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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ATA N° 04 – 15/04/2015 

 

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e quinze, aconteceu às 10h30, no Auditório da 1 

Prefeitura de Cascavel, sito à Rua Paraná, 5000, a reunião extraordinária do Conselho 2 

Municipal de Assistência Social – CMAS com a presença de sua vice presidente Susana 3 

Medeiros Dal Molin, e a maioria de seus membros conforme consta na lista de presença 4 

anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da Pauta 5 

do dia; 2.  Leitura das justificativas de ausências de Conselheiros; 3. Apreciação e 6 

deliberação do parecer das Comissões da Área de Proteção Social Básica e de 7 

Orçamentos e Finanças com referência: ao cumprimento da execução do objeto do 8 

Convênio nº 773870/2012, celebrado entre União por intermédio do MDS e o Município 9 

de Cascavel.  Susana inicia a reunião agradecendo a todos pela compreensão, uma vez 10 

que, esta é a segunda reunião extraordinária nesta manhã. Passa para o ponto nº 1. 11 

Apreciação e aprovação da Pauta do dia: colocando a pauta em apreciação; solicita a 12 

inclusão do ofício nº 325/2015/SEASO referente a equipe de referência que compõe a 13 

Gestão; em seguida coloca a pauta em votação e a Plenária aprova pela unanimidade de 14 

catorze votos a pauta com a mencionada inclusão a qual passa a ser o ponto nº 4. 15 

Prosseguindo, passa ao ponto nº 2.  Leitura das justificativas de ausências de 16 

Conselheiros: Susana justifica a ausência das Conselheiras Katiane do Socorro V. de 17 

Farias e  Gisele Fossá, ambas devido a agenda de trabalho, bem como da presidente Maria 18 

Tereza Chaves e a assistente social do CMAS, Justa Alves dos Anjos Chesca, que estão 19 

em viagem à Brasília para participar dia 16.04.15 da Reunião do Conselho Nacional de 20 

Assistência Social – CNAS, que discutirá sobre orientações referente às Conferências 21 

Municipais de Assistência Social; e ainda Cleodomira Soares dos Santos a qual participou 22 

da reunião extraordinária ampliada realizada as 08h30, porém, nesse horário, tem uma 23 

visita de Fiscalização agendada e de Carlos Alberto. S. da Rosa justificando sua ausência 24 

por estar na organização de uma Exposição que acontecerá na Secretaria de Cultura. Na 25 

sequência, passa-se ao ponto nº 3. Apreciação e deliberação do parecer das 26 

Comissões da Área de Proteção Social Básica e de Orçamentos e Finanças com 27 

referência: ao cumprimento da execução do objeto do Convênio nº 773870/2012, 28 

celebrado entre União por intermédio do MDS e o Município de Cascavel. Susana  faz 29 

a leitura do parecer no qual consta que: “... considerando a Politica Nacional de Assistência 30 



Social, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, conforme 31 

Resolução n º 145 de 15/10/2004, publicado no D.O.U em  28/10/2004; considerando a 32 

tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo CNAS através da 33 

resolução nº 109/2009; considerando que município de Cascavel celebrou Convenio com a 34 

União no ano de 2012, o qual formalizou o repasse de recursos oriundos de Fundo Nacional 35 

de Assistência Social, disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento e Combate a 36 

Fome – MDS; considerando que o Município de Cascavel celebrou Convênio com a União 37 

no ano de 2012, o qual formalizou o repasse de recursos oriundos do Fundo Nacional de 38 

Assistência Social, disponibilizado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 39 

Fome-MDS; considerando que o Município de Cascavel recebeu o repasse de R$ 40 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e a contrapartida municipal de R$ 13.948,00 ((treze 41 

mil, novecentos e quarenta e oito reais), para aquisições de equipamentos destinados para 42 

o desenvolvimento de ações voltadas para o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 43 

Família, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças, Adolescentes, 44 

Jovens e Idosos; considerando que a vigência do referido Convênio finaliza em abril de 45 

2015 e inicia o processo de prestação de contas; considerando que as Comissões 46 

estiveram in loco na data de 09/04/2015 e verificaram que o Plano de Aplicação foi 47 

executado 100% e que os equipamentos e veículos previstos neste Plano estão sendo 48 

utilizados pelo CRAS Santa Cruz e estão em perfeito estado de manutenção, as Comissões 49 

tem como indicativo à Plenária, parecer favorável a aprovação do Relatório de 50 

Cumprimento da execução do objeto referente ao Convênio nº 773870/2012...”; encerrada a 51 

leitura, a vice presidente coloca o parecer em apreciação; Informa que a Comissão esteve 52 

na Sede do CRAS Santa Cruz e verificou in loco o cumprimento da execução do objeto; 53 

encerrada a apreciação, coloca o parecer em votação e a plenária o aprova pela 54 

unanimidade de catorze votos. Desta forma, passa-se ao ponto nº 4. ofício nº 55 

325/2015/SEASO sobre o nome da equipe de referência que compõe a Gestão: Susana 56 

faz a leitura do referido ofício por meio do qual, a SEASO informa que “... apontando para 57 

uma articulação com as demais Políticas Públicas, cujo objetivo é dar continuidade às 58 

atividades da referida Política, visando à promoção e emancipação das famílias, bem como 59 

o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários... apresenta a este Conselho o nome 60 

da equipe de referência que compõe a gestão: Inês de Paula – Gestora da Pasta; Hudson 61 

Márcio Moreschi Junior – Diretor Administrativo e Financeiro; Eliane Portella Rolloff – 62 

Gerente Administrativo; Carin Andréia Savaris – Gerente de Divisão Básica; Luzia Aguiar 63 

Soares – Gerente de Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social; Jhesy Fernanda 64 

Pinto Martins – Gerente de Divisão da Proteção Especial.”. Encerrada a leitura, Susana 65 

acrescenta que, não consta no ofício, porém, a psicóloga Josiane Silvestro Danieli desde a 66 

data de 14.04.2015, está atuando na Divisão da Proteção Especial. Finalizando a reunião, a 67 

vice presidente informa que foi recebido do Conselho Nacional de Assistência Social - 68 



CNAS uma Carta de Apoio, através da qual, o CNAS manifesta seu apoio à realização do 69 

LEVANTAMENTO CENSITÁRIO DAS ILPIs – Instituição de Longa Permanência para 70 

Pessoas Idosas (ou abrigos Institucionais para Pessoas Idosas, promovido pelo Ministério 71 

da Saúde por meio de parceria com a Universidade de São Paulo – USP, que conta com o 72 

apoio do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS...”; encerrada a 73 

leitura, após apreciação, a Plenária, mesmo não estando pautado, delibera e aprova pela 74 

unanimidade de catorze votos, os seguintes encaminhamentos: 1) que a referida Carta de 75 

Apoio seja encaminhada via e-mail, a todos os Conselheiros do CMAS, para conhecimento; 76 

2) que de igual maneira, seja encaminhada, via ofício à Entidade Abrigo São Vicente de 77 

Paulo, bem como, ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, para conhecimento e 78 

apropriação. Nada mais havendo a ser tratado, a vice presidente Susana Medeiros Dal 79 

Molin encerra a reunião às 10h15 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e 80 

aprovada será assinada por mim_____________ e pela vice 81 

presidente___________________.82 

 




