
 

 
ATA Nº 01 - 11.02.2010 -  

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2010, aconteceu às 08h15 no CRAS – Centro de 1 

Referencia de Assistência Social do bairro XIV de Novembro, sito a Rua Romário C. de 2 

Oliveira, s/n, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, 3 

com a presença de seu Presidente e seus membros, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 4 

1- Apreciação e deliberação da Ata anterior (10.12.2009); 2- Posse do Conselheiro 5 

representante da ADEFICA; 3- Apreciação e deliberação do Projeto do Programa de 6 

Aquisição de Alimentos - PAA; 4- Implementação dos Serviços de Atendimento a 7 

População Adulta em Situação de Rua; 5- Obras previstas e/ou em execução pela 8 

SEASO; 6- Plano de providências referente ao monitoramento da SETP; 7- 9 

Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social – IRSAS; 8- Apreciação e 10 

deliberação sobre execução indireta de um coletivo do Projovem Adolescente; 9- Índice 11 

de Gestão Descentralizada – IGD/Bolsa Família; 10- Indicação de um membro do 12 

CMAS para compor o Comitê Municipal de Crédito; 11- Apreciação e deliberação do 13 

Relatório de Cumprimento do Objeto - CREAS II - referente ao Convênio 090/2007 do 14 

MDS; 12- Informes Gerais. O presidente Vanderlei Augusto da Silva inicia a reunião 15 

solicitando alteração no ponto de pauta nº 10, que após a palavra “indicação” seja 16 

acrescentado “..e homologação”, a plenária aceita a alteração e aprova a pauta por 17 

unanimidade. Em seguida, Vanderlei passa a palavra ao Conselheiro Sílvio José Gonçalves o 18 

qual explica que não tem conseguido conciliar seu tempo entre os compromissos enquanto 19 

representante do Movimento Nacional de Luta pela Moradia – MNLM, e as reuniões do 20 

Conselho Municipal de Assistência Social; diz que por respeito às entidades que participam 21 

no CMAS através de seus representantes e aos demais membros governamentais, está 22 

deixando o Conselho de Assistência e pede desculpas pelas reuniões que não pode 23 

comparecer; esclarece que o Movimento estará indicando outro representante para ocupar a 24 

vaga; justifica também que pediu a palavra no início desta reunião, pois vai viajar e necessita 25 

se ausentar. Na seqüência, o presidente justifica a ausência dos Conselheiros: Salete Gerardi 26 

de Lima Chrum a qual tem consulta médica nesta data, préviamente agendada; Alessandra 27 

Jerônimo Paganini que encontra-se a trabalho em outro Município; Simone Claudete Buettner 28 

que encontra-se viajando, mas enviou uma representante, a senhora Elma Regiane da Silva, 29 

contadora da UOPECCAN, para que esteja participando e informando a Entidade sobre os 30 

assuntos abordados e discutidos nesta reunião e por fim justifica a ausência do Conselheiro 31 

Pedro Maria Martendal de Araújo, pois neste horário a APAE – Associação de Pais e Amigos  32 

dos Excepcionais de Cascavel, entidade a qual representa, está recebendo a visita do Senador, 33 

senhor Flávio Arns, e que ele, Vanderlei conversou por telefone com o Senador e este disse 34 

que se houver disponibilidade de tempo em sua agenda, após a visita na APAE, antes de se 35 

dirigir ao Show Rural que está acontecendo em nossa cidade, dará uma passada neste reunião; 36 

o presidente agradece a presença do senhor Aléssio Dalla Costa, Presidente do Abrigo São 37 

Vicente de Paulo e da senhora Dulcinéia das Neves Cerqueira, Procuradora do Município, a 38 

qual estará auxiliando, na área Jurídica, os Serviços, Programas e Projetos da Secretaria de 39 

Assistência Social. 1- Apreciação e deliberação da Ata anterior (10.12.2009): a ata é 40 

colocada em apreciação e aprovada por unanimidade. 2- Posse do Conselheiro 41 

representante da ADEFICA: o presidente do CMAS apresenta o senhor Marcelino Pereira 42 

da Luz, o qual, conforme documento recebido da ADEFICA – Associação de pessoas com 43 

Deficiência Física de Cascavel, vem substituir o atual Conselheiro Titular, senhor Alceu Lima 44 

Praxedes a partir de 25.01.2010; Marcelino é empossado e faz uso da palavra dizendo que é 45 

uma honra participar de um Conselho onde os membros trabalham em prol daqueles que tanto 46 

necessitam; que espera dar sua contribuição a contento. 3- Apreciação e deliberação do 47 



Projeto do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA: o presidente apresenta à plenária, 48 

a senhora Sofia Giotto, Coordenadora do Programa Compra Direta da Agricultura Familiar. 49 

A Coordenadora explica que no ano de 2007 foi firmado o Convênio nº 439/2007 com o 50 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sendo que no início do ano de 51 

2008 o MDS enviou R$ 395.401,14 (trezentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e um reais 52 

e quatorze centavos) e a Prefeitura aplicou uma contrapartida de aproximadamente R$ 53 

98.000,00 (noventa e oito mil reais); ressalta que o Programa valoriza a agricultura familiar; 54 

incentivando os 218 agricultores beneficiários a não praticarem somente a monocultura; os 55 

mesmos entregam os produtos no Banco de Alimentos – Ceasa Amiga, o qual faz a 56 

distribuição para as entidades e programas assistenciais que recebem um produto de 57 

qualidade. Sofia complementa que a fome não é só problema da Secretaria de Assistência 58 

Social, mas envolve outras Secretarias, citou como exemplo que se uma pessoa que paga 59 

aluguel, tivesse inserida na Política de Habitação e possuísse sua casa própria, não teria esse 60 

gasto com locação e poderia  utilizar esse recurso com alimentação. Salienta que o 61 

Restaurante Popular será em grande parte abastecido com a produção dos agricultores 62 

participantes do Programa Compra Direta; fala que o Programa tem contribuído muito até 63 

mesmo para a auto estima do agricultor, pois  os recursos que recebe pelas vendas dos 64 

produtos, tem a oportunidade de adquirir outros produtos para maior de o município criar o 65 

Conselho de Segurança Alimentar, pois a SEASO não tem como assumir tudo; que o comitê 66 

fome zero não existe mais, vai deliberar apenas sobre o Comitê do Leite; sugere que este 67 

CMAS deve se posicionar junto ao prefeito, sobre a criação deste Conselho, pois no seu 68 

entendimento, é necessário se criar uma equipe trabalhando no Programa para que Sofia possa 69 

ter o apoio técnico, inclusive a necessidade de se ter um Engenheiro Agrônomo. O 70 

Conselheiro Chemim concorda com o presidente dizendo que no ano de 2009 já foi 71 

conversado com o Prefeito Municipal e o Secretário de Agricultura e que já existe uma grande 72 

possibilidade da SEAGRI – Secretaria Municipal de Agricultura, assumir o Programa Compra 73 

Direta; que ele, enquanto Secretário da SEASO estará conversando novamente com o Prefeito 74 

e na oportunidade vai estar comentando com o senhor Edgar Bueno sobre este assunto.  A 75 

Conselheira Luzia de Aguiar Soares fala que ela e a Procuradora do Município, senhora 76 

Cibele de Azevedo, que estava auxiliando judicialmente a SEASO (foi substituída pela 77 

Procuradora senhora Dulcinéia da Neves Cerqueira), já vinham discutindo sobre a Lei para a 78 

criação do Sistema Municipal de Segurança Alimentar que contempla o Conselho Municipal 79 

de Segurança Alimentar com o Fundo, a Câmara Intersecretarias e Conferência; que a partir 80 

de agora será a Dra Dulcinéia, que se apropriará da documentação; fala ainda que não basta 81 

apenas o Programa passar para a SEAGRI, pois enquanto não for criado o Conselho de 82 

Segurança Alimentar, mesmo passando para a Secretaria de Agricultura o CMAS terá que 83 

acompanhar as ações. A Conselheira Janete resgata que na ocasião da criação do Programa foi 84 

necessário que a SEASO assumisse. A senhora Dulcinéia pergunta se uma vez o Programa 85 

vinculado à Secretaria de Agricultura, no momento da captação, a mesma irá assessorar o 86 

pequeno agricultor, senhor Chemim responde que sim. Após a discussão, sanadas as dúvidas, 87 

a plenária aprova por unanimidade o Projeto do Programa de Aquisição de Alimentos.                                       88 

4- Implementação dos Serviços de Atendimento a População Adulta em Situação de 89 

Rua: A Conselheira e diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social, Janete, fala que 90 

entre o final do mês de Novembro/2009 e início de Dezembro/2009, este serviço começou a 91 

ser desenvolvido in locus, dentro do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS III 92 

e a equipe percebeu que não existia uma retaguarda, um serviço de acolhimento; por isso, a 93 

SEASO está providenciando um espaço onde possa ser servido refeições e higienização; que 94 

este local será gerenciado pelo CREAS III e atenderá na Rua Tuiuti, 3534 – Vila Cancelli, 95 

onde anteriormente atendia o SOS Família; acrescenta que a SEASO está em processo de 96 

locação de um imóvel onde irá acolher essa População Adulta em Situação de Risco; 97 



Veralucia diz que este imóvel servirá como endereço de referência a pessoa em situação de 98 

risco, inclusive para guardar pertences dessas pessoas; que está em fase de elaboração a 99 

proposta técnica da Secretaria para este serviço. A Conselheira Eneida Florisbela Andrade 100 

Dacampo pergunta quantas pessoas esta casa irá atender e qual o tempo estimado de 101 

permanência dos usuários; Veralucia fala que o objetivo é “Casa de Passagem”, Eneida fala 102 

que a sua preocupação é em relação à capacidade, pois existem muitas pessoas nessa situação 103 

e pode acontecer de a demanda não dar conta; Veralucia diz que o Serviço de Acolhida não 104 

tem limite, embora a proposta inicial da Casa seja de 20 pessoas, pela brevidade de 03 meses 105 

e que esses dois serviços (de higienização e de acolhida) irão se completar. Senhor Chemim 106 

explica que não se trata de um programa de habitação de morador de rua, que conforme o 107 

caso, após o acolhimento, se for necessário, esta referida População será encaminhada a um 108 

programa de habitação. Janete colabora com a discussão citando que o critério para entrar 109 

nesta Casa de Passagem, será a triagem que a equipe da Creas III fará com o primeiro Serviço 110 

oferecido no antigo SOS Família e que o diferencial deste serviço especializado será a busca 111 

de autonomia dessa pessoa. A Conselheira Luzia de Aguiar Soares cita que o Município de 112 

Londrina oferece este Serviço, porém, existem pessoas que optaram por permanecerem nas 113 

ruas. O Conselheiro Marcelino Pereira da Luz fala da necessidade de se levar o programa aos 114 

bairros, pois a maioria dos “Moradores de Rua”, estão ou vem dos bairros. A Conselheira 115 

Márcia Miyuki Noda Livi diz que gostaria de deixar como sugestão e também reflexão a 116 

inserção de psicólogos nesta equipe de atendimento, pois na maioria das situações, essas 117 

pessoas possuem algum tipo de problema psiquiátrico, por isso sugere ampliar esse 118 

atendimento em parceria com os serviços do CISOP – Consórcio Intermunicipal de Saúde do 119 

Oeste do Paraná. Dra. Dulcinéia fala que levará as sugestões dos Conselheiros Marcelino e 120 

Márcia ao conhecimento da equipe do Creas III, acrescenta que para se resgatar a necessidade 121 

humana do cidadão demora um tempo, que é difícil a pessoa mudar um ato, uma atitude, em 122 

questão de alguns dias. O senhor Aléssio, presidente do Abrigo São Vicente de Paulo 123 

confirma a dificuldade em se retirar essas pessoas das ruas e mudar seu comportamento; 124 

Maria Tereza diz da necessidade de se limitar tempo quanto a permanência para que os 125 

usuários permaneçam nesta Casa de Passagem, complementando que o trabalho é muito bom 126 

e desejando sucesso; Sr Chemim fala que se motivou ainda mais a executar o serviço 127 

enquanto Secretaria de Assistência Social depois que assistiu a uma reportagem na televisão 128 

de um ex morador de rua que estava se formando em Serviço Social. Vanderlei pede que na 129 

próxima reunião ordinária do CMAS poderia se convidar a Equipe do CREAS III para 130 

participar e detalhar o trabalho que vem sendo desenvolvido. Janete fala que é interessante a 131 

participação da SEASO nesta reunião para apresentar a proposta de trabalho que vem sendo 132 

elaborada pela Secretaria. 5- Obras previstas e/ou em execução pela SEASO: foi 133 

disponibilizado para cada Conselheiro, cópia de documento citando as obras previstas e/ou 134 

em execução com os referidos valores, necessidade e situação atual. Enquanto a plenária 135 

aprecia o documento o Conselheiro e também Secretário da SEASO, senhor Chemim senhor 136 

Chemim diz que é necessário que se criem projetos de construção, mas ele gosta de apresentá-137 

los quando realmente existe possibilidade de se executar, fala da construção do Centro de 138 

Juventude em Cascavel, cuja obra será executada pelo governo do Estado e que já deve estar 139 

em processo de licitação, que este Centro não pertence à Secretaria de Assistência Social pois 140 

é intersetorial; que será construído no Bairro Interlagos ao lado do EURECA I – Espaço de 141 

União, Recreação e Educação da Criança e do Adolescente. 6- Plano de providências 142 

referente ao monitoramento da SETP: Janete explica que no monitoramento promovido 143 

pela SETP – Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social na data de 144 

26/11/2009 no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, foi apresentado um 145 

questionário o qual foi respondido pela equipe da SEASO; na data de 16.12.2009 a SEASO 146 

recebeu  novamente o referido questionário, porém, percebeu-se que o documento recebido 147 



não era o mesmo apresentado no monitoramento, por isso a SEASO não concordou com o 148 

conteúdo deste, porém, haja vista a necessidade em encaminhá-lo, a SEASO enviou, porém, 149 

dizendo não concordar com esta mudança de nomenclatura, pois no monitoramento foi 150 

assinalado o item “parcialmente” e no documento recebido veio assinalado o item as 151 

alternativas “insatisfatoriamente.” Aprovado por unanimidade. 7- Informatização da Rede 152 

de Serviços de Assistência Social – IRSAS: o presidente da CMAS fala da apresentação do 153 

Sistema que aconteceu no auditório da Prefeitura no dia 29 de janeiro de 2010 onde muitos 154 

membros do Conselho Municipal de Assistência Social, bem como do Conselho Municipal 155 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, se fizeram presente;  parabeniza a SEASO por este 156 

avanço na informatização e também a diretora e o secretário de Assistência Social, Janete 157 

Krack Magnagnagno e Rosaldo João Chemim, respectivamente, bem como a senhora Luzia 158 

Aguiar Soares gerente da área de Proteção Social Básica e Veralucia Clivati Martins gerente 159 

da área de Proteção Social Especial. Janete fala da lei orgânica aprovada no final de 2009, que 160 

houve alteração no organograma da SEASO, que até então SEASO possuía o Cargo de 161 

Secretário, Diretor e Gerente Administrativo; com a alteração, a Secretaria mantem os três 162 

cargos citados e cria os demais: Divisão de Proteção Social Básica onde Luzia de Aguiar 163 

Soares, é a gerente. Divisão proteção social de media e de Alta Complexidade, onde Veralucia 164 

Clivati Martins é a gerente e a divisão da Gestão do Sistema de Informação ande a Assistente 165 

Social, Cheila Tatiana Lautert Guimarães, será a gerente do sistema de informatização; Janete 166 

apresenta também a Assistente Social, Susana Medeiros Dal Molin que será a coordenadora 167 

do Setor de Inclusão Produtiva que contempla ações de qualificação profissional e inserção no 168 

mercado de trabalho e geração de renda através da Economia Solidária.  Janete continua, 169 

dizendo que o IRSAS será utilizado como instrumento de aprimoramento ao atendimento a 170 

população, a família terá o cadastro disponibilizado em rede pelos serviços e entidades que 171 

poderão estar acompanhado esta família em tempo integral; fala que no final do ano de 2009 172 

houve o processo de licitação e a Empresa INBRAPE – Instituto Brasileiro de Pesquisas do 173 

município de Londrina ganhou a licitação; que o valor total da licitação foi de R$ 98.000,00 174 

(noventa e oito mil reais), sendo R$73.815,00 (setenta e três mil, oitocentos e quinze reais) 175 

advindos do FIA Estadual de 2006, tendo a contrapartida do município no valor de R$ 176 

24.605,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e cinco reais); que ela, juntamente com Veralucia 177 

Clivati Martins, Luzia de Aguiar Soares e o Diretor de Departamento de Informática da 178 

Prefeitura Municipal de Cascavel, senhor André Leandro Sartori foram a cidade de Londrina-179 

PR conhecerem o sistema; Senhor Chemim fala que esta informatização será um marco 180 

histórico para a SEASO. Destaca como meta para 2010 a inclusão produtiva, diz que Susana 181 

Medeiros Dal Molin tem uma grande missão; Mas que os “holofotes” estejam direcionados 182 

àqueles que necessitam e não diretamente a SEASO. A Assistente Social Aparecida A. S. 183 

Rodrigues que atua no Centro de referência de Assistência Social – CREAS III sugere que na 184 

próxima reunião se traga algo mais ampliado sobre a inclusão produtiva; Luzia diz que ainda 185 

esta sendo estruturado e assim que for possível, será apresentado aos Conselheiros. Cheila 186 

fala que esta sendo construído todos os dados para que a instalação do IRSAS sistema ocorra 187 

ate final de março, que vem sendo realizado reuniões com as equipes da SEASO sobre a 188 

implantação, mas que o sistema só irá funcionar se todos contribuírem, “vestir a camisa”; 189 

agradece o apoio de toda a gerência, da Secretaria de Assistência Social e que a ferramenta é 190 

de uso coletivo por isso a necessidade dessa colaboração. 8- Apreciação e deliberação sobre 191 

execução indireta de um coletivo do Projovem Adolescente: Luzia explica à plenária que 192 

existe todo um traçado metodológico do projeto proposto pelo Ministério de 193 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome, com cinco eixos temáticos: Juventude e Meio 194 

Ambiente; Juventude e Direitos Humanos e Socioassistenciais; Juventude e Cultura; 195 

Juventude Esporte e Lazer e Juventude e Saúde; que anteriormente, muitas vezes o jovem 196 

ingressava em cursos profissionalizantes, mas não estava preparado e acabava desistindo; 197 



porém hoje, com o Projovem Adolescente a tendência é melhorar a atenção aos jovens de 14 a 198 

17 anos, pois através dos Eixos citados os jovens adquirem  conhecimentos nas diversas áreas 199 

o que contribuem na preparação para mundo do trabalho. Os Centros de Referência de 200 

Assistência Social CRAS`s, são as portas de entrada para o ingresso dos adolescentes no 201 

Projovem Adolescente; Luzia fala ainda que atualmente Cascavel possui 08 Coletivos com 25 202 

jovens cada. Em votação é aprovado por unanimidade. 9- Índice de Gestão Descentralizada 203 

– IGD/Bolsa Família: a Instância de Controle Social – ICS - solicita através do Ofício nº 204 

001/2010, o reencaminhamento dos Projetos aprovados no ano no ano de 2009 que tiveram 205 

como resultado “deserto” e/ou “fracassado”, do Pregão 922/2009. O Gerente Administrativo 206 

da SEASO, Marcos Antonio Rodrigues Pinheiro apresenta projetado quais os processos de 207 

licitação que deram deserto; o presidente Vanderlei fala que haja vista este assunto  ter 208 

passado pelas Comissões de Orçamento e Finanças e de Avaliação de Documentos, Projetos, 209 

Serviços e Inscrições e na ocasião ter sido amplamente discutido e  esclarecido as dúvidas  210 

dos membros das Comissões, sua indicação à plenária é que seja aprovado o 211 

reencaminhamento dos projetos apresentados e que deram deserto e/ou fracassado. Em 212 

votação, o reencaminhamento é aprovado por unanimidade. 10- Indicação de um membro 213 

do CMAS para compor o Comitê Municipal de Crédito: conforme solicitação do 214 

presidente no inicio da reunião, mudou a nomenclatura do ponto de pauta sendo acrescentado 215 

após a palavra “indicação” a seguintes palavras: “...e homologação”. Luzia explica que 216 

precisa ser indicado um representante não governamental, pois ela participou da reunião do 217 

Conselho do Trabalho onde o qual teve como indicação o senhor Ivo Margotti  representante 218 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico como Titular e ela, Luzia de 219 

Aguiar Soares como suplente haja vista ambos fazerem parte do Conselho do Trabalho. A 220 

plenária questionou o que realmente faz o membro deste Comitê; Luzia explicou que existe 221 

uma contadora a qual faz toda análise de documentos apresentados pelos interessados e o 222 

Comitê só vai dar o parecer final. Nenhum dos presentes se manifestou, a plenária então 223 

optou pelo nome do Conselheiro Presidente, senhor Vanderlei; este concordou, mas 224 

esclareceu que ocupará a vaga temporariamente e pediu que os membros do CMAS se 225 

preparem para logo mais alguém assumir. Desta forma, a plenária aprova por unanimidade a 226 

indicação e homologação do nome do Presidente: Vanderlei Augusto da Silva. 11- 227 

Apreciação e deliberação do Relatório de Cumprimento do Objeto - CREAS II - 228 

referente ao Convênio 090/2007 do MDS: Veralucia apresenta o relatório de cumprimento 229 

de objeto do projeto de aquisição de equipamentos para o CREAS II; fala que foram 230 

adquiridos, mediante Plano de Aplicação complementar,  um extrator de suco, uma tela de 231 

projeção elétrica e uma impressora. A Conselheira Cheila, que foi Coordenadora do Centro de 232 

Referência Especializado de Assistência Social - CREAS II fala da necessidade, na época, da 233 

oficina de informática pelo fato de ser indispensável algo para atrair o adolescente no 234 

Cumprimento das Medidas bem como capacitá-lo para o mercado de trabalho. Em votação, o 235 

parecer é aprovado por unanimidade. Antes de passar para os Informes Gerais, o presidente 236 

do CMAS pede que se registre em ata sua preocupação com o fato de que vem sendo 237 

construído um grande número de novas  moradias na região Oeste da cidade, mais 238 

precisamente na região do Bairro Parque Verde, mas que não está sendo elaborado projetos 239 

para atender a demanda nas áreas de Educação e Saúde principalmente. 12- Informes Gerais: 240 

1- Vanderlei traz ao conhecimento da Plenária o  documento recebido da ADEFICA – 241 

Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel, na data de 28.01.2010, onde senhor Genival 242 

da Silva Bertolino (Maguila), renúncia à presidência da referida entidade, haja vista, o 243 

impasse de incompatibilidade que impede entidades de manter convênio com o município que 244 

tenha em sua diretoria funcionário público municipal, conforme o acórdão nº 1874/07 do 245 

Tribunal pleno.  2- Vanderlei explica que o CMAS recebeu do Ministério Público do 246 

Trabalho o Ofício nº 051/2010 - Rep. Nº 004/2010 no qual a Exma Procuradora do trabalho, 247 



Dra Flávia V. Bauler, comunica o arquivamento do pedido de providencias deste CMAS 248 

referente a entidade IACEVEL – Instituto de Apoio à Criança Especial de Cascavel. 3- O 249 

presidente informa que alguns membros da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 250 

Serviços e Inscrições realizou visita no CCI – Centro de Convivência de Idosos na data de 251 

26.01.2010, que se decepcionaram com a qualidade das obras de reforma; a Conselheira 252 

Maria Tereza Chaves sugere que  Comissão, ao realizar reunião  convide os Engenheiros da 253 

Secretaria Municipal de Planejamento e solicitando que ao realizarem visitas nas obras em 254 

andamento da SEASO, comunique a Comissão para que esta possa acompanhá-los e ter 255 

esclarecimentos técnicos quanto a qualidade da execução das obras podendo desta forma 256 

tomar providencias, se necessário for, antes do término das mesmas. 4- Vanderlei parabeniza 257 

a Instância de Controle Social ICS pelo trabalho e planejamento que fez em 2009 para que 258 

não sobrasse recursos. 5- O presidente agradece quem compareceu na Assinatura de 259 

Convênios com as Entidades que aconteceu na data de 10.03.2010 na sala de Atos da 260 

Prefeitura Municipal, parabeniza a SEASO, prefeitura e  a todos que se fizeram presente. 6- 261 

Vanderlei pede que o Secretário Municipal de Assistência, senhor Rosaldo João Chemim, 262 

agilize o curso de capacitação dos conselheiros. 7- O Gerente Administrativo da SEASO, 263 

Marcos fala da proposição de Lei de Utilidade Pública que a Procuradoria Jurídica recebeu da 264 

Câmara Municipal e encaminhou para a SEASO dar parecer; Marcos diz que a proposição 265 

não está de acordo com a Legislação vigente da Assistência Social, por isso, a resposta da 266 

Secretaria foi recomendar que fosse alterado o texto da referida Lei. Após discussão, embora 267 

a proposição da Lei tenha sido enviada para a SEASO e não para o Conselho Municipal da 268 

Assistência Social plenária sugere ao presidente que o CMAS se manifeste, caso a Lei ainda 269 

não tenha sido sancionada, conversando com o Presidente da Câmara Municipal e o Prefeito 270 

Municipal, colocando a estes que não é atribuição do CMAS e nem da Secretaria de 271 

Assistência Social e sim das políticas afins e da própria Câmara Municipal, verificar a 272 

regularização e constitucionalidade das solicitações pertinentes à Lei de Utilidade Pública. 8 273 

A Diretora da SEASO, senhora Janete informa quanto ao reoordenamento do CCI – Centro de 274 

Convivência de Idosos; explica que todos os Grupos de Idosos serão referenciados nos CRAS 275 

– Centro de Referência de Assistência Social, correspondente ao território onde se localizam, 276 

e que o CCI será utilizado por todos esses grupos para o desenvolvimento de atividades 277 

coletivas de Cultura, Esporte e Lazer. 9 Senhor Chemim convida a todos para a  formatura 278 

dos Adolescentes do programa Projovem Trabalhador que participaram de Cursos no SENAI 279 

– Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; a solenidade acontecerá na data de 280 

12.03.2010; enfatiza a importância da presença de todos para o reconhecimento das políticas 281 

de Assistência Social. O presidente Vanderlei fala que o Senador Flávio Arns ligou em se 282 

celular e disse que estava saindo da APAE e se dirigindo ao Show Rural, por isso, não será 283 

possível comparecer nesta reunião, pois o interesse dele é não somente “passar” e sim 284 

participar em tempo integral de uma reunião do CMAS e assim que for possível “promete” se 285 

fazer presente. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente encerra a reunião as 12h00 e 286 

eu Clarice Fruet, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo 287 

Presidente.  288 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


