Estrutura do Conselho: no item 12: Descreva o espaço físico do Conselho - 48 

Quantidade de Banheiros: há uma ampla discussão referente a este item haja vista que, o 49 

CMAS utiliza para a realização das reuniões de Comissões, além, da sala de reuniões da 50 

Secretaria Municipal de Assistência, outras salas localizadas nos demais pavimentos do 51 

Paço Municipais, por fim, consensua-se a quantidade de 08 (oito) banheiros. BLOCO 4 – 52 

Secretaria Executiva: não houve nenhum apontamento por parte da Plenária que 53 

consensuou todas as respostas; BLOCO 5 – Dinâmica de Funcionamento: não houve 54 

nenhum apontamento por parte da Plenária que consensuou todas as respostas; BLOCO 6 55 

– Composição do Conselho: não houve nenhum apontamento por parte da Plenária que 56 

consensuou todas as respostas; BLOCO 7 – Conselheiros, no item 66. Indique os dados 57 

dos conselheiros: Justa explica que conforme é do conhecimento de todos e informado no 58 

item anterior, o CMAS é formado por 09 (nove) membros Titulares e 09 (nove) Suplentes 59 

Governamentais e 09 (nove) membros Titulares e 09 (nove) Não Governamentais, 60 

totalizando 36 (trinta e seis membros; porém, o conselheiro Ronaldo Adriano Alves dos 61 

Santos, representante do Conselho Regional de Psicologia – CRP, foi substituído, conforme 62 

ofício nº SC/397-outubro/14 advindo do referido Conselho; ocorre que, seu substituto ainda 63 

não foi empossado por não ter conseguido participar das últimas reuniões, desta forma, 64 

acrescenta Justa, a dúvida é se mantém o conselheiro Ronaldo confirmando assim, os 36 65 

conselheiros, ou se exclui o mesmo e informa a composição com 35 membros até a posse 66 

do representante do CRP; após discussão, a plenária aprova pela unanimidade de doze 67 

votos que deve manter o conselheiro Ronaldo Adriano Alves dos Santos até que aconteça a 68 

posse de seu substituto; BLOCO 8 – Responsável pelo Preenchimento: não houve nenhum 69 

apontamento por parte da Plenária que consensuou todas as respostas. Assim, todo o 70 

Censo SUAS/CMAS/2014 foi aprovado, com o encaminhamento  de que o Regimento 71 

Interno do CMAS seja alterado para contemplar a alternância da presidência de 72 



Conselheiros governamentais e não governamentais. Nada mais havendo a ser tratado a 73 

presidente Maria Tereza Chaves encerra a reunião às 16h45 e eu, __________________, 74 

lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pela 75 

presidente____________________________.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




