
  

 

 

Reunião Extraordinária 

ATA Nº 04 - 19.04.2010 

Aos dezenove dias do mês de abril de 2010, aconteceu ás 16hh00 na sala de reuniões do 3º 1 

piso da Prefeitura Municipal de Cascavel a reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 2 

Assistência Social – CMAS, com a presença de seus membros e do presidente, para tratar dos 3 

seguintes assuntos: 1- Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Avaliação 4 

de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças referente à 5 

readequação do Plano de Trabalho e Aplicação da entidade Caom – Portal do Sol; 2- 6 

Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, 7 

Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças referente à execução do 8 

Programa de Aquisição de Alimentos -  Compra Direta  Local da Agricultura Familiar 9 

para Doação Simultânea – PAA Municipal ano 2010 de Cascavel; 3- Apreciação e 10 

deliberação do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços 11 

e Inscrições referente à apresentação dos Instrumentais elaborados para a SETP: 12 

Relatório de Gestão 2009 e Plano Municipal de Assistência Social 2010. O presidente, 13 

Vanderlei Augusto da Silva, inicia a reunião cumprimentando a todos e pede inclusão de 2 14 

pontos de pauta: a) Posse de Conselheiro  e b) Solicitação de alterações de Coletivos do 15 

PETI.  A plenária aceita as inclusões e desta forma, a pauta passa a ter a seguinte ordem: 1- 16 

Posse de Conselheiro; 2- Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de 17 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças 18 

referente à readequação do Plano de Trabalho e Aplicação da entidade Caom – Portal 19 

do Sol; 3- Ofício nº 007/2010 da SEASO - Solicitação de alterações de Coletivos do 20 

PETI; 4- Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Avaliação de 21 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças referente à 22 

execução do Programa de Aquisição de Alimentos -  Compra Direta Local da 23 

Agricultura Familiar para Doação Simultânea – PAA Municipal ano 2010 de Cascavel; 24 

5- Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, 25 

Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças referente à apresentação dos 26 

Instrumentais elaborados para a SETP: Relatório de Gestão 2009 e Plano Municipal de 27 

Assistência Social 2010. 1. Posse de Conselheiro: o presidente apresenta e empossa a 28 

Conselheira Edilene Aparecida da Silva em substituição ao ex Conselheiro Silvio José 29 

Gonçalves; passa a palavra a Edilene; a mesma diz que é formada em letras, está cursando o 30 

último ano de Serviço Social e atua enquanto professora na Rede Estadual de Ensino fala que 31 

Sílvio tem muitas atividades inerentes ao Movimento Nacional de Luta pela Moradia, e ela 32 

espera estar contribuindo com esse Conselho. 2- Apreciação e deliberação do Parecer das 33 

Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento 34 

e Finanças referente à readequação do Plano de Trabalho e Aplicação da entidade 35 

Caom – Portal do Sol: Vanderlei fala que havia convidado a Coordenadora Pedagógica 36 

Municipal de Educação em Tempo Integral, Rosângela Maria Casagrande, para explicar aos 37 

Conselheiros como será o atendimento da Escola em Tempo Integral que está sendo 38 

implantada no espaço onde funcionava o Caom – Portal do Sol, mas até o momento a mesma 39 

não compareceu. Diz que as Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 40 

Inscrições e de Orçamento e Finanças se reuniram para analisar o Plano de Aplicação 41 

Readequado apresentado pela entidade Caom – Portal do Sol e após discussão, as Comissões 42 

elaboraram um Parecer o qual, Vanderlei solicita que a Secretária Executiva dos Conselhos, 43 

Justa Alves dos Anjos Chesca, faça a leitura do mesmo cujo conteúdo diz que: o Parecer é 44 



favorável ao repasse de R$ 216.158,38 (duzentos e dezesseis mil, cento e cinqüenta e oito 45 

reais e trinta e oito centavos) para que a Entidade faça a quitação das rescisões de todos os 46 

funcionários. Sendo que as Obrigações Tributárias Confederativas no valor de R$ 10.800,00 47 

(dez mil e oitocentos reais); as Obrigações Tributárias Sindical no valor de R$ 5.833,38 48 

(cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos); os Honorários Contábeis 49 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando R$ 18.633,38  (dezoito mil, seiscentos e 50 

trinta e três reais e trinta e oito centavos)  não serão aprovadas, pois, existe o impedimento 51 

legal. Vanderlei fala que a destinação da sobra dos recursos oriundos do Convênio do Caom 52 

– Portal do Sol deverá ser discutido em reunião a ser agendada. Pede para registrar que a 53 

coordenadora do Caom – Portal do Sol, em reunião ordinária do CMAS realizada na data de 54 

08.04.2010, ficou de entregar o plano de aplicação readequado na segunda feira dia 55 

12.04.2010, porém, o documento só foi entregue hoje (19.04.2010), e embora tenham 56 

recebido orientações por escrito que deveria ser endereçado ao CMAS, endereçou e entregou 57 

ao Secretário Municipal de Assistência Social Rosaldo João Chemim. Colocado em votação 58 

o parecer é aprovado por unanimidade. Vanderlei passa a palavra para a Diretora do 59 

Departamento de Educação da Secretaria Municipal de Educação, Cláudia Pagnoncelli, que 60 

veio no lugar de Rosângela, haja vista, a mesma não estar disponível. Claudia diz que está se 61 

fazendo presente para repassar aos Conselheiros algumas informações básicas sobre a 62 

municipalização dos Serviços do Caom – Portal do Sol. A Conselheira Veralucia Clivati 63 

Martins pergunta se tem algum projeto para construção. Cláudia explica que neste momento 64 

só pode projetar reformas, pois, só é possível alterar a estrutura daquele espaço depois que 65 

toda a parte burocrática estiver legalizada; mas que após esse fato se concretizar, embora o 66 

espaço disponível ofertado hoje pela entidade é bom, a Secretaria Municipal de Educação 67 

pensa, no futuro, em novas construções para melhor atendimento naquele local, pois percebe-68 

se que foram criados muitas divisórias dentro das salas, dificultando assim, em alguns casos, 69 

o aproveitamento real do local; explica também que alguns móveis existente, a própria 70 

entidade vai vender para regularizar algumas situações, e outros, serão reaproveitados. 71 

Cláudia encerra dizendo que enquanto Secretaria Municipal de Educação estão à disposição 72 

para  esclarecer quaisquer dúvidas. 3. Ofício nº 007/2010 da SEASO – Solicitação de 73 

alteração de coletivos do PETI: Justa explica que o referido ofício advindo da Secretaria 74 

Municipal de Assistência Social solicita a aprovação deste Conselho da proposta de 75 

readequação da execução dos coletivos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 76 

PETI, para adequação do convênio pactuado com as entidades não governamentais 77 

executoras das atividades socioeducativas e de convivência, ficando da seguinte forma: 78 

CEMIC  – Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristóvão: 05  coletivos de 20 79 

crianças/adolescentes cada; Centro Social Marista: 02 coletivos de 20 crianças/adolescentes 80 

cada. Sendo que os demais coletivos, atualmente 09 de 20 crianças/adolescentes cada, serão 81 

executados diretamente pelo Município através dos EURECA I II (Espaço de União, 82 

Recreação e Educação da Criança e do Adolescente). Justa lê também o Parecer das 83 

Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e 84 

Finanças, o qual, considerando que as readequações dos coletivos foi necessária devido ao 85 

fechamento da entidade Caom Portal do Sol e que, os mesmos terão início em maio deste 86 

ano, é favorável a readequação dos Coletivos do PETI. 4- Apreciação e deliberação do 87 

Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e 88 

de Orçamento e Finanças referente à execução do Programa Compra Direta Local da 89 

Agricultura Familiar para Doação Simultânea – PAA Municipal ano 2010 de Cascavel: 90 

Vanderlei lembra aos Conselheiros que, em reunião ordinária realizada em 03.02.2010, 91 

tiveram conhecimento do que é o Programa supracitado, bem como foram sanadas, pela 92 

Coordenadora Sofia Giotto, as dúvidas que surgiram; Vanderlei explica que é necessário a 93 

apreciação e aprovação deste Conselho sobre a execução do Programa Compra Direta Local 94 

da Agricultura Familiar para Doação Simultânea – PAA Municipal de Cascavel ano 2010 a 95 

2012,  no valor de R$ 1.350.000,00 (Um milhão, trezentos e cinqüenta mil reais), para 96 



aquisição de produtos alimentícios de agricultores familiares para execução nos anos de 97 

2010, 2011 e 2012, e R$ 31.050,00 (Trinta e um mil e cinqüenta reais), para  recolhimento de 98 

INSS e de R$ 162.000,00 (Cento e sessenta e dois mil reais), para recolhimento do ICMS 99 

quando couber, salientando-se também que os recursos para recolhimentos também serão 100 

enviados pelo Governo Federal. O presidente esclarece ainda à plenária que as Comissões de 101 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças 102 

analisou a referida solicitação e após ampla discussão emitiu Parecer favorável à execução do 103 

programa, e a aprovação da relação das entidades beneficiárias: A) INSTRUMENTOS 104 

PÚBLICO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO:   Restaurante Popular; B) 105 

ENTIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAIS:  Abrigo  São Vicente de Paulo, ACADEVI – 106 

Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual, ADEFICA – Associação de 107 

Deficientes Físicos de Cascavel, Acas- Ass. Casc. Dos Amigos dos Surdos, Afrangel- Ass. 108 

Franciscanas Angelinas, Ass. Espirita Irmandade de Jesus- Albergue Noturno, Guarda 109 

Mirim-Associação Educacional Lins de Vasconcelos, Apae - Associação de Pais e 110 

Amigos dos Excepcionais de Cascavel, Apofilab  - Associação de Portadores de Fissura 111 

Lábio-Palatal de Cascavel, Cei Coração de Maria, Cei São Gabriel, Cei João Paulo II, 112 

CEMIC - Centro Social Beneficente Paróquia São Cristóvão, Lar dos Bebes Pequeno 113 

Peregrino, Lar Esperança-Centro social Nª Srª Aparecida, LBV- Legião da Boa 114 

Vontade, Molivi- Movimento de Libertação para a Vida, Pastoral da Criança, 115 

Provopar/ Cozinha Comunitária, Recanto da Criança, Associação Espirita Paz, Amor e 116 

Luz (Cei Ramiro Siqueira), UOPECAN- Hospital do Câncer de Cvel, Associação 117 

Beneficiente Guaruja (Cei São Francisco). C) CRAS E CREAS: CRAS Periolo, CRAS 118 

Santa Cruz, CRAS Cascavel Velho, CRAS Interlagos, CRAS Volante, CRAS XIV de 119 

Novembro, CREAS I, CREAS II.  D) OUTROS  PROGRAMAS E SERVIÇOS: Pró 120 

Jovem, Eureca I, Eureca II, Família Acolhedora, Casa Passagem (M), Casa Passagem 121 

(F), Abrigo de Mulheres, CCI I, CCI II, Programa At itude, Casa  Passagem de Criança, 122 

Centro de Referencia. Especializado para População de Rua, Casa de Passagem para 123 

População em Situação de Rua, Unidade Residencial- Idoso. Sendo que a forma de 124 

acompanhamento dar-se-á da seguinte maneira: a) seleção dos agricultores familiares 125 

fornecedores do PAA: o Conselho de Assistência Social acompanhará o procedimento de 126 

chamada pública para que sejam prioritariamente atendidos os agricultores familiares de mais 127 

baixa renda, enquadrados nos grupos “A” e 'B” do PRONAF – Programa Nacional de 128 

Fortalecimento da Agricultura Familiar, em especial assentados e pré-assentados da reforma 129 

agrária, acampados, atingidos por barragens e mulheres e também priorizados os grupos 130 

formais e informais. Requisitando quando se fizer necessários todos os documentos 131 

pertinentes a esse processo, como também fiscalizará se os meios de divulgação e 132 

publicização foram os mais adequados. b) seleção das entidades e programas a serem 133 

beneficiados com as doações de alimentos: o Conselho de Assistência Social indicará ao 134 

prefeito as entidades sócio-assistenciais consideradas aptas para o recebimento de doações 135 

provenientes do Programa de Aquisição de Alimentos, considerando que ofereçam refeições 136 

gratuitas a pessoas em situação de vulnerabilidade social. E o prefeito oficializará ao 137 

Conselho os equipamentos públicos de nutrição e alimentação, os programas municipais e as 138 

entidades que serão beneficiadas, decisão essa embasada também pela coordenação 139 

municipal do PAA e demais técnicos da Secretaria de Assistência Social. c) transações de 140 

compra de alimentos dos agricultores locais: as compras dos agricultores serão baseadas nas 141 

demandas estimadas através de relatórios emitidos pelas entidades, programas e 142 

equipamentos públicos de nutrição e alimentação, cuja adequação poderá ser comparada pelo 143 

CMAS através da confrontação entres os relatórios emitidos pelas entidades sobre a demanda 144 

e dos relatórios emitidos mensalmente pelo coordenador do programa sobre as compras ao 145 

CMAS. O Conselho poderá acompanhar o extrato da conta corrente para verificação da 146 

destinação dos recursos do convênio e pagamento dos agricultores, sendo que os mesmos 147 

deverão apresentar o termo de recebimento e a nota fiscal dos produtos vendidos para 148 



encaminhamento do pagamento, sendo buscada essa informação junto ao Setor Compra 149 

Direta sempre que necessário. d) entrega dos produtos às entidades / beneficiários e 150 

controle de qualidade destes: a Central de Recebimento e Distribuição de Alimentos do PAA 151 

será o Banco de Alimentos, que no momento do recebimento disponibilizará funcionário para 152 

pesagem e verificação da qualidade dos produtos. A destinação dos produtos constará de 153 

relatório mensal emitido pelo Banco de Alimentos com qualitativo e quantitativo dos 154 

alimentos que será confrontado com os relatórios emitidos mensalmente pelas entidades, 155 

programas e equipamentos públicos de alimentação e nutrição para o CMAS com 156 

informações sobre o recebimento dos produtos. O Conselho terá livre acesso a todos os 157 

documentos arquivados no Setor Compra Direta na Prefeitura Municipal de Cascavel. 158 

Qualquer reclamação quanto à qualidade dos produtos deverá ser relatada pelos beneficiários 159 

consumidores ao Setor Compra Direta que irá fazer as averiguações necessárias e repassará 160 

as informações para o Conselho. O presidente coloca o Parecer das Comissões em votação e 161 

a plenária aprova por unanimidade com a seguinte ressalva: de que seja retirado desta 162 

relação as entidades de Defesa de Direitos, as quais não fornecem alimentação: ACADEVI  – 163 

Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual e ADEFICA  – Associação de 164 

Deficientes Físicos de Cascavel. 5- Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões 165 

de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças 166 

referente à apresentação dos Instrumentais elaborados para a SETP: Relatório de 167 

Gestão 2009 e Plano Municipal de Assistência Social 2010: Vanderlei informa à plenária 168 

que estes instrumentais foram amplamente discutidos nas referidas Comissões, que em sua 169 

opinião, o Estado “cobra” muito que os referidos instrumentais sejam elaborados e enviados 170 

dentro do prazo estabelecido, mas ele, enquanto conselheiro, se pudesse, iria abolir esta 171 

prática, pois o Estado não faz repasses de recursos para o Município, portanto, não deveria 172 

“cobrar” nada do Município. A Conselheira e Gerente da área de Proteção Social Básica, 173 

Luzia de Aguiar Soares diz que é necessário que se continue elaborando, mesmo sem 174 

concordar, pois, o Estado é o órgão responsável em acompanhar a execução dos serviços e 175 

solicitar aos municípios que elaborem os referidos instrumentais, conforme pactuação com o 176 

MDS. O presidente solicita que a Conselheira e também gerente da Divisão do Sistema 177 

Municipal de Assistência Social Cheila Tatiana Lautert Guimarães, apresente o questionário 178 

que deve ser respondido pelo Conselho. Cheila apresenta (projetado) o Relatório de Gestão 179 

2009 e o Plano Municipal de Assistência Social 2010; a plenária discute e responde a cada 180 

pergunta e ao final do questionário, Justa lê o Parecer das Comissões de Avaliação de 181 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamento e Finanças, o qual é favorável 182 

ao referendo dos instrumentais, haja vista, que os instrumentais foram devidamente 183 

elaborados e apreciados pelos membros das Comissões, sendo esclarecidas as dúvidas e 184 

sempre que o Sistema permitia, foi acrescentado sugestões. Após a leitura, Vanderlei 185 

pergunta quais são os prazos para encaminhamento ao Estado, para que este possa efetuar as 186 

correções e devolver ao município; Cheila esclarece que o Relatório de Gestão 2009 e o 187 

Plano Municipal de Assistência Social 2010 serão encaminhados para a SETP – Secretaria do 188 

Trabalho, Emprego e Promoção Social até dia 21.04.2010; no período de 22.04.2010 à 189 

07.05.2010, o Escritório Regional da SETP fará as correções, e de 08.05.2010 à 31.05.2010, 190 

o Município deverá efetuar as correções que porventura se fizer necessário, e o CMAS irá 191 

deliberar sobre os instrumentais. Desta forma, o parecer favorável ao Referendo é 192 

aprovado por unanimidade. Na seqüência, Vanderlei cita e agradece o Projeto de Formação 193 

Política Cidadã que vem sendo desenvolvido pelo Centro Jesuítas; fala também que os dois 194 

conselheiros que participaram da Conferência Regional de Saúde Mental realizada no 195 

Auditório da Fundação Assis Gurgacz em 08.04.2010: Pedro Maria Martendal de Araújo  196 

e a convidada  Tatiane Martins foram eleitos para a Conferência Estadual de Saúde Mental 197 

que acontecerá nos dias 17 e 18.05.2010; informa também que a próxima reunião ordinária 198 

do CMAS será na entidade Guarda Mirim na data de treze de maio de 2010; Justa diz que a 199 

Conselheira Suzani Gabriel Sartori Fillus justifica sua ausência por já ter um compromisso 200 



agendado; Tatiane Martins, coordenadora do CRAS (Centro de Referência de Assistência 201 

Social) do bairro XIV de Novembro, convida a todos para a comemoração do Dia das Mães 202 

que será realizado juntamente com o programa Atitude no dia cinco de maio deste, das 14h00 203 

às 17h00 no Salão Comunitário do bairro. Nada mais havendo para ser tratado, o presidente 204 

encerra a reunião as 18h10 e eu Clarice Fruet, lavro a presente ata que após lida e aprovada, 205 

será assinada por mim e pelo presidente. 206 
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