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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 10 de 11/08/16 

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, acontece às 8h50, na 1 

Sala de Reuniões do 3º Piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à Rua 2 

Paraná, 5000, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência 3 

Social – CMAS com a presença de sua presidente Sr.ª Maria Tereza Chaves e 4 

treze de seus membros, conforme lista de presença anexa, para tratar os 5 

seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da Pauta do dia; 2. 6 

Leitura das justificativas de ausências de Conselheiros; 3. Apreciação e 7 

aprovação das Atas anteriores 03/06/2016 (Extraordinária) e 23/06/2016 8 

(Ordinária); 4. Recomposição de Comissões do CMAS; 5. E-mail: 9 

Deliberação CEAS nº 057/2016 que dispõe sobre o monitoramento dos 10 

saldos, como forma de controle de liberação de parcelas aos Fundos 11 

Municipais de Assistência Social; 6. Apreciação e deliberação do Ofício 12 

SEASO nº 811 de 09 de agosto de 2016 com referência: Relatório do 13 

Serviço terceirizado de Vigilância Armada prestados em alguns Serviços 14 

da SEASO; 7. Apreciação e deliberação do indicativo da Mesa Diretora 15 

CMAS com referência: Planos de Aplicação do FMAS; 8. Apreciação e 16 

deliberação do Ofício SEASO nº 804 de 09 de agosto de 2016 com 17 

referência: Relatório Bimestral do Banco de Alimentos e prazo para 18 

apresentação do Plano de Ação 2016; 9. Apreciação e deliberação do 19 

Ofício SEASO nº 809 de 09 de agosto de 2016 com referência: II Seminário 20 

Estadual de Ações Estratégicas do PETI; 10. Apreciação e deliberação do 21 

Ofício SEASO nº 812 de 09 de agosto de 2016 com referência: Plano de 22 

Aplicação da Residência Inclusiva I e II; 11. Informes Gerais: 11.1. E-mail: 23 

Deliberação CEAS nº 057/2016 que dispõe sobre o monitoramento dos 24 

saldos, como forma de controle de liberação de parcelas aos Fundos 25 

Municipais de Assistência Social; 11.2. Ofício nº 063/2016 – CEAS/PR – 26 

Solicitação de Operacionalização do FEAS/Equipe PAEFI – Município de 27 

Cascavel/PR; 11.3 . E-mail: Ofício nº 231/2016/GM/MDSA – resposta do 28 



Ministério Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA à nota de repúdio 29 

emitida pelo CONGEMAS. A presidente cumprimenta a todos os presentes, 30 

agradece o comparecimento da Sr.ª Vitória Susana Skiziski que é conselheira 31 

do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS empossada no último 32 

quinze de julho, agradece também a Sr.ª Vânia Maria de Souza, convidada 33 

representante do Programa do Voluntariado Paranaense – PROVOPAR de 34 

Cascavel que sempre colabora ofertando um lanche nas reuniões e também 35 

aos Coordenadores dos Serviços da Secretaria Municipal de Assistencia Social 36 

- SEASO presentes. Maria Tereza coloca a pauta do dia em apreciação, a 37 

secretária executiva do CMAS, Sr.ª Justa Alves dos Anjos Chesca solicita 38 

retirada do ponto 5 alegando que o mesmo é apenas informe e já consta na 39 

pauta como tal no item 11.4 e solicita também a inclusão do Ofício circular nº 40 

011/2016/CMDCA com convite à reunião extraordinária para apresentação dos 41 

dados de atendimento do Conselho Tutelar. A presidente coloca a pauta com 42 

alterações em aprovação, sendo aprovada por unanimidade de catorze votos 43 

com a chegada de mais um conselheiro e passa a ter a seguinte ordem do dia: 44 

1. Apreciação e aprovação da Pauta do dia. 2. Leitura das justificativas de 45 

ausências de Conselheiros. 3. Apreciação e aprovação das Atas 46 

anteriores 03/06/2016 (Extraordinária) e 23/06/2016 (Ordinária). 4. 47 

Recomposição de Comissões do CMAS. 5. Apreciação e deliberação do 48 

Ofício SEASO nº 811 de 09 de agosto de 2016 com referência: Relatório do 49 

Serviço terceirizado de Vigilância Armada prestados em alguns Serviços 50 

da SEASO. 6. Apreciação e deliberação do indicativo da Mesa Diretora 51 

CMAS com referência: Planos de Aplicação do FMAS. 7. Apreciação e 52 

deliberação do Ofício SEASO nº 804 de 09 de agosto de 2016 com 53 

referência: Relatório Bimestral do Banco de Alimentos e prazo para 54 

apresentação do Plano de Ação 2016. 8. Apreciação e deliberação do 55 

Ofício SEASO nº 809 de 09 de agosto de 2016 com referência: II Seminário 56 

Estadual de Ações Estratégicas do PETI. 9. Apreciação e deliberação do 57 

Ofício SEASO nº 812 de 09 de agosto de 2016 com referência: Plano de 58 

Aplicação da Residência Inclusiva I e II. 10. Informes Gerais: 10.1. E-mail: 59 

Deliberação CEAS nº 057/2016 que dispõe sobre o monitoramento dos 60 

saldos, como forma de controle de liberação de parcelas aos Fundos 61 

Municipais de Assistência Social. 10.2. Ofício nº 063/2016 – CEAS/PR – 62 



Solicitação de Operacionalização do FEAS/Equipe PAEFI – Município de 63 

Cascavel/PR. 10.3. E-mail: Ofício nº 231/2016/GM/MDSA – resposta do 64 

Ministério Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA à nota de repúdio 65 

emitida pelo CONGEMAS. 10.4. Ofício Circular nº. 011/206 – Reunião 66 

Extraordinária CMDCA – Apresentação Dados de Atendimento. Dando 67 

sequência, passa-se ao item 2. Leitura das justificativas de ausências de 68 

Conselheiros: Justa faz a leitura das justificativas de ausências: a conselheira 69 

Selma Boschetto por motivos de viagem não pode estar presente na reunião, a 70 

conselheira Joana D’Arc Maciel de Oliveira está acompanhando seu esposo 71 

em uma consulta médica, a conselheira Luzia de Aguiar Soares por motivos de 72 

acúmulo de trabalho não se faz presente na reunião e a conselheira e vice-73 

presidente Inês de Paula devido ao falecimento de um amigo muito próximo 74 

também não está presente. Maria Tereza passa ao ponto 3. Apreciação e 75 

aprovação das Atas anteriores 03/06/20116 (Extraordinária) e 23/06/2016 76 

(Ordinária): Maria Tereza coloca em votação a Ata Extraordinária de 77 

03/06/2016 e sem nenhuma alteração a mesma é aprovada por unanimidade 78 

de catorze votos, em seguida coloca em votação a Ata da Reunião Ordinária 79 

de 23/06/2016 e não havendo manifestações é aprovada por unanimidade de 80 

catorze votos. Passa-se ao próximo ponto de pauta 4. Recomposição de 81 

Comissões do CMAS: A presidente dá sequência à pauta solicitando que os 82 

conselheiros que não fazem parte de Comissões ou que fazem parte somente 83 

de uma, se disponibilizem para recompor as Comissões. Maria Tereza faz a 84 

leitura das mesmas, iniciando com uma vaga Governamental na Comissão de 85 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições em que a 86 

conselheira Jhesy Fernanda Pinto Martins ocupa a vaga. A assistente social do 87 

Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência Social Rafaela Moraes solicita sua 88 

participação nesta Comissão como convidada, sendo aprovada por todos. Uma 89 

vaga não governamental na Comissão de Orçamentos e Finanças 90 

preenchida pela conselheira Gisele Fossá. Justa fala sobre a dificuldade que a 91 

SECON tem em fazer contato com a conselheira Maria Laudelina dos Santos 92 

Mendes, representante do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 93 

Vínculos para Idosos do CRAS Cascavel Velho e a conselheira Poliana Lauther 94 

diz que a coordenação deste CRAS prontificou-se a fazer o transporte da 95 

mesma para as reuniões ordinárias do CMAS a partir do mês de setembro. 96 



Maria Tereza recomenda a substituição desta conselheira nas comissões em 97 

que a mesma participa. Coloca em votação essa sugestão e é aprovada por 98 

unanimidade de catorze votos. A presidente solicita outro conselheiro que 99 

possa compor esta Comissão na vaga não governamental da conselheira Maria 100 

Laudelina. Justa explica que esta é uma das Comissões que tem muitas 101 

reuniões, bastante trabalho e reforça sobre a capacitação que a SEASO 102 

oferecerá sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias dois mil e dezessete e que 103 

esta Comissão irá participar. O Conselheiro Tutelar Gustavo Scherole de Brito 104 

do Conselho Tutelar Regional Leste solicita participação como convidado nas 105 

reuniões desta Comissão. Marinês Reolon conselheira representante da 106 

Entidade Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristóvão - CEMIC 107 

ocupada a outra vaga desta Comissão. A presidente coloca em votação a 108 

participação do conselheiro Gustavo como convidado e Marinês em 109 

substituição a Conselheira Maria Laudelina em todas as Comissões que esta 110 

participa, sendo aprovada por unanimidade de catorze votos. Na Comissão da 111 

Área de Proteção Social Básica a conselheira Lucimaira Cabreira ocupa a 112 

vaga governamental disponível. Na vaga não governamental da Comissão da 113 

Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade a 114 

conselheira Valéria Medeiros passa a fazer parte. A vaga não governamental 115 

da Comissão de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos é ocupada 116 

pelo conselheiro José Antônio dos Santos Martins de Araújo, e a vaga 117 

governamental pela conselheira Lucimaira Cabreira. Nesta mesma Comissão, 118 

a conselheira Rafaela Moraes foi inserida como convidada. Nas Comissões 119 

Mistas de Monitoramento e Avaliação, na Comissão de Proteção Social 120 

Especial entra a conselheira Valéria Medeiros. Na Comissão Especial de 121 

Acompanhamento das Deliberações da XI Conferência Municipal de 122 

Assistência Social entram as conselheiras Gisele Fossá e Maria Tereza 123 

Chaves, ambas as vagas não governamentais. Na Comissão Especial de 124 

Leis a conselheira Guiomar Aparecida Padilha, que participava como 125 

convidada passa a ocupar a vaga governamental e a conselheira Josiane 126 

Silvestro Danieli participará como convidada. Na Comissão Especial do Bolsa 127 

Família, a conselheira Lucimaira Cabreira ocupa a vaga governamental e a 128 

conselheira Cleodomira Soares dos Santos ocupa a vaga não governamental. 129 

Maria Tereza coloca todas as alterações das Comissões em votação, sendo 130 



aprovada por unanimidade de catorze votos e dá sequência a pauta com o 131 

ponto 5. Apreciação e deliberação do Ofício SEASO nº 811 de 09 de agosto 132 

de 2016 com referência: Relatório do Serviço terceirizado de Vigilância 133 

Armada prestados em alguns Serviços da SEASO: Maria Tereza lembra 134 

que no ano passado quando foi aprovado o Serviço de Vigilância Armada 135 

decidiu-se que voltaria esse ano de dois mil e dezesseis para discussão e 136 

análise quanto à manutenção deste Serviço, a presidente lê o Ofício da SEASO 137 

que informa que este serviço é prestado na Proteção Social Básica nas 138 

Unidades Centro de Artes e Esportes Unificados e Centro da Juventude e na 139 

Proteção Social Especial na Unidade de Acolhimento de Indivíduos e Famílias 140 

em Situação de Rua – Casa POP, Unidade de Acolhimento Institucional para 141 

Mulheres Vítimas de Violência Doméstica – Abrigo de Mulheres Vanusa 142 

Covatti, Unidades de Acolhimento Institucional Masculino e Feminino e Serviço 143 

Especializado para atendimento de Famílias e Indivíduos em Situação de Rua 144 

– Centro POP. Diz ainda que, em acordo com a Resolução nº 78 de 10 145 

setembro de dois mil e quinze, apresentou relatórios avaliativos destes 146 

serviços, elaborados pelos Coordenadores das Unidades que analisam e 147 

comprovam a real necessidade da manutenção do mesmo nas Unidades 148 

supracitadas, Maria Tereza faz uma leitura resumida dos relatórios referidos 149 

apresentados pelos Coordenadores, os quais fazem-se presente nesta reunião. 150 

A presidente passa a palavra ao conselheiro e diretor da SEASO Hudson 151 

Márcio Moreschi Júnior, que explica que de fato a vigilância armada gera um 152 

valor expressivo que atualmente gira em torno de hum milhão e duzentos mil 153 

reais por ano para custear estas sete unidades, mas que o Serviço é 154 

indispensável, pois proporciona além da segurança, maior tranquilidade tanto 155 

para os trabalhadores, quanto para os acolhidos das Unidades. Juceli Pansera 156 

Silveira, Coordenadora do Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti, relata que é 157 

imprescindível a vigilância armada, pois muitas vezes as mulheres atendidas 158 

no Serviço, são perseguidas, inclusive os agressores, em alguns casos, 159 

descobrem o endereço e vão até o local do Acolhimento, onde a vigilância 160 

armada garante a segurança das usuárias e também da equipe. Ana Laura 161 

Eckert Egewarth Coordenadora da Casa POP explica que a vigilância armada 162 

dá a proteção aos usuários para que sejam melhores atendidos e para manter 163 

a ordem entre eles mesmos e assegurar a integridade de todos e significa 164 



maior segurança também para a equipe. Rosmeri Zimermann, Coordenadora 165 

da UAI Masculino, explica que desde a última justificativa elaborada a condição 166 

continua a mesma, e mesmo ela tendo mudado de unidade, a situação de risco 167 

é diária e a vigilância armada garante a proteção dos usuários e da equipe, a 168 

Coordenadora relata que muitos acolhidos recebem ameaça de morte e a 169 

vigilância armada auxilia na segurança deles. A conselheira Rosângela 170 

Possamai representante do Núcleo Regional de Serviço Social - NUCRESS 171 

relata que há necessidade da vigilância armada também no Centro de 172 

Referência Especializada de Assistência Social - CREAS II para assegurar a 173 

proteção dos usuários e da equipe, além de evitar os tumultos que ali 174 

acontecem, a conselheira ressalta que já houve a presença de vigilante armado 175 

neste Serviço, no entanto mesmo havendo a necessidade, atualmente não 176 

existe vigilante armado no CREAS II. Hudson explica que havia vigilância 177 

armada na Unidade CREAS II, mas por questões de redução de custo, este 178 

serviço foi substituído por um guarda patrimonial e o vigilante armado foi 179 

transferido para o Centro POP, pois era necessário priorizar aquela Unidade 180 

pelos riscos inerentes a ela. Maria Tereza faz uma sugestão para que seja feita 181 

uma visita no CREAS ll a fim de averiguar se a guarda patrimonial é suficiente 182 

ou há necessidade de uma nova equipe da vigilância armada. Maria Marly, 183 

Coordenadora do Centro POP, explica que o volume de armas brancas que 184 

são encontradas e retiradas dos usuários diariamente é muito elevado e que a 185 

vigilância armada é importante para assegurar a integridade física dos próprios 186 

usuários e também da equipe. Maria Tereza então sugere que seja 187 

contemplado na LDO dois mil e dezessete, que o CREAS II também tenha um 188 

vigilante armado. Hudson cita os valores que são pagos pela vigilância, sendo 189 

que o valor mensal para um posto de doze horas é de doze mil reais e para um 190 

posto de vinte e quatro horas o valor mensal é de dezenove mil reais. Maria 191 

Tereza coloca em votação para que a LDO dois mil e dezessete contemple o 192 

serviço de vigilância armada para o CREAS ll no exercício de dois mil e 193 

dezessete, sendo o mesmo aprovado pela unanimidade de catorze votos, 194 

sendo que a SEASO deverá disponibilizar um vigilante armado para o CREAS 195 

II no início do ano de dois mil e dezessete. A presidente coloca em votação a 196 

aprovação dos relatórios dos serviços e permanência da vigilância armada para 197 

os mesmos, também sendo aprovado pela unanimidade de catorze votos a 198 



manutenção do Serviço Terceirizado de Vigilância Armada nas Unidades 199 

supracitadas, com o acréscimo da Unidade CREAS II que a partir do início de 200 

dois mil e dezessete também terá um vigilante armado, assim passa-se ao 201 

próximo ponto 6. Apreciação e deliberação do indicativo da Mesa Diretora 202 

CMAS com referência: Planos de Aplicação do FMAS: Maria Tereza explica 203 

que foi solicitado a SEASO um Plano de Aplicação para todos os recursos que 204 

estão alocados no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, com o 205 

indicativo da mesa diretiva, para que a SEASO apresente este Plano de 206 

Aplicação referente ao ano de dois mil e dezessete, ainda no ano de dois mil e 207 

dezesseis. Sendo que este Plano de Aplicação contemplará todos os recursos 208 

alocados no FMAS, tanto os oriundos do governo federal, como estadual e os 209 

recursos Livres. Maria Tereza explica que todas as Entidades Não 210 

Governamentais fazem Plano de Aplicação dos recursos que recebem, assim, 211 

a SEASO poderá fazer e encaminhar para apreciação e análise das Comissões 212 

do CMAS, e posteriormente para a plenária do Conselho para apreciação e 213 

deliberação. Hudson questiona se seria para o ano de dois mil e dezessete e 214 

Maria Tereza confirma. A Conselheira Jhesy Fernanda lembra que a SEASO 215 

está impedida pelo prazo legal para novas licitações, de fazer requisições de 216 

compras, dessa forma, a Secretaria poderá planejar, no entanto não poderá 217 

adquirir. Maria Tereza questiona Hudson se há algum recurso do FMAS que 218 

está parado ou que não foi aplicado/executado e Hudson responde que a 219 

SEASO está controlando os gastos para que não ultrapasse o montante que a 220 

Secretaria tem em conta, pois seria uma falha grave e por isso estão mantendo 221 

um equilíbrio entre receitas e despesas, para não prejudicar a Secretaria e com 222 

relação à LDO para que possam aprová-la junto ao Conselho. Maria Tereza 223 

recomenda ao Conselheiro Tutelar Gustavo que acompanhe a apreciação da 224 

proposta orçamentária da SEASO referente à LDO dois mil e dezessete, que é 225 

de extrema importância para os Conselhos Tutelares. Hudson explica que os 226 

ofícios sobre a LDO serão encaminhados de forma individual a cada Conselho 227 

para que o mesmo delibere sobre sua parte na proposta da SEASO, diferente 228 

dos anos anteriores que a reunião era feita em conjunto entre o Conselho 229 

Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, 230 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e Conselho Municipal dos Direitos da 231 

Criança e do Adolescente, a SEASO sugere que seja feito separadamente a 232 



reunião para apreciar e deliberar, contudo, que a reunião de Comissões seja 233 

em conjunto para possibilitar maior tempo para sanar as dúvidas de cada 234 

Conselho. Maria Tereza diz que para a Reunião com as Comissões do CMAS, 235 

a Comissão de Orçamento e Finanças será convocada e as demais Comissões 236 

serão convidadas. A conselheira Francieli Castelli Mocellin questiona sobre o 237 

Plano de Aplicação se é para o exercício de dois mil e dezessete, devendo ser 238 

feito este ano e se este Plano se refere a todo o recurso que vem para a 239 

SEASO ou somente os recursos alocados no FMAS, Maria Tereza responde 240 

que é referente a todos os recursos que vem para a assistência social e 241 

também para o FMAS e que é para ser feito este ano ainda o Plano de 242 

Aplicação. Dessa forma, a presidente coloca em votação a apresentação por 243 

parte da SEASO do Plano de Aplicação de todos os recursos recebidos pela 244 

SEASO inclusive os alocados no FMAS, ainda este ano, referente ao ano de 245 

dois mil e dezessete, sendo aprovado pela unanimidade de catorze votos, 246 

sendo assim, passa-se ao ponto 7. Apreciação e deliberação do Ofício 247 

SEASO nº 804 de 09 de agosto de 2016 com referência: Relatório 248 

Bimestral do Banco de Alimentos e prazo para apresentação do Plano de 249 

Ação 2016: a presidente lê o ofício que apresenta o Relatório de maio e junho 250 

do Banco de Alimentos, e solicita prazo até dois de setembro para 251 

apresentação do Plano de Ação deste Serviço. Maria Tereza passa a palavra 252 

ao conselheiro Hudson que lembra a Plenária, que no início deste ano foi 253 

deliberada pelo CMAS a municipalização do Banco de Alimentos a ser 254 

executado pela SEASO e não mais pelo PROVOPAR, e desde que passou a 255 

ser executado por esta Secretaria, em maio, começaram os ajustes 256 

especialmente com relação à distribuição dos produtos, tendo sido priorizado 257 

algumas entidades assistenciais com público preferencial. Hudson explica que 258 

houve avanços desde maio e esclarece o porquê da solicitação de prorrogação 259 

do prazo até o dia dois de setembro para a SEASO protocolar o Plano de Ação 260 

junto ao CMAS dizendo que este fato se faz necessário, pois até então não 261 

tinha um Plano de Ação específico do Banco de Alimentos, e que a Secretaria 262 

está elaborando este Plano, a fim de aperfeiçoar ainda mais o Serviço e criar 263 

normas para a distribuição dos produtos recebidos por este Serviço. Hudson 264 

ressalta que o Banco de Alimentos tem uma média de cento e trinta mil 265 

quilogramas de produtos recebidos/distribuídos. Maria Tereza questiona quanto 266 



a outros municípios e entidades estaduais que, conforme consta no Relatório 267 

estão sendo beneficiadas por este Serviço e Hudson explica que realmente não 268 

deveriam receber produtos deste Banco de Alimentos, mas que esta demanda 269 

deve ser extinta gradativamente, haja vista que isso vem ocorrendo há anos e 270 

não é possível fazer esta adequação de imediato. A presidente ressalta sua 271 

preocupação em relação aos gastos do Serviço, tendo em vista que o mesmo é 272 

municipal e mantido com recursos municipais da Assistência Social. A 273 

conselheira Poliana explica que será feito o cadastramento das entidades para 274 

o recebimento dos produtos, onde as mesmas deverão apresentar vários 275 

documentos, inclusive o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 276 

Social – CEBAS, e que posteriormente será feito o acompanhamento das 277 

mesmas para melhorar o processo de distribuição do Banco de Alimentos. 278 

Hudson explica que um dos ajustes foi à separação dos produtos do Banco de 279 

Alimentos dos produtos da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, 280 

que até junho deste ano chegavam a Central de Abastecimento do Paraná S/A 281 

– Ceasa e eram distribuídos juntamente com os produtos deste Serviço pelo 282 

Município, mas após esta percepção, a SEASO distinguiu os produtos e desde 283 

julho de dois mil e dezesseis aqueles valores não constam no Relatório, pois 284 

não foram mais realizados pelo Banco de Alimentos. A conselheira Guiomar 285 

questiona quanto à presença de alguns Centros Municipais de Educação 286 

Infantil – CMEIS no Relatório apresentado, dizendo que para os CMEI’s a 287 

Secretaria Municipal de Educação faz compra através do Programa de Compra 288 

Direta da Agricultura Familiar e, portanto, não recebem produtos do Banco de 289 

Alimentos. Poliana explica que alguns coordenadores entram em contato direto 290 

com o Serviço e, esporadicamente, solicitam alguns produtos, por isso consta 291 

na lista. A Sr.ª Vânia, que também é presidente do Conselho Municipal de 292 

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Cascavel – COMSANS, 293 

explica que, anteriormente o Banco de Alimentos estava vinculado ao 294 

PROVOPAR devido um acordo entre o Governo do Estado e a Entidade, 295 

entretanto, o Governo estadual vinha faltando em cumprir o acordado, o que 296 

acabou por onerar o PROVOPAR, tendo assim culminado com a necessidade 297 

de municipalizar o Serviço, como de fato ocorreu no último mês de maio. A Sr.ª 298 

Vânia diz ainda que, apesar do indicativo de que o Banco de Alimentos passe a 299 

ser vinculado ao COMSANS, pois é um Serviço para promover a segurança 300 



alimentar, deveria ficar vinculado ao Conselho Municipal de Assistência Social, 301 

pois, é que tem poder de deliberação, enquanto o COMSANS é somente 302 

consultivo, assim como também não tem orçamento/recursos para manter o 303 

referido Serviço. A conselheira Francieli questiona qual Conselho ficará 304 

encarregado de monitorar e avaliar fazendo o acompanhamento da execução 305 

do serviço, do Plano de Ação e dos Relatórios do Banco de Alimentos. Ana 306 

Paula complementa explicando que o Banco de Alimentos segue o mesmo 307 

molde do Restaurante Popular, sendo de promoção da segurança alimentar, 308 

mas que está alocado na Assistência Social, apesar de até o momento não ter 309 

tido nenhum Plano de Ação aprovado, tampouco relatórios mensais 310 

apresentados. Justa ressalta que desde dois mil e catorze o CMAS deliberou 311 

em Plenária que não iria mais deliberar sobre assuntos que não sejam 312 

exclusivos da política de Assistência Social, haja vista que representa o 313 

controle social da política de Assistência Social, portanto o CMAS não pode 314 

deliberar sobre o Banco de Alimentos que não é dessa política, sendo que a 315 

SEASO apresenta ao CMAS este Relatório a título de informação e prestação 316 

de contas, tendo em vista que o Serviço é mantido com recursos alocados na 317 

Assistência Social, sendo que o Plano de Ação também virá para apreciação 318 

deste Conselho. Maria Tereza coloca em apreciação o Relatório e a concessão 319 

do prazo solicitado para apresentação do Plano de Ação, a Plenária é favorável 320 

e aprova entendendo que é a título de prestação de contas do recurso aportado 321 

na SEASO e que a Secretaria apresente o Plano de Ação no prazo por ela 322 

solicitado, sendo treze conselheiros favoráveis, pois neste momento um 323 

conselheiro se ausentou momentaneamente da Plenária. Em seguida, passa 324 

ao ponto 8. Apreciação e deliberação do Ofício SEASO nº 809 de 09 de 325 

agosto de 2016 com referência: II Seminário Estadual de Ações 326 

Estratégicas do PETI. A presidente passa a palavra à conselheira Jhesy 327 

Fernanda que, como gerente da Divisão de Proteção Social Especial explica 328 

que o Município recebeu convite para participar do ll Seminário Estadual de 329 

Ações Estratégicas do PETI, que se realizará na capital Curitiba nos dias 330 

dezesseis e dezessete de agosto do corrente ano. Sendo assim, a SEASO 331 

solicita aprovação do CMAS para utilização do recurso federal das Ações 332 

Estratégicas do PETI no valor de hum mil cento e quarenta e cinco reais para 333 

custear as despesas de deslocamento e alimentação para os servidores que 334 



representarão o Município neste evento, sendo três técnicas da SEASO, uma 335 

técnica da SESAU, uma técnica da SEMED, o presidente da Comissão 336 

Municipal para o Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes e 337 

do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil de Cascavel - CEV/PETI e 338 

uma técnica membro dessa Comissão, e ainda custear o combustível, a 339 

alimentação e a hospedagem do motorista da SEASO que os levará para o 340 

evento. Fernanda ainda explica que o ofício nomeou apenas quatro 341 

representantes, mas em contato com o Escritório Regional de Cascavel, mais 342 

três vagas foram posteriormente destinadas ao Município, totalizando sete 343 

vagas sem alteração no valor financeiro solicitado. Justa questiona se esse 344 

valor é referente ao recurso do PETI do exercício dois mil e dezesseis, o que é 345 

confirmado por Fernanda e também pelo conselheiro Hudson. Maria Tereza 346 

coloca a solicitação da utilização do recurso das Ações Estratégicas do PETI, 347 

conforme apresentada pela SEASO em votação, sendo a mesma aprovada por 348 

treze votos unânimes. A presidente passa ao ponto seguinte 9. Apreciação e 349 

deliberação do Ofício SEASO nº 812 de 09 de agosto de 2016 com 350 

referência: Plano de Aplicação da Residência Inclusiva I e II: Maria Tereza 351 

justifica para a Comissão de Orçamento e Finanças que este ofício não foi 352 

encaminhado para apreciação desta comissão tendo em vista que o mesmo foi 353 

protocolado na Secretaria Executiva dos Conselhos - SECON no dia de ontem 354 

nove de agosto, às 17h30, não disponibilizando de tempo hábil. Faz a leitura do 355 

ofício onde a SEASO solicita, através da Divisão de Proteção Social Especial, a 356 

aprovação do Plano de Aplicação dos recursos do Fundo Estadual de 357 

Assistência Social - FEAS, no valor de noventa e três mil, setecentos e 358 

cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos. A conselheira Fernanda 359 

explica que este valor é alto decorrente de um acúmulo em conta de várias 360 

parcelas recebidas através de três repasses do governo, pois as atas de 361 

registro de preços para alguns itens só ficaram prontas em meados de junho 362 

passado e também visando à aquisição de um veículo mini van spin com sete 363 

lugares, o qual permite que ele seja adaptado posteriormente para ser utilizado 364 

como apoio aos cadeirantes e debilitados que fazem uso destes serviços. Além 365 

do veículo, no valor de sessenta e cinco mil e quatrocentos reais, também foi 366 

solicitado no Plano de Aplicação a aquisição de dois liquidificadores industriais 367 

no valor total de mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos; dois 368 



fornos de micro-ondas no valor total de novecentos e quarenta e seis reais e 369 

oitenta e oito centavos; três telefones sem fio no total de setecentos e cinco 370 

reais; dois refrigeradores duplex no total de quatro mil, seiscentos e trinta e 371 

sete reais e trinta e seis centavos; duas cafeteiras elétricas no valor total de 372 

trezentos e nove reais e noventa e oito centavos; duas sanduicheiras elétricas 373 

no total de duzentos reais e oitenta centavos e seis aparelhos de ar 374 

condicionado Split que totaliza dezesseis mil, seiscentos e setenta e seis reais 375 

e dezesseis centavos; um kit de portão eletrônico no valor de mil cento e hum 376 

reais e quarenta e hum centavos; oito ventiladores de coluna oscilantes no total 377 

de mil cento e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos; um cilindro 378 

elétrico de mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos. Maria 379 

Tereza questiona Fernanda se o acúmulo em conta é proposital visando 380 

aquisição do veiculo, e Fernanda diz que sim, pois a intenção da SEASO era 381 

adquirir um veiculo adaptado. A presidente então traz para este ponto o item 382 

10.1. desta pauta que trata da Deliberação CEAS nº 057/dois mil e dezesseis 383 

que dispõe sobre o monitoramento dos saldos, como forma de controle de 384 

liberação de parcelas aos Fundos Municipais de Assistência Social, a qual 385 

expressa em seu Art. 1º “Pela criação de um novo indicador para o bloqueio 386 

e/ou suspensão dos recursos aos municípios, devido à existência de saldos 387 

dos repasses estaduais, referentes aos serviços tipificados, aprimoramento da 388 

gestão e benefícios eventuais cujo o valor seja superior a 12 meses de 389 

parcelas nas contas”. A presidente retoma sua fala anterior e ressalta sua 390 

preocupação com o fato de que esse valor foi deixado em conta 391 

propositalmente com a finalidade de acumular o suficiente para a aquisição do 392 

veiculo, mas que, segundo esta nova deliberação, o município corre o risco de 393 

ter o bloqueio no repasse caso não haja tempo hábil para finalizar esta compra. 394 

Fernanda afirma que o processo se realizará em tempo e ressalta que o Estado 395 

faz o repasse das parcelas trimestralmente, portanto já com acúmulo das 396 

parcelas. Justa destaca que o Conselho Estadual de Assistência Social – 397 

CEAS já orientou anteriormente que o controle é feito referente às parcelas 398 

mensais, indiferente do repasse ser a cada três meses. Maria Tereza coloca o 399 

Plano de Aplicação da Residência Inclusiva l e ll em aprovação, sendo 400 

aprovado por unanimidade de treze votos. A presidente dá sequência a pauta 401 

com o item 10. Informes Gerais: e passa ao ponto 10.2. Ofício nº 063/2016 – 402 



CEAS/PR – Solicitação de Operacionalização do FEAS/Equipe PAEFI – 403 

Município de Cascavel/PR, (o ponto 10.1. foi discutido junto com o ponto 9. 404 

desta pauta) Justa explica que este ofício veio em resposta ao ofício conjunto 405 

CMDCA/CMAS nº 002/2016 que solicitou ao CEAS a operacionalização do 406 

Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, garantindo recursos continuados 407 

e permanentes fundo a fundo para que o Município possa contratar por meio de 408 

concurso público as equipes técnicas do PAEFI, em seguida faz a leitura do 409 

ofício em tela que diz que o CEAS reuniu-se em catorze de julho, referente as 410 

questões citadas no ofício conjunto nº 002/2016/CMDCA e CMAS, e informou 411 

que, de acordo com os dados repassados pela Coordenação de Proteção 412 

Social Especial – CPSE da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento 413 

Social – SEDS, o município de Cascavel atualmente recebe os 414 

cofinanciamentos estaduais de Residência Inclusiva, Serviço Especializado 415 

para pessoas em Situação de Rua em Centro Pop e o PPAS IV para Serviço 416 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e Jovens de até vinte e um 417 

anos, nos quais tem a possibilidade de pagamento de pessoal para a equipe de 418 

referência CREAS, seguindo o limite de 60% de utilização deste recursos para 419 

este tipo de despesa, sendo estes repassados de forma continuada. E 420 

encaminha anexa para orientação, a informação técnica nº 148/2016 realizada 421 

pela equipe da CSPE. 10.3. E-mail: Ofício nº 231/2016/GM/MDSA – resposta 422 

do Ministério Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA à nota de repúdio 423 

emitida pelo CONGEMAS. Justa fala que este e-mail é a resposta do Ministro 424 

de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário – Osmar Gasparini Terra à 425 

nota de repúdio emitida pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de 426 

Assistência Social – CONGEMAS. O mesmo foi encaminhado por e-mail a 427 

todos os conselheiros para leitura e conhecimento. 10.4. Ofício Circular nº. 428 

011/2016 - Reunião Extraordinária CMDCA – Apresentação Dados de 429 

Atendimento. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 430 

convida a todos para participar da Reunião Extraordinária deste Conselho que 431 

ocorrerá no dia dez de agosto do corrente ano, no Auditório da Prefeitura, a 432 

qual tratará da apresentação dos dados de atendimento do Conselho Tutelar 433 

Regional Oeste, Leste e Sul. Neste momento, a conselheira Poliana pede a 434 

palavra para informar sobre o Mutirão de Atualização Cadastral que ocorrerá 435 

nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS nos dias quinze a 436 



dezenove de agosto. Mais informações serão repassadas por e-mail e na 437 

Divisão de Proteção Social Básica pelo telefone do setor. Para finalizar, Justa 438 

diz que a SECON entrará em contato com os membros que estão participando 439 

da Capacitação do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS para 440 

agendar local e horário para o segundo encontro. A presidente agradece a 441 

todos pela presença encerrando a reunião às 9h55. Nada mais havendo a 442 

constar, eu, Jaqueline Cristiane Frey, lavro a presente ata que após lida e 443 

aprovada será assinada pela presidente ___________________________ e 444 

por mim ___________________________. 445 


