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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 03 – 09/04/2015 

 

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e quinze, aconteceu às 1 

08h30, no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Santa 2 

Cruz, sito à Rua Tito Muffato, 2315, bairro Santa Cruz, a reunião 3 

ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS com a 4 

presença de sua presidente Maria Tereza Chaves, e a maioria de seus 5 

membros conforme consta na lista de presença anexa, para tratar dos 6 

seguintes assuntos de pauta: 1.  Apreciação e aprovação da Pauta do 7 

dia; 2. Leitura das justificativas de ausências de Conselheiros; 3.  8 

Apreciação e aprovação da ata da reunião anterior (ordinária de 9 

12.03.2015); 4. Posse de Conselheiros; 5.  Apreciação e Referendo 10 

das inscrições da Presidente e da Secretária Executiva do CMAS 11 

para participar na reunião Descentralizada e Ampliada do CNAS na 12 

data de 16/04/2015 em Brasília para tratar a respeito da Conferência 13 

Municipal de Assistência Social; 6.  Apreciação e deliberação do 14 

Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças com referencia: a 15 

utilização de recursos IGD/SUAS/2015 da SEASO; 7.  Apreciação e 16 

deliberação do Parecer das Comissões de Avaliação de 17 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Área de Proteção 18 

Social Básica referente a solicitação de aprovação dos 19 

documentos do Centro da Juventude, junto ao CMAS (conforme 20 

Resolução/nº74/2014 art. 18); 8.  Apreciação e deliberação do 21 

Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Especial de 22 



Média e Alta Complexidade com referência: Ofício nº 287/2015 de 23 

24 de março de 2015 da SEASO, quanto ao Programa de 24 

Erradicação do Trabalho infantil – PETI; 9. Apreciação e 25 

deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social 26 

Especial de Média e Alta Complexidade, com referência: Ofício nº 27 

310/2015 do Conselho Tutelar em 24 de março de 2015, referente à 28 

Resposta do Ofício/CMAS nº 004/2015; Oficio nº 328 de 01 de 29 

março de 2015 da SEASO em resposta ao oficio/CMAS nº 011/2015; 30 

10.  Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões da Área 31 

de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e de 32 

Orçamento e Finanças com referencia: Lar dos Bebês Pequeno 33 

Peregrino; 11. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões 34 

de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições com 35 

referência: alteração do Cronograma de elaboração do Plano de 36 

Ação de 2015 e Relatórios de Atividades de 2014 para as entidades 37 

que recebem subvenção do FMAS; 12.  Apreciação e deliberação 38 

do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças com referência: 39 

as justificativas dos saldos das entidades sociais conveniadas 40 

com o Município; 13. Informes Gerais: Apreciação Oficio Circular 41 

nº 002/2015/CEAS/PR de 13 de março de 2015 referente à Portaria 42 

nº 036/2014 do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 43 

Fome – MDS; Convite para participar do SIMPAI – simpósio 44 

Nacional para Proteção da Adolescência e Infância;  Apreciação do 45 

Oficio nº 055/2015 recebido da IMCS para compor Mesa de 46 

Autoridades no II Seminário do PBF;  A página eletrônica do CMAS 47 

está devidamente atualizada no site do Município: 48 

www.cascavel.pr.gov.br . A presidente Maria Tereza cumprimenta e 49 

agradece a presença de todos e na sequência passa a palavra à 50 

Coordenadora deste CRAS, senhora Cristiane Patrícia Steffler de Lima 51 

a qual diz que é uma honra receber o CMAS e faz uma breve 52 

http://www.cascavel.pr.gov.br/
http://www.cascavel.pr.gov.br/


explanação sobre o Serviço; explica que o total de atendimento em 53 

2014 foi de 7.970; entre os Benefícios ofertados consta: o Beneficio 54 

eventual, auxílio documentação, Civil, natalidade e alimentação; os 55 

atendimentos foram distribuídos conforme segue: assistente social- 56 

1.764; psicólogo – 76; Atendimento psicossocial – 36; Visita domiciliar – 57 

386; Participação em grupo do PAIF- 309; Encaminhamentos de 58 

Benefício de Prestação Continuada - BPC 88/87  - 53; Programa Bolsa 59 

Família – 338 atendimentos; Programa Leite das Crianças 273 – 60 

cadastros; 05 grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de 61 

Vínculos - SCFV- Idosos que ocorreram semanalmente nas segundas- 62 

feiras na sala de grupos do CRAS, nas terças-feiras bairro Aclimação, 63 

quartas-feiras bairro Canadá, quintas-feiras Parque Verde e nas sextas-64 

feiras no Jardim Palmeiras. Grupos SCFV com adolescentes de 12 a 14 65 

anos utilizando o espaço do Centro de Artes e Esportes Unificados – 66 

CEU; ooutro grupo de SCFV realizado em parceria com Pastoral da 67 

Criança com crianças de 0 á 6 anos e mães. Realizamos grupos do 68 

Serviço de Proteção e Atendimento integral à família – PAIF, 1º grupo 69 

com famílias que recebiam aux. Alimentação, 2º grupo BPC- Idoso, 3º 70 

grupo em parceria com a Legião da Boa Vontade-  LBV com gestantes; 71 

Cristiane ressaltou que para este ano de 2015 continuarão com os 72 

mesmos Serviços, benefícios, passando os grupos de SCFV- Idosas 73 

para atividades quinzenais e não mais mensais, pois o Serviço estará 74 

realizando o Plano de Desenvolvimento do Usuário, que é o Serviço a 75 

domicílio para pessoas idosas e deficientes que não podem participar 76 

dos grupos, e realizando Plano de Atendimento Familiar com as famílias 77 

- PAF que são público prioritário do CRAS; a coordenadora finaliza sua 78 

fala realizando a apresentação, verbal e pessoal da equipe que 79 

compõem o Serviço e se faz presente neste momento: 01 80 

Coordenadora, 02 assistentes sociais, 01psicólogo,  01 agente 81 

administrativo,  01 motorista;  02 zeladoras e 05 estagiários. Em 82 



seguida, passa-se ao ponto nº 1. Apreciação e aprovação da Pauta 83 

do dia: a presidente coloca a pauta em apreciação;  a assistente social 84 

do Conselho Municipal de Assistência Social, Justa Alves dos Anjos 85 

Chesca solicita a inclusão no ponto Informes Gerais referente a Reunião 86 

Ampliada Extraordinária com o CMDCA; nada mais havendo, Maria 87 

Tereza coloca a pauta em votação e a mesma é aprovada pela 88 

unanimidade de dezesseis votos. Desta forma, passa-se ao ponto nº 2. 89 

Leitura das justificativas de ausências de Conselheiros: Justa faz a 90 

leitura das  justificativas de ausências dos seguintes Conselheiros:    91 

Maria de Lourdes Menon Schram e  que está em Capacitação com as 92 

líderes das Pastoral da Criança; Ivone Lelis de Lima Novo, encontra-se 93 

em Capacitação pela Secretaria Municipal de Educação; Sandra Gauze 94 

Sato, que está auxiliando na organização  do estande da Economia 95 

Solidária na Feira do Comércio; Leoni Aldete Prestes Naldino, tem 96 

consulta médica neste horário e não conseguiu desmarcar; Justa 97 

também justifica a ausência do Conselheiro Josué dos Santos na 98 

reunião anterior (12.03.2015), haja vista que, o mesmo enviou e-mail 99 

confirmando presença, porém, posteriormente, encaminhou novo e-mail 100 

explicando que surgiu um contratempo e ele não pode se fazer 101 

presente. Prosseguindo, passa-se ao ponto nº 3.  Apreciação e 102 

aprovação da ata da reunião anterior (ordinária de 12.03.2015): 103 

Maria Tereza coloca a ata em apreciação e não havendo manifestação 104 

a coloca em votação e a mesma é aprovada pela unanimidade de 105 

dezesseis votos. Dando sequência à reunião, a presidente passa ao 106 

ponto nº 4. Posse de Conselheiros: Justa explica que o Núcleo 107 

Regional de Serviço Social 11ª Região – NUCRESS de Cascavel, 108 

encaminhou documento datado de 03.03.2015, assinado pela 109 

coordenadora Vívian Bertelli Ferreira de Oliveira onde informa a 110 

substituição das atuais representantes Mônica Gomes e Dalva 111 

Aparecida Moreira (Titular e Suplente) junto ao CMAS, que Juceli foi 112 



empossada em 12.03.2015 na condição de Conselheira Titular, sendo 113 

que na ocasião, Neiva estava impossibilitada de comparecer devido a 114 

estar participando de  Capacitação sobre Saúde Mental. Desta forma, a 115 

presidente empossa Neiva Liesenfeld, enquanto representante 116 

Suplente do NUCRESS. Passando assim para o ponto nº 5. 117 

Apreciação e Referendo das inscrições da Presidente e da 118 

Secretária Executiva do CMAS para participar na reunião 119 

Descentralizada e Ampliada do CNAS na data de 16/04/2015 em 120 

Brasília para tratar a respeito da Conferência Municipal de 121 

Assistência Social: Maria Tereza explica que será realizada reunião do 122 

Conselho Nacional de Assistência Social na cidade de Brasília, na data 123 

de 16.04.2015 onde serão repassadas informações referentes às 124 

Conferências Municipais; que tinha prazo para as inscrições e que desta 125 

forma, foram inscritas a presidente deste Conselho, Maria Tereza 126 

Chaves e a assistente social deste Conselho Justa Alves dos Anjos 127 

Chesca; Justa lembra e enaltece o comprometimento da gestão, tendo 128 

em vista que as despesas serão custeadas com recursos livres. 6. 129 

Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de Orçamento e 130 

Finanças com referencia: a utilização de recursos IGD/SUAS/2015 131 

da SEASO: Maria Tereza realiza a leitura do ofício nº 070/2015 através 132 

do qual  a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, solicita 133 

a deliberação e aprovação deste Conselho para utilização de recurso do 134 

Índice de Gestão Descentralizada – Sistema Único de Assistência 135 

Social – IGD-SUAS, referente à C/C 22.108-2 no ano de 2015; em 136 

seguida Justa lê o parecer onde consta que “... considerando o Decreto 137 

Federal n.º 7.636 de 07 de dezembro de 2011, o qual dispõe sobre o 138 

apoio financeiro da União a Estados, Distrito Federal e Municípios, 139 

destinado ao aprimoramento dos serviços, programas, projetos e 140 

benefícios de assistência social com base no Índice de Gestão 141 

Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – IGD/SUAS; 142 



considerando as orientações contidas no caderno de orientações sobre 143 

o Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência 144 

Social- IGD/SUAS do MDS; considerando a Tipificação Nacional dos 145 

Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo CNAS através da Resolução 146 

n.º 109/2009; considerando o Ofício nº 70 de 31 de março de 2015 147 

recebido da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEASO, 148 

solicitando apreciação e deliberação do CMAS, quanto a utilização de 149 

recursos do IGDSUAS/2015 para aquisição de equipamentos e serviços 150 

para SEASO; considerando o Parecer da Comissão de Orçamento e 151 

Finanças do CMAS, conforme indicativo na reunião realizada na data de 152 

02/04/2015, que é favorável à utilização de recursos do IGDSUAS/2015 153 

para aquisição de equipamentos e serviços para SEASO, no valor total 154 

de R$ 62.274,95, a Comissão tem como indicativo à Plenária: Parecer 155 

da Comissão de Orçamentos e Finanças do CMAS, conforme indicativo 156 

na reunião realizada na data de 02/04/2015, que é favorável à 157 

aprovação da utilização do recurso do IGD/SUAS/2015, pela SEASO no 158 

valor de R$ 62.274,95 (sessenta e dois mil, duzentos e setenta e quatro 159 

reais e noventa e cinco centavos), sendo que destes, R$ 54.774,89 160 

(cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e 161 

nove centavos), serão utilizados para aquisição de equipamentos para 162 

os Serviços da SEASO e R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) será 163 

destinado para capacitação...”. Encerrada a leitura, a presidente coloca 164 

o parecer em apreciação; não havendo nenhuma manifestação por 165 

parte da Plenária, a presidente coloca o parecer em votação e a 166 

plenária o aprova pela unanimidade de dezesseis votos. Segue a 167 

reunião com a discussão do ponto nº 7. Apreciação e deliberação do 168 

Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, 169 

Serviços e Inscrições e da Área de Proteção Social Básica 170 

referente à solicitação de aprovação dos documentos do Centro da 171 

Juventude, junto ao CMAS (conforme Resolução/nº74/2014 art. 18): 172 



Maria Tereza lê o ofício nº 206/2015 através do qual a SEASO solicita a 173 

este Conselho, a autorização de funcionamento do Centro da Juventude 174 

“Jomar Vieira da Rocha”; na sequência, Justa lê o parecer que diz: “... 175 

considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a qual 176 

define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades e 177 

organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, 178 

projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de assistência 179 

social dos Municípios e do Distrito Federal; considerando a Resolução 180 

nº 074/2014 do CMAS que define os parâmetros para a inscrição no 181 

Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações 182 

de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e 183 

benefícios socioassistenciais não governamentais e regulamenta o 184 

processo de aprovação dos Planos e Relatórios de Atividades das 185 

Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas, 186 

Projetos e benefícios socioassistenciais; considerando a Resolução n.º 187 

109/2009 do CNAS que aprova a Tipificação Nacional de Serviços de 188 

Assistência Social; considerando o Oficio nº 206 de 24 de março de 189 

2015 recebido da SEASO, que encaminha ao CMAS, o Plano de Ação 190 

do Centro da Juventude; considerando que o Art. 18 da 191 

Resolução/CMAS nº 074/2014 dispõe que “As unidades 192 

governamentais antes de ofertar os serviços, programas e benefícios 193 

deverão apresentar para aprovação do Conselho Municipal de 194 

Assistência Social: Obedecer ao Fluxograma, conforme anexo X; Plano 195 

de ação anual, através do IRSAS; Certidão de Licença Sanitária, 196 

atualizada; Licença do Corpo de Bombeiro, atualizada; Alvará de 197 

Funcionamento, atualizado, as Comissões tem como indicativo à 198 

Plenária parecer favorável à aprovação do Plano de Ação Anual 2015 199 

do Centro da Juventude apresentado pela SEASO e que, quanto aos 200 

incisos I, III, IV e V, do art. 18 da Resolução/CMAS nº 074/2014, o 201 

CMAS aguarda a apresentação por parte da SEASO desta 202 



documentação, para adequação da Unidade Centro da Juventude...”; 203 

encerrada a leitura, Maria Tereza coloca o parecer em apreciação; o 204 

diretor da SEASO, Hudson Márcio Moreschi Junior faz um 205 

esclarecimento referente à ausência do Certificado do Corpo de 206 

Bombeiros: explica que foram construídos, simultaneamente, dez 207 

Centros da Juventude, e que a aprovação do Projeto deu-se por meio 208 

da Corporação de Curitiba, haja vista, tratar-se de um Projeto Estadual, 209 

portanto responsabilidade do Estado; desta forma, a gestão realizou 210 

alguns contatos com quem de direito, naquela Capital, porém, até o 211 

momento, não obteve êxito; que a SEASO já até cogitou, devido à 212 

morosidade de se conseguir o Certificado, em fazer um Projeto Pré 213 

Incêndio à parte, exclusivo para o Centro da Juventude de Cascavel; 214 

encerrada apreciação, a presidente coloca o parecer em votação e a 215 

Plenária aprova o parecer pela unanimidade de dezesseis votos. A 216 

próxima discussão passa a ser o ponto nº 8. Apreciação e deliberação 217 

do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Especial de 218 

Média e Alta Complexidade com referência: Ofício nº 287/2015 de 219 

24 de março de 2015 da SEASO, quanto ao Programa de 220 

Erradicação do Trabalho infantil – PETI: a leitura do ofício 221 

mencionado é realizada pela presidente Maria Tereza e através do 222 

mesmo, a SEASO solicita a desvinculação de Inscrição do Programa 223 

de Erradicação do Trabalho infantil – PETI, do Centro de Referência 224 

Especializado de Assistência Social – CREAS I; Justa lê o parecer da 225 

Comissão o qual diz que “... considerando os arts. 60 e 62 da Lei nº 226 

8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, que, 227 

respectivamente, ratifica a proibição do trabalho infantil e estabelece 228 

que a condição de aprendiz diz respeito à formação técnico-profissional, 229 

ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação em vigor; 230 

considerando a Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007; 231 

considerando o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação 232 



aprovado pelo CMAS através da Resolução n.º 097/2014 e suas 233 

atualizações; considerando que a Lei nº 8.742, de 1993 - Lei Orgânica 234 

da Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei nº 12.435, de 2011, que 235 

instituiu o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; 236 

considerando a Resolução da CIT nº 1 de 19 de março de 2014, que 237 

altera a Resolução nº 5, de 12 de abril de 2013, da Comissão 238 

Intergestores Tripartite – CIT, que dispõe sobre os Estados, Municípios 239 

e Distrito Federal com alta incidência de crianças e adolescentes em 240 

situação de trabalho infantil serão cofinanciados pelo prazo de três 241 

anos, a partir da adesão ao cofinanciamento federal para realização de 242 

ações estratégicas com foco na erradicação do trabalho infantil; 243 

considerando que o PETI é um programa de caráter intersetorial e 244 

intergovernamental e as ações e atividades realizadas diretamente com 245 

os usuários, são desenvolvidas através dos Serviços Socioassistenciais 246 

(governamentais e não-governamentais), bem como dos Serviços 247 

Intersetoriais, não sendo assim, possível apresentar Plano de Ação 248 

conforme Resolução nº 074/4014; considerando que nos Planos de 249 

Ação 2015 dos Serviços Socioassistenciais constarão as ações do 250 

PETI; considerando o ofício nº 287 de 24 de março de 2015 recebido da 251 

SEASO, que solicita a desvinculação do Programa de Erradicação do 252 

Trabalho Infantil PETI do Centro de Referência Especializado de 253 

Assistência Social – CREAS I, tem como indicativo à Plenária parecer 254 

favorável à aprovação da desvinculação do Programa de Erradicação 255 

do Trabalho Infantil PETI, do Centro de Referência Especializado de 256 

Assistência Social – CREAS I e quanto ao Plano de Ações Estratégicas 257 

do PETI, o CMAS aguarda o recebimento deste, que está em fase de 258 

reelaboração pela SEASO, para posterior análise e deliberação...”; 259 

encerrada a leitura, a presidente coloca o parecer em apreciação; 260 

Jocielli Andrade Ferreira, Coordenadora do PETI, explica que em 261 

dezembro de 2014, participou de um encontro intersetorial, na cidade de 262 



Curitiba, realizado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e 263 

Combate à Fome – MDS, cujo objetivo foi de orientar os Municípios 264 

referente à construção do Plano de Ações estratégicas do PETI e que 265 

Cascavel estava avançado, pois já tinha iniciado a construção e 266 

considerando as novas orientações, é que o Plano está sendo 267 

reelaborado pela Comissão Municipal para o Enfrentamento da 268 

Violência Contra Crianças e Adolescentes e do Programa de 269 

Erradicação do Trabalho Infantil de Cascavel-CEV/PETI, para 270 

posteriormente encaminhamento a este Conselho; explica ainda que, 271 

por ser um Programa Intersetorial, essa construção está tendo a 272 

participação das demais Secretarias afins: pois assim, as mesmas terão 273 

suas necessidades contempladas; acrescenta que com a desvinculação 274 

do PETI do CREAS I, ele ficará “dentro” da gestão; a conselheira e 275 

gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, Luzia de 276 

Aguiar Soares, contribui e diz que o PETI por ser um Programa Federal 277 

não necessita estar inscrito no CMAS; encerrada a apreciação, Maria 278 

Tereza coloca o parecer em votação e a Plenária aprova pela 279 

unanimidade de dezesseis votos a desvinculação do Programa de 280 

Erradicação do Trabalho Infantil PETI do Centro de Referência 281 

Especializado de Assistência Social – CREAS I e que quanto ao Plano 282 

de Ações Estratégicas do PETI, o CMAS aguarda o recebimento deste, 283 

que está em fase de reelaboração pela SEASO, para posterior análise e 284 

deliberação. Na sequência, discute-se o ponto 9. Apreciação e 285 

deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social 286 

Especial de Média e Alta Complexidade, com referência: Ofício nº 287 

310/2015 do Conselho Tutelar em 24 de março de 2015, referente à 288 

Resposta do Ofício/CMAS nº 004/2015; Oficio nº 328 de 01 de 289 

março de 2015 da SEASO em resposta ao oficio/CMAS nº 011/2015: 290 

Maria Tereza explica que este Conselho recebeu o ofício nº 597/214 291 

através do qual o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 292 



Adolescente – CMDCA encaminha denúncia, recebida anonimamente, 293 

referente à determinada Família Acolhedora do bairro Santa Felicidade; 294 

que o encaminhamento do CMAS foi enviar o ofício nº 004/2015 ao 295 

Conselho Tutelar Oeste, bem como, o ofício nº 011/2015 à SEASO 296 

para averiguação da veracidade dos fatos relatados e providências 297 

necessárias; que ambos os Órgãos encaminharam resposta por meio 298 

dos ofícios nº 310/2015 Conselho Tutelar Oeste e Ofício nº 299 

328/2015/SEASO; Justa explica que Maria Tereza apresentou os 300 

referidos ofícios citando apenas alguns tópicos, não expondo a referida 301 

Família e/ou criança envolvida, haja vista que, a Comissão supra 302 

indicou por não ler todo o expediente; em seguida, Justa lê o parecer 303 

onde consta que “... considerando a Política Nacional de Assistência 304 

Social, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS, 305 

conforme Resolução nº 145 de 15/10/2004, publicado no D.O.U. em 306 

28/10/2004; considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 307 

2014, a qual define os parâmetros nacionais para inscrição das 308 

entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, 309 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de 310 

assistência social dos Municípios e do Distrito Federal; considerando 311 

que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 312 

prestados por entidades e organizações de assistência social deverão 313 

estar em consonância com o conjunto normativo da Política Nacional de 314 

Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, 315 

visando garantir padrões de qualidade na prestação de serviços e nas 316 

condições de trabalho; considerando a Resolução/CMAS nº 074/2014 317 

que define os parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de 318 

Assistência Social das entidades e organizações de assistência social, 319 

bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 320 

socioassistenciais não governamentais e regulamenta o processo de 321 

aprovação dos Planos e Relatórios de Atividades das Unidades 322 



Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas e 323 

Benefícios socioassistenciais; considerando o ofício nº 328 de 01 de 324 

março de 2015, recebido da Secretaria Municipal de Assistência Social, 325 

em resposta ao oficio/CMAS nº 011/2015que encaminha resposta 326 

quanto à denúncias envolvendo Serviço de Acolhimento em Família 327 

Acolhedora, informando que tomou as providencias cabíveis para 328 

apuração da denuncia e constatou que não procede; considerando o 329 

ofício nº 310 de 24 de março de 2015, recebido do Conselho Tutelar de 330 

Cascavel, em resposta ao oficio/CMAS nº 004/2015, que informa que 331 

denuncia feita envolvendo o Serviço de Acolhimento em Família 332 

Acolhedora, não procede; considerando o Parecer da Comissão da 333 

Área da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e 334 

Comissão de Orçamento e Finanças, o qual tem como indicativo a 335 

Plenária do CMAS que acate as respostas tanto, da SEASO, quanto do 336 

Conselho Tutelar referente a denuncias envolvendo o Serviço de 337 

Acolhimento em Família Acolhedora, tem como indicativo à Plenária que 338 

acate a resposta da SEASO e do Conselho Tutelar referente a 339 

denúncias envolvendo o Serviço de Acolhimento em Família 340 

Acolhedora, haja vista que segundo estes órgãos, tais denuncias não 341 

procedem...”; encerrada a leitura, a presidente coloca o parecer em 342 

apreciação; não havendo manifestação, coloca o parecer em votação e 343 

a Plenária o aprova pela unanimidade de dezesseis votos. Prossegue-344 

se com a discussão do ponto nº 10. Apreciação e deliberação do 345 

Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Especial de 346 

Média e Alta Complexidade e de Orçamento e Finanças com 347 

referencia: Lar dos Bebês Pequeno Peregrino: Maria Tereza faz a 348 

leitura do ofício nº 012/2015 por meio do qual a Entidade em tela 349 

informa que a partir de 25.03.2015, iniciou o processo de encerramento 350 

de suas atividades, bem como, consulta esse Conselho sobre a 351 

possibilidade de repasse de verbas via convênio para o pagamento das 352 



rescisões contratuais e ainda requer o ressarcimento da importância de 353 

R$ 2.185,00 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais), referente a 354 

reformas realizadas pela Entidade para que a mesma se adaptasse às 355 

exigências para funcionamento da modalidade Casa Lar considerando 356 

que tais benfeitorias foram incorporadas ao imóvel; na sequencia Justa 357 

faz a leitura do parecer das Comissões onde consta que: “... 358 

considerando a Constituição Federal de 1988; considerando a Lei n.º 359 

8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social; considerando a 360 

Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007; considerando a 361 

Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho 362 

Nacional de Assistência Social- CNAS, conforme Resolução nº 145 de 363 

15/10/2004, publicado no D.O.U. em 28/10/2004; considerando a 364 

Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a qual define os 365 

parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de 366 

assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e 367 

benefícios socioassistenciais nos conselhos de assistência social dos 368 

Municípios e do Distrito Federal; considerando que os serviços, 369 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais prestados por 370 

entidades e organizações de assistência social deverão estar em 371 

consonância com o conjunto normativo da Política Nacional de 372 

Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, 373 

visando garantir padrões de qualidade na prestação de serviços e nas 374 

condições de trabalho; considerando a Resolução/CMAS nº 074/2014 375 

que define os parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de 376 

Assistência Social das entidades e organizações de assistência social, 377 

bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 378 

socioassistenciais não governamentais e regulamenta o processo de 379 

aprovação dos Planos e Relatórios de Atividades das Unidades 380 

Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas e 381 

Benefícios socioassistenciais, as Comissões tem como indicativo à 382 



Plenária parecer favorável que: seja revogado o art 2º da Resolução nº 383 

006/2015/CMAS, que dispõe sobre “O repasse de recursos referente 384 

aos meses de fevereiro e março está condicionado à apresentação por 385 

parte do Lar dos Bebês da documentação para Inscrição da nova 386 

modalidade Casa Lar, conforme Resolução/CMAS nº 074/2014” e que 387 

seja cancelada a inscrição do Lar dos Bebês conforme termos da 388 

resolução nº 074/2014/CMAS; quanto ao repasse para pagamento das 389 

Rescisões, que seja encaminhando à SEASO para que se posicione, 390 

por meio de parecer, quanto à viabilidade e legalidade referente à 391 

liberação de recursos para pagamento das rescisões contratuais e que 392 

o Convênio 157/2012, firmado entre o Lar dos Bebês e o Município seja 393 

encerrado a partir de 01.04.2015...”; encerrada a leitura, Maria Tereza 394 

coloca o parecer em apreciação; Luzia diz que mesmo fazendo parte da 395 

Comissão e ter colaborado neste parecer, está com uma dúvida, pois, 396 

se este Conselho cancelar a Inscrição da Entidade, antes do 397 

posicionamento da SEASO quanto à viabilidade e legalidade da 398 

solicitação citada no parecer, caso o parecer seja favorável, não será 399 

possível acatá-lo, haja vista a inscrição de a Entidade ter sido cancelada 400 

conforme indicação do parecer supra; Maria Tereza propõe a retirada 401 

de pauta deste ponto e que o assunto retorne para discussão das 402 

Comissões; a Plenária não concordou com a retirada; Luzia propõe que 403 

seja alterado o parecer retirando o indicativo de “cancelamento da 404 

Inscrição” e que seja cancelado somente o Convênio vigente e que 405 

aguarde o parecer da SEASO; encerrada a apreciação, a presidente 406 

coloca em votação os itens discutidos, bem como a proposição de Luzia 407 

e a Plenária aprova pela unanimidade de dezesseis votos que seja 408 

revogado o art. 2º da Resolução nº 006/2015/CMAS, que dispõe sobre 409 

“O repasse de recursos referente aos meses de fevereiro e março está 410 

condicionado à apresentação por parte do Lar dos Bebês da 411 

documentação para Inscrição da nova modalidade Casa Lar, conforme 412 



Resolução/CMAS nº 074/2014” e que seja cancelada a inscrição do Lar 413 

dos Bebês conforme termos da resolução nº 074/2014/CMAS, sendo 414 

que este indicativo deverá ser efetivado por meio de Resolução; em 415 

seguida, a plenária aprova também pela unanimidade de dezesseis 416 

votos que quanto ao repasse para pagamento das Rescisões, que seja 417 

encaminhando à SEASO para que se posicione, por meio de parecer, 418 

quanto à viabilidade e legalidade referente à liberação de recursos para 419 

pagamento das rescisões contratuais; a presidente coloca também em 420 

votação e a Plenária aprova pela unanimidade de dezesseis votos que o 421 

Convênio 157/2012, firmado entre o Lar dos Bebês e o Município seja 422 

encerrado a partir de 01.04.2015...”. Dando continuidade, passa-se ao 423 

ponto 11. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de 424 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições com 425 

referência: alteração do Cronograma de elaboração do Plano de 426 

Ação de 2015 e Relatórios de Atividades de 2014 para as entidades 427 

que recebem subvenção do FMAS: Maria Tereza lê o ofício nº 428 

318/2015 advindo da SEASO, por meio do qual, a Secretaria solicita a 429 

apreciação e deliberação da Proposta de Alteração do Cronograma de 430 

elaboração do Plano de Ação 2015 e Relatório de Atividades 2014, para 431 

as Entidades que recebem subvenção do Fundo Municipal de 432 

Assistência Social; a proposta de alteração do Cronograma é distribuída 433 

aos presentes enquanto justa faz a leitura do Parecer no qual consta 434 

que “... considerando o Sistema Municipal de Monitoramento e 435 

Avaliação aprovado pelo CMAS através da Resolução n.º 097/2014 e 436 

suas atualizações; considerando a Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho 437 

de 2014, que estabelece o Regime Jurídico das Parcerias Voluntárias e 438 

define diretrizes para a politica de fomento e de colaboração com 439 

organizações da sociedade civil, extinguindo a formalização de 440 

convênios; considerando que os convênios vigentes das entidades, 441 

Abrigo São Vicente de Paulo, ACADEVI, ACAS, ADEFICA, Albergue 442 



Noturno, CEMIC, Guarda Mirim, Lar dos Bebês, Associação da Pastoral 443 

da Criança, Provopar e Recanto da Criança finalizarão na data de 30 de 444 

junho de 2015; considerando o ofício nº 318 de 31 de março de 2015 445 

recebido da SEASO, que solicita apreciação e deliberação do CMAS 446 

referente à alteração do Cronograma de elaboração do Plano de Ação 447 

2015 e Relatório de Atividades 2014, para as entidades que recebem 448 

subvenção do FMAS, a Comissão tem como indicativo à Plenária, 449 

parecer favorável à aprovação de alteração do Cronograma de 450 

elaboração do Plano de Ação 2015 e Relatório de Atividades 2014 451 

(antecipando as datas) para as entidades que recebem subvenção do 452 

FMAS: Abrigo São Vicente de Paulo, ACADEVI, ACAS, ADEFICA, 453 

Albergue Noturno, CEMIC, Guarda Mirim, Lar dos Bebês, 454 

Associação da Pastoral da Criança, Provopar e Recanto da 455 

Criança...”; encerrada a leitura, Maria Tereza coloca o parecer em 456 

apreciação; Luzia explica que apenas as entidades conveniadas, ou 457 

seja, as citadas no parecer, deverão entregar a documentação na 458 

Secretaria Executiva dos Conselhos conforme alteração, ou seja, até 459 

22.04.2015, as demais deverão seguir as datas que constam no 460 

cronograma anteriormente aprovado; acrescenta que na reunião de 461 

14.05.2015, este Conselho deverá apreciar e deliberar o critério de 462 

partilha de recursos e o Plano de Trabalho e Aplicação, pois, caso não 463 

se faça isso nesse momento, as Entidades mencionadas correm o risco 464 

de ficarem sem repasse dos recursos, haja vista que, por mais que a 465 

SEASO esteja empenhada, juntamente com outras Secretarias e 466 

também a Secretaria de Assuntos Jurídicos, para estudar a Lei Federal 467 

nº 13.019/2014 a qual altera a forma de Convênio, devido à 468 

complexidade da mesma, não foi possível avançar muito, e que ainda 469 

não saiu nem o Decreto Federal de regulamentação da mesma; Hudson 470 

explica que nem mesmo o Tribunal de Contas do Estado tem clareza 471 

sobre esta Lei e acrescenta que desde o início de fevereiro/2015 esta 472 



Lei vem sendo estudada pela SEASO e as outras Secretarias; Luzia 473 

complementa que o nosso Município já está bem adiantado nessa 474 

análise, porém, enquanto não for publicado o Decreto que a 475 

regulamenta, não tem como avançar, tendo em vista que, somente 476 

através dele é que poderá verificar se esta Comissão está indo no 477 

caminho certo; Luzia finaliza sua fala relatando que ela e a assistente 478 

social e conselheira, Poliana Lauthert estiveram em Balneário 479 

Camboriú, representando a SEASO, na reunião do Conselho Nacional 480 

de Gestores Municipais de Assistência Social – CONGEMAS, que em 481 

uma das Oficinas que participaram, a senhora “Ana Paula” diretora da 482 

rede privada, colocou que o Ministério Social de Desenvolvimento e 483 

Combate à Fome – MDS, está preocupado com a Lei em tela e que a 484 

Comissão Intersetorial Tripartite – CIT, composta por órgãos Municipais, 485 

Estaduais e Federais, fizeram uma Câmara Técnica para estudá-la e o 486 

MDS contratou uma Consultoria para estudar a Lei e também elaborar 487 

os modelos de documentos que as Entidades deverão apresentar a 488 

partir dessa nova modalidade; e que após conclusão desse estudo, o 489 

MDS estará repassando as orientações aos Municípios os quais, 490 

deverão regulamentar com emenda municipal; Luzia complemente que 491 

nesse Encontro foi explicado ainda que, esta lei vem sendo elaborada já 492 

há doze anos, que no primeiro mandato do governo “Lula” um grupo de 493 

Entidades apresentou uma proposta principalmente referente a custeio 494 

e Recursos Humanos e que, desde então, um grupo começou a estudar 495 

a proposta elaborando a referida Lei; encerrada a apreciação, Maria 496 

Tereza coloca o parecer em votação e a Plenária o aprova pela 497 

unanimidade de dezesseis votos a alteração do Cronograma de 498 

elaboração do Plano de Ação 2015 e Relatório de Atividades 2014 499 

(antecipando as datas) para as entidades que recebem subvenção do 500 

FMAS: Abrigo São Vicente de Paulo, ACADEVI, ACAS, ADEFICA, 501 

Albergue Noturno, CEMIC, Guarda Mirim, Lar dos Bebês, 502 



Associação da Pastoral da Criança, Provopar e Recanto da 503 

Criança. Prossegue-se com o ponto nº 12. Apreciação e deliberação 504 

do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças com referência: 505 

as justificativas dos saldos das entidades sociais conveniadas 506 

com o Município: Justa faz a leitura do parecer o qual diz que “... 507 

considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a qual 508 

define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades e 509 

organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, 510 

projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de assistência 511 

social dos Municípios e do Distrito Federal; considerando a Resolução 512 

CNAS nº 27 de 19 de setembro de 2011 a qual caracteriza as ações de 513 

assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da 514 

Assistência Social; considerando a Resolução nº 074/2014 do CMAS 515 

que define os parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de 516 

Assistência Social das entidades e organizações de assistência social, 517 

bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 518 

socioassistenciais não governamentais e regulamenta o processo de 519 

aprovação dos Planos e Relatórios de Atividades das Unidades 520 

Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas, Projetos e 521 

benefícios socioassistenciais; considerando a Resolução n.º 109/2009 522 

do CNAS que aprova a Tipificação Nacional de Serviços de Assistência 523 

Social; considerando a Resolução nº 075, de 22 de outubro de 2014, 524 

que “Aprova a prorrogação por mais 05 meses da vigência dos 525 

Convênios FMAS firmados entre o Município através da SEASO e as 526 

Entidades socioassistenciais, a Comissão tem como indicativo à 527 

Plenária, Parecer favorável à que este Conselho acate as justificativas 528 

de sobras de saldo de todas as entidades que recebem subvenção do 529 

Município, por meio da SEASO, bem como, recomende para as 530 

entidades que tem Recursos Humanos subvencionados, para que 531 

mantenham um banco de curriculum para não haver demora na 532 



contratação e assim evitar prejuízos aos usuários...”; encerrada a 533 

leitura, a presidente coloca o Parecer em apreciação, Justa lembra que 534 

na Reunião Extraordinária de 22.08.2014, esta Plenária questionou o 535 

motivo de sobra de saldo não aplicado de algumas Entidades e que 536 

após ampla discussão concluiu-se que era necessário solicitar 537 

justificativa das referidas Entidades para que o CMAS pudesse entender 538 

o motivo destes saldos não aplicados, desta forma, explica Justa, as 539 

Entidades acataram a deliberação enviando as justificativas conforme 540 

consta no parecer citado; nada mais havendo, a presidente coloca o 541 

parecer em votação e a plenária o aprova pela unanimidade de 542 

dezesseis votos. E assim passa-se ao ponto nº 13. Informes Gerais: 543 

13. Apreciação Oficio Circular nº 002/2015/CEAS/PR de 13 de 544 

março de 2015 referente à Portaria nº 036/2014 do Ministério de 545 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS: Justa diz que a 546 

Portaria citada orienta que os Conselhos Municipais de Assistência 547 

Social acompanhem a execução dos recursos federais repassados ao 548 

Fundo Municipal de Assistência Social, evitando o acúmulo do saldo de 549 

recursos, haja vista que, de acordo com esta Portaria nº 036/2014 do 550 

MDS, os repasses aos Fundos Municipais serão bloqueados quando 551 

identificado o acúmulo igual ou superior a doze meses; Convite para 552 

participar do SINPAI – simpósio Nacional para Proteção da 553 

Adolescência e Infância: Justa explica que já foi encaminhado via e-554 

mail, a todos os Conselheiros, o Convite para participarem nas datas de 555 

29 e 30.04.2015, do Simpósio Nacional para Proteção da Adolescência 556 

e Infância – SINPAI; plenária solicita que seja novamente 557 

encaminhando; Apreciação do Oficio nº 055/2015 recebido da IMCS 558 

para compor Mesa de Autoridades no II Seminário do PBF: Justa 559 

explica que, igualmente, foi encaminhando via e-mail o Convite aos 560 

Conselheiros e que a Presidente deste, Maria Tereza Chaves, compôs 561 

a Mesa de Autoridades representando este Conselho; A página 562 



eletrônica do CMAS está devidamente atualizada no site do 563 

Município: www.cascavel.pr.gov.br: Justa explica que o estagiário 564 

Felipe Alves Rotava é o responsável pela atualização da página do 565 

CMAS o qual está à disposição para consultas. Nada mais havendo a 566 

ser tratado, a presidente Maria Tereza Chaves encerra a reunião às 567 

10h20 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e 568 

aprovada será assinada por mim_____________ e pela 569 

presidente____________570 
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