
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 18 – 11/12/2014 

 

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, aconteceu às 08h30, na Sala de 1 

Reuniões do 3º Piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à Rua Paraná, 5000 – Centro, 2 

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

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

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

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

Aprovação das atas das reuniões anteriores (extraordinárias de 05/11 e 19/11 e 7 

reunião ordinária de 13/11/2014); 4.  Apreciação e Aprovação do Calendário de 8 

reuniões ordinárias para o ano de 2015; 5.   Apreciação e Deliberação do Parecer das 9 

Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de 10 

Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, referente à solicitação de inscrição da 11 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, para executar o Serviço de 12 

Defesa e Garantia de Direitos; 6.  Apreciação e Deliberação da solicitação de Inscrição 13 

da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz – SEPAL, para executar o Serviço de 14 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adultos, junto ao CMAS; 7.   15 

Apreciação e Deliberação do Ofício nº 1223/2014 de 05 de dezembro de 2014 recebido 16 

da Secretaria de Assistência Social – SEASO referente ao Plano Municipal de 17 

Atendimento Socioeducativo; 8. Apreciação e Deliberação do Ofício nº 049 de 27 de 18 

novembro de 2014 recebido da Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência 19 

Visual – ACADEVI, referente à denúncia anônima; 9. Apreciação e Deliberação do 20 

Ofício Circular nº 66 de 30 de outubro de 2014 recebido da Secretaria Nacional de 21 

Assistência Social – SNAS e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 22 

Fome – MDS referente a Notificação sobre a implementação da Resolução CIT nº 23 

21/2013; 10. Apreciação do Oficio nº 1180 de 20 de novembro de 2014 recebido da 24 

SEASO referente a implementação da  Resolução CIT nº 21/2013 e providências; 11.  25 

Apreciação e Deliberação do Oficio nº 56 de 13 de novembro de 2014 recebido da 26 

Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel – ADEFICA referente à solicitação de 27 

revisão de recursos; 12.  Apreciação do Ofício nº 1204 de 28 de novembro de 2014 28 

recebido da Secretaria de Assistência Social – SEASO referente ao Parecer técnico a 29 

cerca da solicitação da ADEFICA; 13.  Apreciação do Oficio nº 1187 de 25 de 30 

novembro de 2014 recebido da SEASO, que encaminha oficio nº 741/2014 do 31 

IAP/ERCAS – JP, referente a doações resultantes de apreensões; 14. Deliberação do 32 

Ofício nº 1202 de 28 de novembro de 2014 recebido da Secretaria de Assistência 33 

Social – SEASO, referente à solicitação de parecer a cerca da solicitação de aumento 34 



de repasse para o Albergue Noturno; 15.  Informes Gerais: 15.1. Nota técnica conjunta 35 

nº 001/2014 – CEAS/CPSB/CPSE; 15.2. Ofício nº 44/2014 da Escola Centro Social 36 

Marista Marcelino Champagnat; 15.3. Ofício nº 264/2014 advindo do CMDM; 15.4. 37 

Convite do CMDM: 16 dias de Ativismo; 15.5. Ofício nº 127/2014/CMAS em conjunto 38 

com o CMDCA para MDS com cópias para CEAS, CNAS, CEDCA, SEASO; 15.6. Jornal 39 

EURECA II. Maria Tereza inicia a reunião dando as boas vindas a todos  agradecendo pela 40 

presença e passa ao ponto nº 1. Apreciação e aprovação da Pauta do dia: põe a pauta 41 

em apreciação; o senhor Gelcir dos Santos, Coordenador da Associação Cascavelense de 42 

Pessoas com Deficiência Visual – ACADEVI solicita a possibilidade de inversão do ponto nº 43 

8 que diz respeito à Entidade, haja vista que, o mesmo terá que se ausentar da reunião, 44 

pois, estará viajando para Foz do Iguaçu; a presidente coloca em votação e a plenária 45 

aprova pela unanimidade de onze votos a pauta com a referida alteração, sendo que o 46 

ponto 8 passará a ser o ponto 5 . Desta forma, a pauta passa a ter a seguinte ordem: 1. 47 

Apreciação e aprovação da Pauta do dia; 2.  Leitura das justificativas de ausências; 3.  48 

Apreciação e Aprovação das atas das reuniões anteriores (extraordinárias de 05/11 e 49 

19/11 e reunião ordinária de 13/11/2014); 4.  Apreciação e Aprovação do Calendário de 50 

reuniões ordinárias para o ano de 2015; 5. Apreciação e Deliberação do Ofício nº 049 51 

de 27 de novembro de 2014 recebido da Associação Cascavelense de Pessoas com 52 

Deficiência Visual – ACADEVI, referente à denúncia anônima; 6.   Apreciação e 53 

Deliberação do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, 54 

Serviços e Inscrições e de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, referente à 55 

solicitação de inscrição da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, 56 

para executar o Serviço de Defesa e Garantia de Direitos; 7.  Apreciação e Deliberação 57 

da solicitação de Inscrição da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz – SEPAL, para 58 

executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adultos, junto 59 

ao CMAS; 8.   Apreciação e Deliberação do Ofício nº 1223/2014 de 05 de dezembro de 60 

2014 recebido da Secretaria de Assistência Social – SEASO referente ao Plano 61 

Municipal de Atendimento Socioeducativo; 9. Apreciação e Deliberação do Ofício 62 

Circular nº 66 de 30 de outubro de 2014 recebido da Secretaria Nacional de 63 

Assistência Social – SNAS e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 64 

Fome – MDS referente a Notificação sobre a implementação da Resolução CIT nº 65 

21/2013; 10. Apreciação do Oficio nº 1180 de 20 de novembro de 2014 recebido da 66 

SEASO referente a implementação da Resolução CIT nº 21/2013 e providências; 11.  67 

Apreciação e Deliberação do Oficio nº 56 de 13 de novembro de 2014 recebido da 68 

Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel – ADEFICA referente à solicitação de 69 

revisão de recursos; 12.  Apreciação do Ofício nº 1204 de 28 de novembro de 2014 70 

recebido da Secretaria de Assistência Social – SEASO referente ao Parecer técnico a 71 

cerca da solicitação da ADEFICA; 13.  Apreciação do Oficio nº 1187 de 25 de 72 

novembro de 2014 recebido da SEASO, que encaminha oficio nº 741/2014 do 73 

IAP/ERCAS – JP, referente a doações resultantes de apreensões; 14. Deliberação do 74 

Ofício nº 1202 de 28 de novembro de 2014 recebido da Secretaria de Assistência 75 



Social – SEASO, referente à solicitação de parecer a cerca da solicitação de aumento 76 

de repasse para o Albergue Noturno; 15.  Informes Gerais: 15.1. Nota técnica conjunta 77 

nº 001/2014 – CEAS/CPSB/CPSE; 15.2. Ofício nº 44/2014 da Escola Centro Social 78 

Marista Marcelino Champagnat; 15.3. Ofício nº 264/2014 advindo do CMDM; 15.4. 79 

Convite do CMDM: 16 dias de Ativismo; 15.5. Ofício nº 127/2014/CMAS em conjunto 80 

com o CMDCA para MDS com cópias para CEAS, CNAS, CEDCA, SEASO; 15.6. Jornal 81 

EURECA II. Em seguida, passa-se ao ponto nº 2.  Leitura das justificativas de ausências: 82 

a assistente social do CMAS, Justa Alves dos Anjos Chesca, faz a leitura das justificativas 83 

de ausências dos seguintes Conselheiros: Iara Agnes Bach da Costa que está em Curso de 84 

Capacitação sobre Saúde Mental; Fábio Tomasetto, por motivos de saúde e atestado 85 

médico; Ivone Lelis de Lima Novo,  devido ao acumulo de relatórios a serem feitos até o 86 

término das aulas. Prossegue-se com o ponto nº 3.  Apreciação e Aprovação das atas das 87 

reuniões anteriores (extraordinárias de 05/11 e 19/11 e reunião ordinária de 88 

13/11/2014): a presidente coloca a ata de 05.11.2014 em apreciação e não havendo 89 

manifestação a coloca em votação e a mesma é aprovada pela unanimidade de onze votos; 90 

após, Maria Tereza coloca a ata de 19.11.2014 – 13h30 em apreciação e não havendo 91 

manifestação a coloca em votação a qual é aprovada por oito votos favoráveis e quatro 92 

abstenções dos seguintes Conselheiros que não participarem desta reunião: Susana 93 

Medeiros Dal Molin; Mônica Gomes e Eliedy Batista Eler e Marinês Reolon; na sequência, a 94 

presidente coloca a ata de 13.11.2014 – em apreciação e a agente administrativa do CMAS, 95 

Clarice Fruet, solicita autorização da Plenária para inserir na ata o Informe da Comissão 96 

Municipal para o Enfrentamento da Violência contra crianças e adolescentes e do Programa 97 

de Erradicação do Trabalho Infantil de Cascavel- CEV/PETI que a conselheira Mônica 98 

Gomes encaminhou a este Conselho e que foi lido na referida reunião, porém, não consta 99 

na ata citada; desta forma Maria Tereza coloca a mencionada ata em votação e a mesma é 100 

aprovada, com a solicitação, pela unanimidade de doze votos. Prosseguindo, passa-se ao 101 

ponto nº 4.  Apreciação e Aprovação do Calendário de reuniões ordinárias para o ano 102 

de 2015: Justa lembra que é de praxe, na última reunião do ano do CMAS, aprovar o 103 

Calendário com as datas das reuniões ordinárias do CMAS para o ano seguinte, contudo, o 104 

dia permanece sendo as segundas 5ª-feiras de cada mês e o horário às 08h30; paralelo à 105 

explicação, cada conselheiro recebe uma cópia da proposta do calendário para o ano de 106 

2015; finalizada a apreciação, Maria Tereza coloca o Calendário em votação e a Plenária o 107 

aprova pela unanimidade de doze votos. Dando continuidade, discute-se o ponto nº 5. 108 

Apreciação e Deliberação do Ofício nº 049 de 27 de novembro de 2014 recebido da 109 

Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual – ACADEVI, referente à 110 

denúncia anônima: Justa explica que a Secretaria Executiva dos Conselhos recebeu em 111 

07.10.2014, denúncia anônima, via telefone, referente à ACADEVI dando conta que 112 

“Funcionários e estagiária faltam muito; ou saem e deixam a porta fechada sem nenhum 113 

aviso se retornam mais tarde ou não; o mais grave é que muitas vezes a estagiária fecha a 114 

porta da entidade, porém, permanece lá dentro, sem atender; as pessoas chegam, pensam 115 

que não tem ninguém e vão embora; os deficientes visuais estão encontrando muitas 116 



dificuldades quando necessitam ir até a Entidade ou do atendimento desta, haja vista que, 117 

estas atitudes impedem a acessibilidade total dos deficientes visuais; denunciante pede 118 

providencias para que os associados possam ser atendidos com dignidade e, segundo ele, 119 

a entidade recebe dinheiro da Prefeitura e não estão atendendo como deveria”; Justa 120 

encerra a leitura e diz que mediante a denúncia, a Comissão de Avaliação de Documentos, 121 

Projetos, Serviços e Inscrições, na data de 17.11.2014, realizou visita in loco e constatou 122 

que a denúncia procede e orientaram a Entidade para que posicionassem o CMAS no que 123 

se refere as dificuldades elencadas durante a visita, pois, o Plano de Ação 2014, dispõe que 124 

a Entidade deve manter o Serviço disponível para os usuários 40 (quarenta) horas 125 

semanais; que a Entidade elencou inúmeras dificuldades, as quais serão encaminhadas ao 126 

CMAS, tão logo façam a reunião a qual está prevista para 29.11.2014; Justa acrescenta que 127 

a Entidade cumpriu com o acordo e encaminhou o ofício nº 049/2014 por meio do qual a 128 

ACADEVI informa que “considerando que a Servidora que desenvolvia a função 129 

administrativa passou por problemas de saúde até tirar uma licença médica; que os 130 

estagiários com deficiência visual estão estagiando apenas no período da tarde; 131 

considerando as várias trocas de estagiários para a função administrativa, visto que a 132 

prefeitura alega não possuir funcionário efetivo para disponibilizar a Entidade...No entanto, 133 

considerando a realização do trabalho desenvolvido pela entidade de grande relevância 134 

para as pessoas com deficiência visual de Cascavel e, portanto, temos a intenção de 135 

cumprir o desenvolvimento das ações a que nos propusemos no Plano de Ação referente ao 136 

ano de 2014. Para isto, após reunião do Conselho Deliberativo da ACADEVI a entidade 137 

tomou as seguintes medidas: alteração do horário de um dos estagiários com deficiência 138 

visual para o período da manhã; redução das atividades externas no período da manhã; 139 

manter informativos na porta quando da saída dos estagiários, inclusive, para ir ao banheiro; 140 

manter a porta sempre aberta no horário de expediente mesmo com os riscos existentes, 141 

por haver muitos andarilhos e pessoas desconhecidas no segundo piso da rodoviária...”; 142 

encerrada a leitura, Maria Tereza coloca o ofício em apreciação; o presidente da entidade 143 

Gelcir Santos faz uso da palavra e complementa que além das medidas citadas, também 144 

está sendo providenciado um tipo de sensor na entrada para que o deficiente visual que se 145 

encontra trabalhando dentro da Entidade perceba quando alguém adentrar; Maria Tereza 146 

diz que todos sabem da seriedade da Entidade e propõe que a plenária acate a solução 147 

para o problema apresentada pela ACADEVI; Gelcir questiona porque, no dia da visita da 148 

Comissão, estava “junto” o senhor Lauri Albino da Silva, presidente da Associação dos 149 

Deficientes Físicos de Cascavel – ADEFICA, o qual não é membro do CMAS; Justa explica 150 

que a pedido da Presidente do Conselho, a Secretaria Executiva dos Conselhos convidou 151 

apenas a Comissão supra, se havia mais alguém no recinto quando chegaram, não foi a 152 

convite do CMAS; a conselheira, Cleudomira Soares dos Santos,  representante dos 153 

usuários da ADEFICA explica, que foi apenas uma coincidência, que na verdade, o Lauri 154 

havia se dirigido à ACADEVI, que fica no mesmo Piso da ADEFICA para tratar de outro 155 

assunto, no entanto, ao perceber que havia Conselheiros do CMAS no local, se retirou; 156 

encerrada a apreciação Maria Tereza coloca em votação e a plenária aprova pela 157 



unanimidade de doze votos a justificativa apresentada pela entidade ACADEVI. E assim, 158 

passa-se ao ponto nº 6. Apreciação e Deliberação do Parecer das Comissões de 159 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Assessoramento, 160 

Defesa e Garantia de Direitos, referente à solicitação de inscrição da Associação de 161 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, para executar o Serviço de Defesa e 162 

Garantia de Direitos: Justa faz a leitura do parecer no qual consta que “...considerando a 163 

Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a qual define os parâmetros nacionais para 164 

inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, 165 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de assistência social dos 166 

Municípios e do Distrito Federal; considerando que os serviços, programas, projetos e 167 

benefícios socioassistenciais prestados por entidades e organizações de assistência social 168 

deverão estar em consonância com o conjunto normativo da Política Nacional de 169 

Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, visando garantir padrões 170 

de qualidade na prestação de serviços e nas condições de trabalho; considerando o Sistema 171 

Municipal de Monitoramento e Avaliação aprovado pelo CMAS através da Resolução nº 172 

035/2010 e suas atualizações; considerando a Tipificação Nacional dos Serviços 173 

Socioassistenciais, aprovada pelo CNAS através da Resolução 109/2009 e suas 174 

atualizações; considerando a Resolução nº 074/2014 do CMAS que define os parâmetros 175 

para a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações 176 

de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 177 

socioassistenciais não governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos 178 

e Relatórios de Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, 179 

Programas, Projetos e benefícios socioassistenciais; considerando a Lei Federal 12 101 de 180 

27 de Novembro de 2009; considerando a consulta feita ao MDS a saber: MDS: a 181 

Resolução CNAS 14 de 2014 é a normativa mais atualizada a respeito das inscrições de 182 

entidades de assistência social. O artigo 3 –§  1º  -  Para  fins  de  inscrição  é  vedado  aos  183 

Conselhos  de  Assistência  Social  fazer  a análise das Demonstrações Contábeis; 184 

Comentário  11:  Não  se  faz  necessário  analisar  as  demonstrações  contábeis  das 185 

entidades  para  fins  de  inscrição.  Essa  análise  deverá  apenas  ser  realizada  pelo  MDS 186 

para  fins  de  certificação; no  caso  de  entidades  com  atuação  em  mais  de  uma  área  187 

a preponderância  ou  não  na  área  da  assistência  social  deve  ser  verificada  com  base  188 

no Plano de Ação e no Relatório de Atividades apresentado, bem como na visita realizada; 189 

assim, mediante o exposto, as Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, 190 

Serviços e Inscrições e de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos tem por 191 

indicativo à plenária que APROVE a solicitação de Inscrição da Entidade APAE para 192 

executar Defesa e Garantia de Direitos, devendo ter seu Comprovante de Inscrição no 193 

CMAS conforme anexo VII da Resolução nº 074 de 20 de outubro de 2014 de Serviços, 194 

Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais...”. Em seguida a presidente coloca o 195 

parecer em apreciação; a conselheira e gerente da Divisão do Sistema Municipal de 196 

Assistência Social, Luzia de Aguiar Soares faz uso da palavra e diz que as Comissões 197 

tiveram muitas dúvidas, razão da consulta feita ao Ministério de Desenvolvimento Social e 198 



Combate à Fome – MDS, o qual, conforme consta no parecer, esclareceu que entidades  199 

com  atuação  em  mais  de  uma  área  a preponderância  ou  não  na  área  da  200 

assistência  social  deve  ser  verificada  com  base  no Plano de Ação e no Relatório de 201 

Atividades apresentado, bem como na visita realizada, ou seja, as Comissões não vão 202 

analisar o CNPJ da Entidade e sim os itens acima elencados e desta forma, a Comissão 203 

entendeu que a preponderância da APAE não é na área de Assessoramento, Defesa e 204 

Garantia de Direitos, uma vez que a entidade possui aproximadamente 200 (funcionários) e 205 

somente 10 (dez) dos mesmos executam serviços na área de Assessoramento; Luzia, em 206 

nome das Comissões, pede desculpas à Entidade que teve que refazer o requerimento dado 207 

as dúvidas das Comissões; Maria Tereza agradece os representantes da APAE que se 208 

fazem presentes; Dorli agradece a equipe técnica da SEASO pelo tempo disponibilizado 209 

referente às orientações dispensadas à Entidade; encerrada a apreciação, Maria Tereza 210 

coloca o parecer em votação e a Plenária aprova pela unanimidade de doze votos a 211 

solicitação de Inscrição da Entidade APAE para executar Defesa e Garantia de Direitos, 212 

devendo ter seu Comprovante de Inscrição no CMAS conforme anexo VII da Resolução nº 213 

074 de 20 de outubro de 2014 DEFINE os parâmetros municipais para a inscrição no 214 

Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de Assistência 215 

Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais não 216 

governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de 217 

Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas e 218 

Benefícios socioassistenciais. Na sequência, passa-se ao ponto nº 7.  Apreciação e 219 

Deliberação da solicitação de Inscrição da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz – 220 

SEPAL, para executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 221 

Adultos, junto ao CMAS: Justa explica que não tem parecer, porém, a Comissão de 222 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Proteção Social Básica  se 223 

reunião por diversas vezes a fim de analisar a solicitação da Entidade e averiguou a 224 

necessidade de algumas alterações, as quais, a SEPAL teria que entregar na Secretaria 225 

Executiva dos Conselhos até o dia 10.12.2014 no período da manhã, tempo hábil para que a 226 

Comissão elaborasse o parecer, no entanto, a Entidade, devido a complexidade das 227 

adequações, só conseguiu entregar no final da tarde; Luzia faz uso da palavra e informa que 228 

este Serviço é novo, é a primeira inscrição para atender a faixa etária de 30 a 59 anos, que 229 

foi inserido na Tipificação Nacional esse ano de 2014, portanto, algo novo que demandou 230 

diversas reuniões de orientações também com a Entidade; A assistente social Ana Paula 231 

Zorik Rodrigues, Coordenadora do Setor de Gestão da Informação, complementa que a 232 

Entidade em tela, até este ano de 2014 executava o Programa de Capacitação e Inclusão 233 

Produtiva e Enfrentamento à Pobreza e que a partir de 2015 passará a executar o Serviço 234 

solicitado e não mais o Programa citado; Justa finaliza a apreciação dizendo que o indicativo 235 

das Comissões é favorável. Maria Tereza coloca a solicitação em votação e a Plenária 236 

aprova pela unanimidade de doze votos a Inscrição da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz 237 

– SEPAL, para executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 238 

Adultos de 30 a 59 anos, junto ao CMAS. Desta forma, passa-se a o ponto nº 8.   239 



Apreciação e Deliberação do Ofício nº 1223/2014 de 05 de dezembro de 2014 recebido 240 

da Secretaria de Assistência Social – SEASO referente ao Plano Municipal de 241 

Atendimento Socioeducativo: Maria Tereza faz a leitura do ofício por meio do qual a 242 

SEASO encaminha o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, bem como, o 243 

Parecer da Comissão Intersetorial de Socioeducação de Cascavel – CISVEL encerra a 244 

leitura colocando o Plano em apreciação; a conselheira e Secretária Municipal de 245 

Assistência Social, Susana Medeiros Dal Molin informa que na data de ontem (10.12.2014), 246 

o Conselho Municipal dos Direitos da Criança – CMDCA realizou reunião no período 247 

matutino, a qual se estendeu ao período vespertino onde os Conselheiros contribuíram com 248 

inserções, exclusões, e que, o Plano foi bem analisado e avaliado pelo CMDCA; Justa 249 

lembra que o CMAS participou da referida reunião na condição de convidado (conforme 250 

reunião extraordinária de 19.11.2014 – 16h), portanto, sem a obrigatoriedade de quórum e 251 

que se fizeram presentes 6 (seis) representantes deste Conselho; Justa lembra que o CMAS 252 

só pode se posicionar no que se refere à Política de Assistência Social, por isso, solicita à 253 

Plenária a dispensa da leitura do Plano na sua integralidade e que a Plenária se atenha às 254 

ações pertinentes á Assistência Social; A assistente social do CMAS ainda realiza a leitura 255 

do email, através do qual o CMDCA encaminhou o Plano aprovado com as referidas 256 

alterações; Susana faz uso da palavra e diz que não pode deixar de valorizar a Comissão 257 

Intersetorial de Socioeducação de Cascavel – CISVEL, agradece a Comissão na pessoa da 258 

presidente, Lucimaira Cabreira dos Santos, ressalta que por tratar-se de um Plano Decenal 259 

e Intersetorial, exigiu-se um árduo trabalho dos membros da Comissão devido a 260 

complexidade em se elaborar um Plano Intersetorial; que foram realizadas várias reuniões 261 

com diversos setores, parabeniza a equipe pelo empenho e dedicação, trabalhando às 262 

vezes, à noite, para que o Plano fosse concretizado; Maria Tereza lembra que não é nada 263 

“engessado”, que embora o Plano seja decenal, o CMAS, a qualquer momento, se entender 264 

que deva ocorrer alguma alteração, pautará novamente este assunto; Susana corrobora 265 

com a fala da Presidente dizendo que daqui a 10 (dez) anos o Plano não será mais o 266 

mesmo, haja vista que, a realidade se transforma, por isso, esse é um processo gradativo 267 

de construção; em seguida, a conselheira e gerente da Divisão do Sistema Municipal de 268 

Assistência Social, Luzia de Aguiar Soares, apresenta, em “slides”, as ações pertinentes à 269 

Política de Assistência Social, sendo que as alterações estão sublinhadas/negrito/itálico: “No 270 

Item 8- PLANO DE AÇÃO, EIXO 2 – ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES E AS 271 

FAMÍLIAS; NA COLUNA OBJETIVOS: Garantir o atendimento intersetorial ao adolescente 272 

em cumprimento de MSE ao acesso dos serviços de cultura e esporte; NA COLUNA 273 

AÇÕES: Garantir a implantação das equipes intersetoriais (Esporte, Cultura e Assistência 274 

Social) e interdisciplinares para o desenvolvimento das ações no Centro da Juventude e 275 

Centro de Esporte, Cultura Unificado (CEU) e EURECAS - Unidades já implantadas e em 276 

funcionamento e posteriormente nas que serão construídas; Eixo 3 – MEDIDAS 277 

SOCIOEDUCATIVAS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIBERDADE 278 

ASSISTIDA; NA COLUNA OBJETIVOS: implementar as oficinas socioeducativas com o 279 

intuito de garantir a permanência desta metodologia, para atendimento de PSC e LA; NA 280 



COLUNA AÇÃO: garantir a realização de concurso público para o cargo de oficineiros nas 281 

diversas modalidades. (Artes, Música, Arte Circense, Educomunicação, Rima, Teatro, 282 

Dança, Capoeira, Artes Marciais, Grafite, Fotografia, Artes Cênicas e entre outros) de 283 

acordo com a necessidade do Serviço que executa as MSE; NA COLUNA RESPONSÁVEL 284 

PELA EXECUÇÃO: SEADM; Eixo 5 – SISTEMA DE INFORMAÇÃO; NA COLUNA 285 

OBJETIVOS: Alimentar de forma Alimentação sistemática os prontuários eletrônicos; NA 286 

COLUNA AÇÕES: Alimentação do sistema IRSAS; NA COLUNA RESPONSÁVEL PELA 287 

EXECUÇÃO: CREAS E RETIRAR: SEASO”; encerrada as alterações, a presidente coloca o 288 

Plano em apreciação; a conselheira Mônica Gomes questiona se o Plano será encaminhado 289 

ao CMDCA com as alterações feitas pelo CMAS, uma vez que o mesmo já foi aprovado por 290 

aquele Conselho; Luzia sugere que seja encaminhado via email ao Conselho Municipal da 291 

Criança e do Adolescente; Susana solicita que seja encaminhado também à SEASO; Luzia 292 

questiona se as alterações constarão na cópia do Plano do CMDCA; Susana diz que sim, 293 

porém não constará na Resolução daquele Conselho que já foi elaborada. Encerrada a 294 

apreciação, a presidente coloca o Plano em votação ao votação e a Plenária aprova, por 295 

onze votos favoráveis o Plano de socioeducação com as referidas alterações, sendo que o 296 

mesmo constará como anexo do Plano Decenal da Criança e do Adolescente. Registra-se 297 

nesse momento a ausência na sala de reuniões da Conselheira Mônica Gomes. Na 298 

sequência, discute-se o ponto nº 9. Apreciação e Deliberação do Ofício Circular nº 66 de 299 

30 de outubro de 2014 recebido da Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS 300 

e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS referente a 301 

Notificação sobre a implementação da Resolução CIT nº 21/2013: Luzia realiza a leitura 302 

do ofício supra o qual diz que “... em cumprimento ao previsto na Resolução nº 21/2013, da 303 

Comissão Intergestores Tripartite – CIT, que pactuou procedimentos e responsabilidades 304 

para adequação do funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social – 305 

CRAS, notificamos essa Instância de Controle Social, para fins de acompanhamento e apoio 306 

técnico, que o Município possui uma unidade de CRAS que se enquadra em uma ou mais 307 

situações que ensejam a inserção da (s) unidade(s) em “processo de aperfeiçoamento 308 

gradativo...Caberá ao Município adotar as providências cabíveis para a superação das 309 

situações identificadas e ao estado estabelecer formas de acompanhamento e de apoio 310 

técnico e financeiro ao município na superação dessas situações, conforme disposto na 311 

Norma Operacional Básica do SUAS – NOB SUAS. Além disso, o estado deverá realizar o 312 

preenchimento do Módulo de Acompanhamento dos Estados, até 26 de novembro de 2014, 313 

que se encontra disponível em HTTP://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/se/suuas_estados/, na 314 

guia ´Expansão 2013 e Aperfeiçoamento gradativo`. O estado informará, por meio desse 315 

Módulo, a situação de superação ou não da (s) dificuldade (s) identificada(s). O não 316 

preenchimento ou a não superação dessas situações poderá ensejar a suspensão do 317 

cofinanciamento federal a essa(s) unidade(s) de acordo com mo disposto na Instrução 318 

Operacional supracitada...”; encerrada a leitura, a presidente coloca o ofício em apreciação; 319 

a gerente da Divisão de Proteção Social Básica, Carin Andréia Savaris explica que após o 320 

recebimento do ofício, verificou-se que o CRAS Volante estava nesse processo de 321 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/se/suuas_estados/


pendência, por esta razão, no dia 24/11/2014 a técnica do Escritório Regional, a Sra. 322 

Cristiane, realizou visita no CRAS VOLANTE para averiguação e posterior preenchimento 323 

no Sistema do MDS da situação averiguada; na oportunidade relatou que as observações 324 

feitas por ela serão inseridas no sistema próprio do Ministério de Desenvolvimento Social - 325 

MDS, o qual irá deliberar posteriormente ao Estado dos procedimentos a serem adotados 326 

pelo Município para a superação das situações identificadas; Carin acrescenta que é de 327 

conhecimento de todos que o CRAS Volante divide o espaço físico com o Programa Leite da 328 

Criança; a conselheira e assistente social do mencionado CRAS, Gisele Fossá esclarece 329 

que o imóvel é locado e o Programa Leite da Criança utiliza apenas uma sala do local; Carin 330 

explica que ambos os Serviços dividem a mesma recepção, o que não é aceitável pelo MDS 331 

e também que na ocasião da visita, a técnica da SEDS visualizou que esse Serviço não se 332 

enquadra como um CRAS, e que esse Serviço deveria estar vinculado a uma Unidade de 333 

algum CRAS, no entanto, foi apenas uma fala, haja vista que está se aguardando o 334 

posicionamento do Estado; a gerente ainda explica que o CRAS Volante não recebe 335 

recursos federais, desta forma, a pendência discutida não implicaria em cortes de recursos, 336 

ao contrário de outros Municípios que tiveram o(s) CRAS(s) notificado(s) e irão deixar de 337 

receber; Maria Tereza questiona o porquê de somente o CRAS Volante não recebe recursos 338 

federais; Carin e Luzia explicam que os recursos para Cascavel são somente para 5 (cinco) 339 

CRAS e o Volante seria o sexto; que esses recursos são disponibilizado de acordo de 340 

acordo com as famílias referendadas no Programa Bolsa Família, que hoje seria em torno 341 

de 25.000 (vinte e cinco mil) famílias e o MDS preconiza um CRAS para cada 5.000 (cinco 342 

mil) famílias; Gisele coloca que a equipe do CRAS Volante ficou apreensiva com essa 343 

notícia, haja vista que, todos procuram fazer sempre o melhor e levar o Serviço nas linhas 344 

rurais, e que a possibilidade de “fechar” o CRAS Volante é como se fosse um retrocesso, 345 

pois, Cascavel sempre esteve à frente nas ações pertinentes à Política de Assistência 346 

Social; Susana corrobora com a fala de Gisele que é um retrocesso, mas que no momento, 347 

está se aguardando a resposta do MDS e complementa que a SEASO está pensando em 348 

criar um CRAS Central, no mesmo local que hoje o CRAS Volante está situado, que se o 349 

problema é o Programa Leite das Crianças, pode-se pensar em remanejamento, contudo, 350 

tem que se aguardar a resposta do MDS que será encaminhada ao Estado e este então, irá 351 

se posicionar junto ao Município; Maria Tereza propõe então o CMAS aguardar esse trâmite 352 

para então se posicionar; na sequencia Maria Tereza coloca a proposição em votação e a 353 

Plenária aprova com a unanimidade de doze votos, que o CMAS aguarde o posicionamento 354 

do MDS junto ao Estado e o deste junto ao Município para então se posicionar. Dando 355 

continuidade à reunião, discute-se o ponto nº 10. Apreciação do Oficio nº 1180 de 20 de 356 

novembro de 2014 recebido da SEASO referente a implementação da Resolução CIT 357 

nº 21/2013 e providências: Maria Tereza explica que esse ponto refere-se também à 358 

discussão do ponto acima (nº 9), que através do ofício citado, a SEASO solicitou a indicação 359 

de um representante do CMAS para acompanhar a visita da técnica do Estado ao CRAS 360 

Volante, porém, diante da impossibilidade da indicação, este Conselho encaminhou à 361 

Secretaria Municipal de Assistência Social o ofício nº 132/2014/CMAS solicitando 362 



informações referentes às providências cabíveis para sanar as situações identificadas no 363 

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Volante no sentido de superá-las, 364 

porém, acrescenta a presidente, no ponto de pauta anterior a SEASO já respondeu ao 365 

questionamento. Desta forma, passa-se o ponto nº 11.  Apreciação e Deliberação do 366 

Oficio nº 56 de 13 de novembro de 2014 recebido da Associação dos Deficientes 367 

Físicos de Cascavel – ADEFICA referente à solicitação de revisão de recursos: a 368 

presidente faz a leitura do ofício por meio do qual a entidade solicita uma revisão de 369 

recursos para o novo plano de ação 2015/2016 para aquisição de materiais de consumo 370 

alimentício, higiene e limpeza, copa, cozinha, expediente, telefone e internet e solicita ainda 371 

a inclusão do pagamento de um Contador no valor de R$ 170,00 ((cento e setenta reais); 372 

finalizada a leitura, Maria Tereza coloca o ofício em apreciação; explica que após o 373 

recebimento deste ofício, o CMAS encaminhou o ofício nº 124/2014/CMAS à SEASO 374 

solicitando parecer técnico quanto a viabilidade e legalidade da solicitação; Susana solicita 375 

que o próximo ponto de pauta (nº 12), seja discutido juntamente com este, haja vista, tratar-376 

se do mesmo assunto, desta forma, Maria Tereza realiza também a leitura do ofício nº 377 

1204/2014/SEASO através do qual a Secretaria encaminha o parecer técnico nº 03 de 378 

21.11.2014 com as seguintes orientações: “da proposição da entidade - Quanto a: 379 

“revisão de recursos para novo plano de ação 2015/2016”, tendo em vista o aumento 380 

da inflação 6,5% para aquisição de: materiais de consumo alimentício, higiene e 381 

limpeza, copa e cozinha, expediente, telefone e internet” temos as seguintes 382 

considerações: 1º - Em Reunião Extraordinária deste Conselho realizada em 17/10/2014, 383 

foi aprovada por meio da Resolução nº 075/14, a prorrogação dos convênios firmados entre 384 

as Entidades Socioassistenciais e o Município por mais 05 meses, ou seja, de 01/02/2015 a 385 

30/06/2015; 2º Durante a Reunião do CMAS, foi esclarecido pela Secretária de Assistência 386 

Social, que não haveria aumento de recursos a nenhuma Entidade, tendo em vista que 387 

durante a vigência dos convênios, o município deverá adequar-se ao cumprimento da Lei 388 

Federal nº 13.019/14, a qual obriga a Administração Pública a proceder Chamamento 389 

Público de Entidades para firmar Termos de Parceria (fomento ou colaboração), 390 

extinguindo-se a figura do “Convênio”. Desta forma, torna-se inviável neste momento, o 391 

aporte financeiro de recursos a todas as Entidades, incluindo a ADEFICA. Quanto ao 392 

financiamento de despesas com “Contador no valor de R$ 170,00”, temos as seguintes 393 

considerações: 1º Todas as Entidades que tiveram prorrogados os prazos dos convênios, 394 

deverão respeitar as categorias de despesas já aprovadas no Termo originário, sendo 395 

vedada a mudança de objeto, ou seja, não é possível incluir despesas com serviços 396 

contábeis conforme proposto pela Entidade. 2º Considerando que a Lei Federal nº 397 

13.019/14, que possibilitará o aceite de despesas com serviços contábeis ainda não esta 398 

vigorando, deve-se observar a legislação atual, a qual veta a possibilidade do financiamento 399 

de tal despesa (Acórdão TCE/PR nº 1776/09, item 4.4, inciso XII). Ressaltamos ainda que, 400 

até o mês de outubro de 2014, esta Entidade possuía um saldo em conta corrente não 401 

aplicado de R$ 4.423,56 (quatro mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e seis 402 

centavos). Este montante representa quase três meses de repasses, o que é bastante 403 



significativo no montante total do convênio da Entidade. Neste sentido é fundamental que, 404 

antecedente ao pleito de recursos, a Entidade proponente tenha um bom planejamento 405 

financeiro, estipulando valores médios das despesas condizentes com o valor real, evitando-406 

se assim a restituição, aos cofres públicos, de recursos não aplicados durante a execução 407 

do convênio. Em outro sentido, é imprescindível o cumprimento dos objetivos traçados no 408 

plano de trabalho e aplicação, ou seja, despesas previstas e não executadas sem qualquer 409 

justificativa plausível, caracterizam descumprimento do convênio, podendo incorrer em 410 

sanções por parte do Concedente. Após o mês de julho de 2015, a Administração municipal 411 

deverá cumprir as regras estabelecidas pela nova Lei Federal nº 13.019/14, ou seja, novos 412 

critérios e valores serão definidos para a celebração das parcerias com as Entidades 413 

socioassistenciais”. Finalizada a leitura, Maria Tereza pergunta se já foi dado retorno à 414 

entidade; Susana diz que a entidade encaminhou ofício com o mesmo teor para a SEASO e 415 

que esta já enviou a resposta; desta forma, a presidente coloca em votação e a plenária 416 

aprova pela unanimidade de onze votos o parecer técnico da SEASO, bem como, que a 417 

entidade seja oficiada dessa deliberação. OBS: a partir desse ponto o quórum passa a ser 418 

de onze, considerando que a conselheira Maria de Lourdes Menon Schram, ausentou-se da 419 

reunião. Prosseguindo passa-se ao ponto nº 12. Apreciação do Ofício nº 1204 de 28 de 420 

novembro de 2014 recebido da Secretaria de Assistência Social – SEASO referente ao 421 

Parecer técnico a cerca da solicitação da ADEFICA: este ofício entrou na discussão do 422 

ponto acima, conforme consta. Assim sendo, passa-se ao ponto nº 13. Apreciação do 423 

Oficio nº 1187 de 25 de novembro de 2014 recebido da SEASO, que encaminha oficio 424 

nº 741/2014 do IAP/ERCAS – JP, referente a doações resultantes de apreensões: a 425 

conselheira e 2ª Secretária do CMAS, Luzia faz a leitura do ofício nº 1187/2014 através do 426 

qual a SEASO encaminhou o ofício circular nº 741/2014 do Instituto Ambiental do Paraná – 427 

IAP, ao Prefeito Municipal Edgar Bueno, que repassou à SEASO, haja vista que, no referido 428 

ofício o IAP está disponibilizando às Entidades Assistenciais doações de produtos 429 

apreendidos pela fiscalização daquele órgão. Maria Tereza explica que foi encaminhando 430 

ofício circular à todas as Entidades inscritas neste Conselho com as devidas orientações de 431 

como proceder para averiguar quais são os produtos disponíveis e como proceder para a 432 

possível doação; o diretor da Secretaria, Hudson Márcio Moreschi Júnior, contribui e diz que 433 

ao receber o ofício a Secretaria contatou com o Instituto e se inteirou de que a intenção do 434 

mesmo é realizar um cadastro das Entidades para que quando acontecer apreensões o 435 

próprio Órgão realize o contato com as mesmas. A presidente explica que estas 436 

informações foram apenas para conhecimento da Plenária, que não implica em nenhuma 437 

deliberação. Desta forma, passa-se ao ponto nº 14. Deliberação do Ofício nº 1202 de 28 438 

de novembro de 2014 recebido da Secretaria de Assistência Social – SEASO, referente 439 

à solicitação de parecer a cerca da solicitação de aumento de repasse para o 440 

Albergue Noturno: Justa explica que na reunião ordinária de 13.11.2014, este Conselho 441 

deliberou o encaminhamento de ofício à SEASO solicitando que se posicione em relação a 442 

esses recursos e a tudo que deve ocorrer para que o reordenamento da Entidade aconteça 443 

até 31.12.2014 e que desta forma, o CMAS enviou o ofício nº 125/2014/CMAS à SEASO, a 444 



qual encaminhou a resposta por meio do ofício 1202/2014; Luzia realiza a leitura do mesmo 445 

no qual consta que...A Secretaria de Assistência Social têm as seguintes considerações 446 

quanto às proposições apresentadas pela Entidade: A) - “aumento do repasse em R$ 447 

40.200,97 mensal, mais reajustes anuais”, ressaltamos que: 1º - Em Reunião 448 

Extraordinária deste Conselho realizada em 17/10/2014, foi aprovada por meio da 449 

Resolução nº 075/14, a prorrogação dos convênios firmados entre as Entidades 450 

Socioassistenciais e o Município por mais 05 meses, ou seja, de 01/02/2015 a 30/06/2015; 451 

2º Durante a Reunião do CMAS, foi esclarecido pela Secretária de Assistência Social, que 452 

não haveria aumento de recursos a nenhuma Entidade, tendo em vista que durante a 453 

vigência dos convênios, o município deverá adequar-se ao cumprimento da Lei Federal nº 454 

13.019/14, a qual obriga a Administração Pública a proceder Chamamento Público de 455 

Entidades para firmar Termos de Parceria (fomento ou colaboração), extinguindo-se a figura 456 

do “Convênio”. Desta forma, tornar-se inviável neste momento, o aporte financeiro de 457 

recursos a todas as Entidades, incluindo a Associação Espírita Irmandade de Jesus – 458 

Albergue Noturno.  B) - “Financiamento de despesas com “Encargos Sociais”, 459 

ressaltamos que: 1º - Todas as Entidades que tiveram prorrogados os prazos dos 460 

convênios, deverão respeitar as categorias de despesas já aprovadas no Termo originário, 461 

sendo vedada a mudança de objeto, ou seja, não é possível incluir despesas com 462 

encargos sociais, conforme proposta apresentada pela Entidade; 2º Considerando que a Lei 463 

Federal nº 13.019/14, que possibilitará o aceite de despesas com encargos sociais ainda 464 

não esta vigorando, deve-se observar a regulamentação atual, a qual veta a possibilidade 465 

do financiamento de tal despesa (Resolução CMAS nº 083/2012, artigo 7º). Ressaltamos 466 

ainda que até o mês de outubro de 2014, esta Entidade possuía um saldo não aplicado nas 467 

contas correntes dos convênios nº 151/2012 e nº 152/2012, de R$ 11.624,29 (recursos 468 

municipais) e R$ 6.783,11 (recursos federais), totalizando o montante de R$ 18.407,40 469 

(dezoito mil, quatrocentos e sete reais, e quarenta centavos). Este montante é bastante 470 

significativo, e neste sentido é fundamental que, antecedente ao pleito de recursos, a 471 

Entidade proponente tenha um bom planejamento financeiro, estipulando valores médios 472 

das despesas condizentes com o valor real, evitando-se assim a restituição, aos cofres 473 

públicos, de recursos não aplicados durante a execução dos convênios.  Após o mês de 474 

julho de 2015, a Administração municipal deverá cumprir as regras estabelecidas pela nova 475 

Lei Federal nº 13.019/14, ou seja, novos critérios e valores serão definidos para a 476 

celebração das parcerias com as Entidades socioassistenciais...” Encerrada a leitura a 477 

presidente coloca o ofício em apreciação. Maria Tereza explica que se trata da mesma 478 

lógica do ponto de pauta nº 11 onde se discutiu a solicitação de aumento de repasse pela 479 

Entidade ADEFICA; o conselheiro Josué dos Santos faz uso da palavra e diz que o valor do 480 

recurso que está sobrando na Entidade conforme consta no ofício (R$ 18.407,40) é muito 481 

alto, que nas Entidades ADEFICA e ACADEVI, às vezes acontece uma pequena sobra de 482 

recursos pelo fato de pagarem aluguel e condomínio cujos valores podem sofrer alterações, 483 

porém, a Entidade em tela possui sede própria, então, é muito dinheiro sobrando; Justa 484 

contribui e Hudson confirma que os valores que estão sobrando serão restituídos pela 485 



Entidade aos cofres públicos; em seguida Maria Tereza coloca o ofício em votação o qual a 486 

Plenária aprova pela unanimidade de onze votos. Finalizando a pauta passa-se ao ponto nº 487 

15. Informes Gerais: 15.1. Nota técnica conjunta nº 001/2014 – CEAS/CPSB/CPSE: 488 

Justa explica que o destaque desta Nota é a orientação técnica que os Municípios devem 489 

cumprir de que, todos os Centros de Referência de Assistência Social e de Referência 490 

Especializada de Assistência Social – CRAS e CREAS, devem funcionar, no mínimo, por 491 

40 horas semanais, 5 dias da semana e 8 horas diárias, assim como os serviços 492 

referenciados por essas unidades; complementa que Cascavel está  à frente, pois, já 493 

cumpre as orientações, mas que pode existir Municípios que ainda não se apropriaram e 494 

realizam atendimento em espaço e/ou horário compartilhado; 15.2. Ofício nº 44/2014 da 495 

Escola Centro Social Marista Marcelino Champagnat: Maria Tereza lê o ofício por meio 496 

do qual a Entidade solicitou um representante do CMAS para participar de reunião realizada 497 

na data de 05.12.14 para tratar sobre o envolvimento de crianças e adolescentes com 498 

drogas no Paraná; complementa que indicou a conselheira Amália Pereira da Silva Duarte 499 

Nóbrega para participar da referida reunião, haja vista que, não houve tempo hábil de trazer 500 

o assunto para deliberação desta Plenária; complementa que neste Projeto Infância, 501 

Adolescência e Direitos o Marista está realizando um diagnóstico em todo o estado do 502 

Paraná, Município por Município de crianças e adolescentes envolvidos na drogadição; 15.3. 503 

Ofício nº 264/2014 advindo do CMDM: a presidente faz a leitura do ofício onde o Conselho 504 

Municipal dos Direitos da Mulher convida para o encerramento das atividades de 2014 que 505 

foi realizado na data de 03.12.12 no Auditório da Prefeitura com a palestra “A História das 506 

Lutas das Mulheres na América Latina”; Justa explica que o Convite foi encaminhado por 507 

email a todos os Conselheiros; 15.4. Convite do CMDM: 16 dias de Ativismo: igualmente 508 

a presidente faz a leitura do Convite cujas ações aconteceram no período de 25.11 à 509 

10.12.2014, também encaminhando por email para conhecimento da Plenária; Ofício nº 510 

127/2014/CMAS em conjunto com o CMDCA para MDS com cópias para CEAS, CNAS, 511 

CEDCA, SEASO: Justa lembra que conforme deliberado na reunião extraordinária em 512 

conjunto com o CMDCA na data de 05.11.2014, foi encaminhando o ofício nº 513 

127/2014/CMAS aos Órgãos citados referentes ao atraso de repasse de Recursos pelo 514 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS; 15.6. Jornal EURECA II: 515 

são distribuídos exemplares do Jornal. Nada mais havendo a ser tratado, Maria Tereza 516 

encerra a reunião às 16h45, e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e 517 

aprovada será assinada por mim_____________ e pela presidente_________________. 518 

 

 

 




