
   

 

                                       
                                                    ATA Nº 05 - 13.05.2010  

 
 
 

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e dez, aconteceu ás 08h15 na entidade Guarda-1 

Mirim sita à Rua Marechal Cândido Rondon, 3550 – Vila Cancelli a Reunião Ordinária do 2 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a presença de seus membros e do 3 

presidente, para tratar dos seguintes assuntos de Pauta: 01- Apreciação e aprovação da Ata 4 

anterior (08.04.2010); 02- Posse de Conselheiro; 03 - Apreciação e deliberação do Parecer 5 

da Comissão de Projetos da Proposta de implementaçã o das ações na área de Proteção 6 

Social Básica da Secretaria de Assistência Social; 04- Apreciação e deliberação do 7 

Parecer da Comissão de Projetos referente a solicit ação de registro do Conselho da 8 

Comunidade; 05- Apreciação e deliberação do Parecer  da Comissão de Projetos 9 

referente ao custeio de transporte para Tatiane Mar tins e Pedro Maria M. de Araújo  10 

participarem da Conferência Estadual de Saúde Menta l; 06- Apreciação e deliberação do 11 

Parecer da Comissão de Projetos quanto a Recomendaç ão ao Município (Prefeito, 12 

Administração, Secretaria de Governo e SEASO) refer ente ao Plano de Cargos e Salários 13 

dos profissionais da SEASO; 07- Apreciação e delibe ração do Parecer da Comissão de 14 

Projetos referente ao Oficio nº 02/2010 da Associaç ão de Moradores do Bairro 15 

Esmeralda; 08- Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de Projetos referente 16 

às Placas de inauguração das obras da SEASO; 09- Ap reciação e deliberação do Parecer 17 

da Comissão de Projetos referente à solicitação da aquisição da Placa de Identificação 18 

da Cozinha Comunitária da Entidade PROVOPAR; 10- Pr azo de Liberação: Licença 19 

Vigilância Sanitária e Licença do Corpo de Bombeiro  dos Serviços, Programas e Projetos 20 

da SEASO; 11- Cronograma de Instalação do sistema d e Informatização da Rede de 21 

Serviços de Assistência Social - IRSAS; 12- Capacit ação para Conselheiros; 13- 22 

Recomposição das Comissões; 14- Informes Gerais. O presidente, Vanderlei Augusto da 23 

Silva inicia a reunião cumprimentado a todos; diz que é uma alegria estar realizando a reunião 24 

do CMAS na Guarda Mirim, relembra que entre os anos de 1996 a 1999, foi aluno desta 25 

entidade, a qual é, sem dúvida, muito importante para a população no que se refere ao 26 

Programa de Aprendizagem Profissional - Adolescente Aprendiz, tanto na formação 27 

profissional quanto pessoal do adolescente. Passa a palavra à senhora Maria da Conceição 28 

Araújo, presidenta da Guarda Mirim. A mesma agradece a todos os presentes, fala que é um 29 

prazer receber o Conselho Municipal de Assistência Social, e que a Entidade está com as 30 

portas abertas para receber este Colegiado sempre que for solicitado. Na sequência, Vanderlei 31 

menciona e agradece a presença do vereador João Aguilar Neto, o “João da Tropical”, diz que 32 

é o único vereador que prestigia as reuniões deste Conselho, que isso é muito bom, pois 33 

assim, o vereador fica inteirado do que está acontecendo na área da Assistência Social e tem 34 

base e argumentos para participar das discussões no Legislativo, questões que envolvem a 35 

Política de Assistência Social. João da “Tropical” faz uso da palavra cumprimentando a todos, 36 

lembra que no dia 15 de maio é comemorado o Dia do Assistente Social, parabeniza a todos, 37 

fala do importante e árduo trabalho deste profissional, que não se trata de assistencialismo, 38 

mas de um ensinamento. 01- Apreciação e aprovação da Ata anterior (08.04.2 010 ordinária 39 

e 19.04.2010 extraordinária): Em apreciação a ata ordinária de 08.04.2010 e a ata 40 

extraordinária de 19.04.2010; Justa diz que a gerente da área de Proteção Social Básica, Luzia 41 



de Aguiar Soares, não pode comparecer na reunião, mas pediu que seja alterado a linha nº 175 42 

da reunião extraordinária, que após a palavra “em”, seja acrescentado “acompanhar a 43 

execução dos serviços”, e na linha nº 176 após a palavra “instrumentais”, seja acrescentado, 44 

“conforme pactuação com o MDS.” Realizada as correções, as atas são colocadas em votação. 45 

A ata de 08.04.2010 foi aprovada, porém, com uma abstenção da Conselheira Veralucia Clivati 46 

Martins que não participou da referida reunião; a ata de 19.04.2010 foi aprovada, no entanto, 47 

com duas abstenções, sendo das Conselheiras Janete Krack Magnagnagno e Veralúcia que, 48 

por motivo de viagem, não se fizerem presentes na reunião. Passa-se para o ponto 02- Posse 49 

de Conselheiro:  o presidente empossa a Conselheira Marizete de Fátima Rodrigues  que 50 

assume enquanto Suplente,  representante da Secretaria Municipal de Assistência Social – 51 

SEASO - na vaga de Cheila Tatiana Lautert Guimarães, e a Conselheira Mairy Aparecida 52 

Pereira de Moraes,  que assume como Suplente  representando o Conselho Regional de 53 

Psicologia – CRP, na vaga de Eneida Florisbela Andrade Dacampo. Vanderlei lê o ofício nº 54 

074/2010 advindo da SEASO no qual, a Secretaria faz as seguintes substituições: a 55 

Conselheira Cheila Tatiana Lautert Guimarães  assume a vaga de Titular  no lugar de Maria 56 

Tereza Chaves,  a qual assume a vaga de Suplente  em substituição a Cristielle Carine 57 

Dierings  que não pertence mais ao quadro de Servidores deste Município. 03- Apreciação e 58 

deliberação do Parecer da Comissão de Projetos da P roposta de implementação das 59 

ações na área de Proteção Social Básica da Secretar ia de Assistência Social:  Justa lê o 60 

Parecer favorável da Comissão de Projetos de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 61 

Inscrições. Vanderlei fala que a Comissão discutiu amplamente todos os pontos desta 62 

proposta; acrescenta que por tratar-se de um novo setor, ele, enquanto Conselheiro 63 

Presidente, ainda não tem como emitir uma opinião concreta, passa a palavra para Susana 64 

Medeiros Dal Molin, encarregada do Setor de Transferência de Renda e Inclusão Produtiva, 65 

para que ela possa fazer uma breve explanação sobre este serviço. Susana fala de sua 66 

satisfação, enquanto profissional, de estar na Coordenação deste Setor, que é algo que lhe 67 

“impacta”, pois este é um contraponto que irá trabalhar os princípios de solidariedade, do 68 

trabalho coletivo; diz que quer a parceria do CMAS. O presidente pede que a Secretaria 69 

Executiva dos Conselhos envie por e-mail a Proposta  para todos os Conselheiros do 70 

CMAS.  Susana convida a todos para participarem da Oficina sobre Economia Solidária que 71 

acontecerá nos dias 19, 24 e 26 de maio de 2010 das 08h30min às 11h30min, no Auditório da 72 

ITECNE. Vanderlei solicita à Susana que além de enviar e-mail, efetue contato telefônico com 73 

todas as Entidades e Conselheiros que compõem o CMAS, reforçando o Convite. O presidente 74 

coloca o Parecer em votação, o mesmo é aprovado por unanimidade. 04- Apreciação e 75 

deliberação do Parecer da Comissão de Projetos refe rente a solicitação de registro do 76 

Conselho da Comunidade: Justa faz um breve resgate da situação do Conselho da 77 

Comunidade: lembra a Plenária que em abril de 2009, o mesmo solicitou Registro junto ao 78 

CMAS; foi analisado a documentação apresentada, devido as dúvidas surgidas, foi 79 

encaminhado consulta junto ao Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS; o qual 80 

informou que buscou auxílio para a resposta, junto a Procuradoria Geral do Estado, e que foi 81 

constatado que o Conselho da Comunidade não é considerada uma entidade de assistência 82 

social, visto que é um órgão deliberativo que compõe o Sistema de Execução Penal. Justa lê 83 

então o Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, o 84 

qual é pelo Indeferimento à solicitação de registro do Conselho da Comunidade no CMAS. A 85 

plenária discute o assunto; a Conselheira Janete Krack Magnagnagno complementa que em 86 

conversa informal com a Edna Allegro, Conselheira Nacional de Assistente Social, durante o I 87 

Encontro Paranaense de Entidades Filantrópicas realizado em Londrina-PR na data de 15 e 88 

16.03.2010, a qual teve o mesmo posicionamento, pois a proposta de trabalho apresentada 89 

pelo Conselho da Comunidade não condiz com a Política Nacional de Assistência Social. A 90 

Conselheira Maria Tereza Chaves pergunta se existe a possibilidade do Conselho da 91 



Comunidade solicitar registro em outro Município. Janete diz que sim, desde que atuem no 92 

referido município. Vanderlei acrescenta que, se porventura, algum município resolver 93 

conceder o registro, sem ser de direito, poderá responder por isso; finaliza dizendo que é 94 

importante que os profissionais da Assistência orientem os colegas de profissão, para que não 95 

venham a ter prejuízo profissionalmente por falta de conhecimento. A Conselheira Veralucia 96 

Clivati Martins, fala que a família e os filhos dos detentos, estão, de certa forma, sendo 97 

assistidos por algum Serviço, Programa e/ou Projeto, governamental ou não governamental, 98 

por isso, pede que se registre que seja articulado entre o Conselho Municipal de Assistência 99 

Social e o Conselho da Comunidade, uma discussão sobre esses atendimentos. O presidente 100 

coloca em votação o Parecer pelo indeferimento que é aprovado por unanimidade. 05- 101 

Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de Projetos referente ao custeio de 102 

transporte para Tatiane Martins e Pedro Maria M. de  Araújo para participarem da 103 

Conferência Estadual de Saúde Mental: Justa explica à Plenária que na data de oito de abril 104 

de dois mil e dez, aconteceu no Auditório da Fundação Assis Gurgacz, a Conferência Regional 105 

de Saúde Mental, onde o Conselheiro Pedro Maria Martendal de Araújo  e a Coordenadora do 106 

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social do bairro XIV de Novembro, Tatiane 107 

Martins  participaram representando o CMAS, e foram eleitos para participarem da 108 

Conferência Estadual de Saúde Mental  que ocorrerá na data de 18 e 19 de maio do corrente, 109 

na cidade de Curitiba; fala que está sendo pleiteado, o custeio de transporte para ambos 110 

(Cascavel/Curitiba ida e volta). Janete fala que o Coordenador do CREAS III – Centro de 111 

Referência Especializado de Assistência Social, Celso Beno Lunkes, também irá participar da 112 

referida Conferência representando á SEASO. Justa lê o Parecer da Comissão de Avaliação de 113 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, o qual é favorável que as despesas de transporte 114 

para Pedro e Tatiane participarem da Conferência sejam custeadas pelo Município, através da 115 

Secretaria de Assistência Social. O presidente coloca o Parecer em votação e o mesmo é 116 

aprovado por unanimidade. Senhor Chemim fala que era de seu conhecimento que o 117 

Conselheiro Pedro e a Coordenadora do CRAS do XIV, Tatiane (que foi recomendada pelo 118 

CMAS para participar da Conferência Regional de Saúde Mental), haviam sido eleitos para 119 

participarem da referida Conferência, por isso, os recursos já estão liberados. 06- Apreciação 120 

e deliberação do Parecer da Comissão de Projetos qu anto a Recomendação ao 121 

Município (Prefeito, Administração, Secretaria de G overno e SEASO) referente ao Plano 122 

de Cargos e Salários dos profissionais da SEASO: Vanderlei fala da importância de se 123 

recomendar ao Município que seja implantado e implementado o Plano de Cargos, Carreira e 124 

Salários dos profissionais que atuam na política de Assistência Social; considerando o que 125 

preceitua a NOB/SUAS/RH; considerando que o Município esta habilitado em gestão plena e 126 

que, portanto, precisa ter o referido plano; considerando também que o plano de providências 127 

exigidas pela SETP – Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social na 128 

ocasião do monitoramento do SUAS, solicita que a diretora da SEASO, Janete, juntamente 129 

com a equipe de profissionais da SEASO possa elaborar um documento com proposta de ser 130 

implantado e implementado o Plano de Cargos, Carreira e Salário e fazer as articulações para 131 

argumentar junto ao Governo Municipal, pois, se os profissionais não forem valorizados, 132 

Cascavel irá perdê-los para outros Municípios circunvizinhos. Fala ainda da necessidade do 133 

apoio deste Conselho de Assistência Social, visto que a SEASO sozinha não vai chegar a lugar 134 

nenhum; que gostaria muito de que nesta gestão do Secretário Chemim, pudesse ver este 135 

Plano concretizado. Janete fala que a SEASO já solicitou junto ao Recursos Humanos um 136 

espaço para explanar sobre o SUAS/NOB/RH, inclusive já foi enviado a documentação 137 

correspondente para que a equipe do Recursos Humanos possa ir analisando e terem uma 138 

base para quando acontecer esta a discussão. Justa relembra a Plenária que na data de 18 de 139 

setembro de dois mil e oito, o CMAS enviou o ofício nº 049/2008 ao então Secretário da 140 

SEASO, Santo Savi (com cópia para o Prefeito Municipal, RH, Secretaria de Administração), 141 



solicitando que fosse revisado o Organograma da Secretaria e viabilizado a implantação do 142 

Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Trabalhadores da Assistência Social. Janete diz que 143 

quanto ao Organograma, já foi contemplado. A Conselheira Veralucia sugere que, haja vista, o 144 

CMAS ser um órgão deliberativo, assim que tiver pronta a proposta da equipe da SEASO, este 145 

faça uma recomendação. Justa lê o Parecer o qual é favorável à recomendação de 146 

implantação e implementação do Plano de Cargos, Carreira e Salários, ao Secretário Municipal 147 

de Assistência Social, bem como ao Prefeito, Secretário de Administração e a Secretaria de 148 

Governo. Em votação, o Parecer é aprovado por unanimidade. Antes de se passar para o 149 

próximo ponto de pauta, o Conselheiro Pedro Maria Martendal de Araújo, representante da 150 

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cascavel pede a palavra e diz que 151 

necessita se ausentar, justifica que precisa participar de uma reunião de Diretoria que está 152 

acontecendo neste momento na Entidade; informa também que concluiu o curso de Direito no 153 

final de 2009 e quer compartilhar com os colegas Conselheiros, sua alegria: nesta semana 154 

recebeu a notícia de que foi aprovado no exame que prestou na OAB – Ordem dos Advogados 155 

do Brasil; é cumprimentado e aplaudido por todos os presentes. A Conselheira Maria Lourdes 156 

Menon Schram pergunta a Pedro se deu certo a possibilidade de o estacionamento do Banco 157 

do Brasil que era administrado pela entidade CAOM – Portal do Sol, ser repassado para a 158 

entidade APAE, conforme Pedro havia solicitado verbalmente, ao senhor Emílio Fernando 159 

Martini, presidente do Caom – Portal do Sol, na reunião ordinária do CMAS ocorrida em 08 de 160 

abril de 2010; Pedro diz que infelizmente não, que “parece” que foi cedido para a entidade 161 

PROVOPAR – Programa do Voluntariado Paranaense, núcleo de Cascavel. 07- Apreciação e 162 

deliberação do Parecer da Comissão de Projetos refe rente ao Oficio nº 02/2010 da 163 

Associação de Moradores do Bairro Esmeralda: O presidente Vanderlei, agradece a 164 

presença de Imoacir Angheben, presidente da Associação de Moradores do Bairro Esmeralda 165 

e de Juarez Neris da Rocha, presidente da  Igreja Católica do mesmo bairro; lê o ofício nº 02 166 

de 06 de maio de 2010, onde a Associação coloca à disposição da Secretaria Municipal de 167 

Assistência Social, em caráter irrevogável, o salão Comunitário do bairro, para instalação do 168 

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, que atualmente funciona em imóvel 169 

alugado no Bairro Santa Cruz. Janete fala que a SEASO ficou muito feliz em ver que o CRAS 170 

esta sendo bem aceito e tendo a adesão da Comunidade, mas que a Secretaria tem certa 171 

preocupação, visto ter em mãos um parecer técnico da Secretaria Municipal de Planejamento 172 

no qual consta que o imóvel supracitado não possui a planta aprovada pela SEPLAN e não 173 

oferece segurança de uso. Vanderlei fala que a comunidade do Esmeralda vem pagando pelos 174 

erros de governos municipais passados; diz que foi na Rádio Colméia e falou dos problemas do 175 

bairro, que não possui escola e CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil, não tem 176 

Unidade Básica de Saúde, não tem CRAS. Vanderlei acrescenta que a Comunidade, antes de 177 

disponibilizar o Salão para a SEASO, tentou negociar com o Município a construção de uma 178 

Capela Mortuária, mas o Município não quis; que agora vão construir mais 400 casas no bairro 179 

do Projeto Minha Casa, Minha Vida, e questiona como fica essa população sem nenhuma infra-180 

estrutura nem Políticas de Educação e Saúde? Senhor Imoacir fala que fundou a Associação 181 

em 1996, e foi o ex prefeito Salazar Barreiros quem construiu o Salão em seu último mandato, 182 

porém, nunca foi inaugurado; diz que o Bairro Esmeralda não consegue nenhum avanço que 183 

possa contemplar a comunidade em suas necessidades básicas de Saúde, Educação, Lazer e 184 

tantas outras, porquanto o loteamento pertencer a família “Siliprandi” e por questões políticas 185 

partidárias nenhum governo municipal nunca quis realizar obras que pudessem, em seu ponto 186 

de vista, valorizar o bairro, não levando em consideração o anseio e necessidade dos 187 

moradores; se emociona ao contar que, esta semana foi alvo de marginais que o ameaçaram 188 

achando que foi ele que os “dedurou” para a Polícia; ele não quer que, depois de morto, 189 

coloquem no Salão Comunitário uma placa com o seu nome, mas sim que o bairro seja 190 

contemplado com a construção de um CRAS para que ele em vida, possa ver, não somente 191 



este resultado, mas também a implantação  de equipamentos básicos de Educação e Saúde. 192 

Sr Chemim agradece a Associação por esta atitude em disponibilizar para a SEASO aquele 193 

espaço, mas que será necessário se estudar onde será construída a Sede própria do CRAS 194 

Santa Cruz e convida o presidente do CMAS para participar deste estudo. Fabrícia Destro, 195 

Coordenadora do CRAS supracitado, também cumprimenta senhor Imoacir pela iniciativa, 196 

concorda com o mesmo quando este afirma que o Bairro Esmeralda não tem “nada”, mas fala 197 

também que se preocupa com a retirada do CRAS do Santa Cruz, visto que, este bairro é o 198 

que mais tem família em descumprimento com as condicionalidades exigidas pelo Programa 199 

Bolsa Família, por isso, pede que este Conselho pense bem antes de aprovar qualquer 200 

deliberação, finaliza dizendo que o ideal seria se construir ou “trazer” o CRAS para a região 201 

mais central do bairro Santa Cruz, pois hoje, a localização do mesmo é praticamente no final 202 

do bairro, dificultando o acesso dos usuários. Janete assegura que serão analisadas todas as 203 

situações antes de decidir onde será a construção deste CRAS, e acrescenta que ainda não 204 

trocaram o CRAS de endereço, trazendo-o mais próximo a área Central do bairro Santa Cruz, 205 

devido ao fato da SEASO não encontrar nesta região, imóvel para alugar que comporte o 206 

Programa. Vanderlei passa a palavra a Juarez Neris da Rocha, presidente da  Igreja Católica 207 

do bairro o qual reitera a fala do senhor Imoacir enfatizando a tentativa da Associação em 208 

buscar apoio junto ao Município para a construção da Capela Mortuária junto ao Salão 209 

Comunitário, mas o município não aceitou; que conversou com o Secretário Municipal de 210 

Planejamento, Ronaldo Peixoto Drabik, esse o orientou que localizasse o número dos terrenos 211 

e protocolasse a solicitação, mas foi informado pelo Setor de Protocolo que só é permitido 212 

protocolar alguma solicitação e/ou requerimento o proprietário do imóvel. A Conselheira Salete 213 

Gerardi de Lima Chrun fala que ouvindo a angústia das Comunidades através de seus 214 

representantes se percebe a falta de vontade dos Políticos. Senhor Chemim parabeniza Juarez 215 

e Imoacir pelo esforço e se coloca a disposição para intermediar entre a Associação de Bairro 216 

e o Poder Público no que precisar. Vanderlei solicita ao Secretário Municipal de Assistência 217 

Social, que interfira junto ao Secretário Municipal de Saúde quanto à falta de Unidade Básica 218 

de Saúde no Bairro Esmeralda. A Conselheira Maria Lourdes fala que comunga deste 219 

sofrimento das Associações de Bairro, pois as líderes da Pastoral da Criança tem encontrado 220 

dificuldades quando necessitam de atendimento na área de saúde para as  221 

famílias assistidas pela Pastoral da Criança, relata que aconteceu de uma líder ir à UBS de um 222 

bairro próximo levar uma criança para consultar e ter o atendimento negado pelo fato da família 223 

residir no Bairro Esmeralda.  Após ampla discussão, Justa lê o Parecer o qual tem como 224 

indicativo que seja acatado a solicitação da Associação e que se faça encaminhamento a 225 

SEASO para que seja implantado a Sede do CRAS no local e caso não seja viável a 226 

construção, que seja destinado este espaço físico a um outro Serviço e/ou Programa da 227 

SEASO. Em votação, o Parecer é aprovado por unanimidade. 08- Apreciação e deliberação 228 

do Parecer da Comissão de Projetos referente às Pla cas de inauguração das obras da 229 

SEASO: Justa lê o parecer, o qual tem como indicativo que as placas de inauguração das 230 

obras dos Serviços, Programas e Projetos da SEASO, devem constar o nome do presidente do 231 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, bem como do Conselho Municipal dos 232 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, quando existir aplicação de recursos do 233 

Fundo da Infância e Adolescência – FIA e também o Logo do respectivo Conselho. A Plenária 234 

aprova o Parecer com unanimidade, com a seguinte condicionalidade: que a SEASO elabore 235 

um modelo padrão para as placas e seja incluído também o Conselho Municipal dos Direitos do 236 

Idoso - CMDI. 09- Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão  referente à 237 

solicitação da aquisição da Placa de Identificação da Cozinha Comunitária da Entidade 238 

PROVOPAR: Justa explica que a entidade solicitou a aprovação do CMAS para a aquisição de 239 

uma Placa de Identificação para a Cozinha Comunitária, apresentando três orçamentos, sendo 240 

que o menor preço apresentado foi de R$ 352,05 (Trezentos e cinqüenta e dois reais e cinco 241 



centavos); acrescenta que a Entidade teve seu Plano de Aplicação aprovado por este 242 

Conselho e que o valor da Placa para a Cozinha Comunitária constava no referido Plano. Lê o 243 

Parecer da Comissão o qual é favorável que se adquira a referida placa conforme orçamento 244 

apresentado. Após discussão, os Conselheiros apontam algumas questões, surgem dúvidas, 245 

por isso, a Plenária pede a suspensão  da votação e que seja agendado reunião das 246 

Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamentos e 247 

Finanças, com a participação de um representante da Procuradoria Jurídica e também da 248 

Eliane Assunção Coordenadora Sistema de Controle Interno. 10- Prazo de Liberação: 249 

Licença Vigilância Sanitária e Licença do Corpo de Bombeiro dos Serviços, Programas e 250 

Projetos da SEASO: Justa lê o ofício nº. 635/2010 recebido da SEASO, justificando as 251 

pendências das Licenças de Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiro, dos Serviços, 252 

Programas e Projetos da Secretaria. O Conselheiro e Secretário Municipal de Assistência 253 

Social, Rosaldo João Chemim, solicita à Plenária a retirada de pauta deste ponto, haja vista, a 254 

justificativa enviada ao CMAS, conter alguns dados que necessitam ser revistos pela SEASO 255 

antes de ser encaminhado a este Conselho. Em votação, a solicitação do Secretário para 256 

retirada de pauta deste ponto, é aprovada por unanimidade. 11- Cronograma de Instalação 257 

do sistema de Informatização da Rede de Serviços de  Assistência Social IRSAS: A 258 

gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social Cheila Tatiana Lautert 259 

Guimarães, fala que o Sistema de Informação – IRSAS está instalado no Servidor do Município 260 

e publicado na internet, portanto, todos os funcionários dos Serviços, Programas e Projetos 261 

que tem acesso à internet podem acessar o IRSAS, desde que tenham login e senha. Como o 262 

Sistema é WEB, ele pode ser acessado até mesmo de casa. Cita que hoje existem 12 263 

servicos que tem a internet instalada modelo ADSL:  CRAS Periolo, CRAS XIV de 264 

Novembro, CRAS Interlagos, Condomínio da 3ª Idade, CCI, Eureca I, Projovem Adolescente, 265 

CREAS I, CREAS II, RBC, Casa de Passagem Feminina e Casa de Passagem Masculina. 266 

Sendo que 07 serviços com a modalidade via Rádio:  CRAS Santa Cruz, CRAS Cascavel 267 

Velho, Eureca II, CREAS III, Centro de Referência Pop Rua, Abrigo de Mulheres e Família 268 

Acolhedora. Cheila explica que está realizando visitas nos Serviços, Programas com um 269 

técnico especialista para levantar a necessidade de instalação de rede lógica e elétrica, 270 

visando interligar todos os computadores na rede de internet. Vanderlei pergunta sobre a 271 

implantação do IRSAS nas Entidades; Cheila explica que a rede Não Governamental já esta 272 

incluída inclusive no Contrato com o INBRAPE – Instituto Brasileiro de Pesquisas do Município 273 

de Londrina – PR, porém, este momento é uma fase de teste, que a cada dia o Sistema esta 274 

sendo construído, por isso, por enquanto, está disponível somente aos Serviços e Programas 275 

Governamentais, e só será instalado nas Entidades depois que a maioria das funcionalidades 276 

do Sistema estiverem implantadas, ou seja, quando o IRSAS estiver praticamente pronto; 277 

Cheila complementa que, dois Serviços, CRAS Volante e Programa Atitude, ainda não tiveram 278 

instalada a Internet, visto que se mudaram para novo endereço recentemente, no entanto, já foi 279 

solicitado transferência dos telefones e Internet ADSL. O presidente Vanderlei faz um pedido 280 

ao Secretário e a Diretora da SEASO, Rosaldo João Chemim e Janete Krack Magnagnagno, 281 

respectivamente, que uma vez que no início do ano houve a divulgação do IRSAS para toda a 282 

rede socioassistencial, e foi passado para as Entidades que elas também seriam beneficiadas, 283 

é necessário dar uma satisfação às mesmas através de documento por escrito ou um 284 

telefonema a cada uma. Janete fala que em aproximadamente quinze dias será realizado o 285 

lançamento oficial do IRSAS, e será convidada toda a rede de assistência social, sendo 286 

repassado às Entidades informações referentes à implantação na rede não governamental. 12 287 

- Capacitação para Conselheiros: Justa lê o Ofício nº. 093/2010 advindo da SEASO, o qual 288 

informa que a proposta de Capacitação para Conselheiros, está em fase de elaboração e que 289 

será encaminhada ao Setor de Compras assim que colhidas todas as informações necessárias. 290 

Janete fala que quanto a participação do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da 291 



Criança e do Adolescente, este deve ter uma Capacitação própria, e que esta capacitação que 292 

está sendo elaborada, seja somente para os Conselheiros do Conselho Municipal de 293 

Assistência Social - CMAS e aos membros da Instância de Controle Social - ICS. 13- 294 

Recomposição das Comissões: O presidente do CMAS solicita a retirada de pauta deste 295 

ponto, haja vista que, alguns Conselheiros tiveram que se ausentar. Em votação, a solicitação 296 

do presidente é aprovada por unanimidade. 14- Informes Gerais: Vanderlei justifica a 297 

ausência da Conselheira Renata Aparecida de F. T. da Silva que se encontra em licença 298 

maternidade. Salete parabeniza senhor Chemim por sua parceria em ouvir a comunidade e 299 

participar de suas angústias. Conselheiro Luiz Antonio Pastorini Lançanova, representante da 300 

Entidade Guarda Mirim, convida a todos para a 7ª Festa Junina promovida pela ACIC – 301 

Associação Comercial e Industrial de Cascavel na data de 26.06.2010, quando será servida 302 

uma feijoada no valor de R$ 15,00, finaliza dizendo que é um prazer estar recebendo o CMAS 303 

nas dependências da Guarda Mirim; que neste momento a entidade esta passando por 304 

algumas adequações, inclusive alteraram o Estatuto de acordo com a legislação vigente; 305 

agradece a todos pela presença na Entidade a qual representa. Cheila diz que estaria trazendo 306 

os instrumentos de gestão (Relatório de Gestão 2009 e Plano Municipal de Assistência Social 307 

2010) da SETP – Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Promoção Social, mas a data 308 

final para deliberação do CMAS foi alterada para 08.06.2010, sendo que a devolução das 309 

correções da SETP para o município que inicialmente estava prevista para 08.05.2010 também 310 

foi alterada para 31.05.2010. Sendo assim, é provável que terá que ser agendada reunião 311 

extraordinária, ou antecipar a reunião ordinária deste conselho. Além disto, informa que foram 312 

abertos para preenchimento os instrumentos de gestão do MDS (Plano de Ação 2010 e 313 

Demonstrativo Sintético físico-financeiro 2009), sendo os prazos para deliberação 11.06.2010 e 314 

20.06.2010, respectivamente. A Conselheira e Coordenadora do CRAS Volante, Christiani 315 

Cassoli B. Lopes, faz o Convite para o evento em comemoração ao Dia do Trabalhador que 316 

acontecerá neste dia 14.05.2010, no Salão da Igreja Católica de Sede Alvorada, em parceria 317 

com a Unidade de Saúde da Família – USF. Senhor Chemim e Janete convidam para o VIII 318 

Fórum Municipal de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 319 

Adolescentes que acontecerá no auditório da UNIPAR – Universidade Paranaense dia 320 

18/05/2010, das 13h00 às 17h00; o Secretário também parabeniza todos os Profissionais de 321 

Serviço  Social, que terão seu dia comemorado na data de 15.05.2010, diz que, quanto mais 322 

conhece e convive com a categoria, mais admira. A Conselheira Maria Laudelina dos S. 323 

Mendes diz que ficou dois meses no Estado de Sergipe visitando sua mãe, a qual não tinha 324 

contato há aproximadamente 40 anos; que sua mãe veio junto com ela conhecer Cascavel e 325 

estará retornando para aquele Estado no final deste mês. Janete fala que o Governo do Estado 326 

do Paraná, criou um Decreto onde as Secretarias Municipais de Assistência Social, e os 327 

CMAS, seriam os responsáveis pela emissão da Carteira de Passe livre intermunicipais para 328 

pessoas com deficiência, porém, este Decreto foi alterado por intervenção do CEAS – 329 

Conselho Estadual de Assistência Social, passando a ter o seguinte conteúdo: os municípios 330 

irão atender através das Unidades Básicas de Saúdes – UBS que emitirão laudo médico e 331 

parecer social, os quais serão encaminhados ao Conselho Estadual de Pessoas com 332 

Deficiência, que após análise poderá aprovar ou não; aprovando, será encaminhado para a 333 

Secretaria Estadual de Transportes para a emissão da referida Carteirinha. Vanderlei explica o 334 

Projeto de Lei nº. 104 de autoria do vereador Mário Seibert que dispõe sobre alteração na Lei 335 

Municipal nº. 3.700, de 2003, que regulamenta a atividade comercial nos terminais de 336 

transbordo do transporte coletivo urbano de Cascavel e dá outras providências; informa que o 337 

CMAS encaminhou o ofício nº. 055/2010 ao vereador João Aguilar Neto sugerindo que o nobre 338 

vereador  solicite uma emenda no referido projeto com a seguinte redação: onde consta:  339 

podendo destinar os recursos para entidades carentes, caso entenda, Passe a constar: 340 

podendo destinar os recursos para as entidades de assistência social, devidamente inscritas no 341 



Conselho Municipal de Assistência – CMAS e/ou Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 342 

do Adolescente – CMDCA. Justa lê o ofício nº. 104/2010 do CEMIC – Centro Social 343 

Beneficente da Paróquia São Cristóvão através do qual encaminha ao CMAS cópia da ata da 344 

reunião ordinária realizada em 23 de março de dois mil e dez, onde a entidade elegeu sua nova 345 

diretoria, sendo que o presidente continua sendo o senhor Hylo Francisco Bresolin. A 346 

Secretária Executiva dos Conselhos informa também que o CMAS encaminhou ao vereador 347 

João Aguilar Neto os seguintes ofício: nº. 046/2010, sugerindo que o nobre vereador elabore 348 

um Projeto de Lei, visando denominar um Próprio Público, preferencialmente na área da 349 

Assistência Social, de Irmã Thereza Libera Zancanaro,  e o ofício nº. 047/2010, com o mesmo 350 

teor, porém, indicando o nome da Irmã Yolanda Guzmán Bazán  e sugerindo que seja 351 

preferencialmente na área da Educação. O presidente Vanderlei informa que o Albergue 352 

Noturno André Luiz, contratou a Assistente Social, Renata Cândido Mazurech Limberger, a 353 

qual prestará serviços na Entidade conforme consta no ofício nº 021/2010; acrescenta que a 354 

entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino também informou a contratação da Assistente 355 

Social Vanice Maria Schaedler  e a psicóloga Marluci Sayuri Zamprônio Myazaki,  e que 356 

cada uma fará 15 horas semanais, acrescenta que o número de horas a ser executadas é 357 

pouco e que a Comissão irá analisar se apenas 15 horas semanais irá contemplar as 358 

necessidades da entidade. Justa convida a todos para participarem da II Conferencia Municipal 359 

dos Direitos da Pessoa Idosa de Cascavel que acontecerá na data de 09.06.2010 na Unipar; 360 

fala do ofício nº 051/2010, advindo da entidade PROVOPAR, informando sua nova diretoria e a 361 

composição do UGT – Unidade Gestora de Transferência Voluntária que ficou assim 362 

constituída: Ivone Biscaia Dolce, Sirlene Maria Adames e Márcio  Gobetti. Nada mais 363 

havendo a ser tratado, o presidente encerra a reunião às 11h35 e eu Clarice Fruet, lavro a 364 

presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo presidente. 365 

 366 


