
 

                                                      Reunião Ordinária  

ATA Nº 07 - 08.06.2010 

 

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dez, aconteceu ás 08h15 na entidade 1 

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cascavel, sita à Rua 2 

Manaus, 3990 – Recanto Tropical a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 3 

Assistência Social – CMAS, com a presença do presidente e de seus membros, para 4 

tratar dos seguintes assuntos de pauta: 01- Apreciação e aprovação das Atas 5 

anteriores (13.05.2010 ordinária e 26.05.2010 extra ordinária); 02- Apreciação e 6 

deliberação do Parecer das Comissões de Projetos e Finanças referente as 7 

solicitações da Entidade Provopar; 03- Apreciação e  deliberação do Parecer das 8 

Comissões de Projetos e Finanças referente aos Inst rumentos de Gestão da 9 

SETP: Plano Municipal de Assistência Social 2010 e Relatório de Gestão 2009; 04- 10 

Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões d e Projetos e Finanças 11 

referente aos Instrumentos de Gestão do SUAS/WEB: P lano de Ação 2010 e 12 

Demonstrativo Sintético Anual da Execução Fisico-Fi nanceira do Sistema Único 13 

de Assistência Social – SUAS ano 2009; 05- Apreciaç ão e deliberação do Parecer 14 

das Comissões de Projetos e Finanças referente a re novação de Registro da 15 

Entidade MOLIVI; 06- Indicação de Conselheiros para  participar dos Encontros 16 

para Construção Coletiva do Sistema Municipal de Mo nitoramento e Avaliação; 17 

07- Informes Gerais. O presidente inicia a reunião agradecendo a presença de todos, 18 

e diz que está chateado pela presença mínima dos Conselheiros governamentais, pois 19 

os não governamentais que por ventura necessitassem faltar por compromissos 20 

particulares, não o fizeram. Passa a palavra para o Conselheiro Pedro Maria Martendal 21 

de Araújo, o qual é diretor social da APAE. O mesmo diz que é um prazer estar 22 

recebendo o CMAS para a realização desta reunião ordinária, convida a todos, para 23 

após o encerramento desta, conhecerem as instalações físicas da entidade; também 24 

convida para a festa junina da APAE que será realizada dia 12.06.2010 e que ajudem 25 

na divulgação levando cartazes que estão à disposição na recepção, em seguida, 26 

passa a palavra a senhora Pedra Marlene B. Mistura, diretora da APAE que também 27 



 

faz um agradecimento especial e um convite para o Jantar Dançante que acontecerá 28 

no Clube Comercial dia 09.07.2010. Em seguida, o presidente explica que a reunião 29 

ordinária que deveria acontecer na data de 10.06.2010, foi antecipada para a data de 30 

hoje devido ser este o prazo para a Secretaria Municipal de Assistência Social enviar 31 

os Instrumentos de Gestão (Relatório de Gestão 2009 e o Plano Municipal de 32 

Assistência Social 2010) para a SETP – Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e 33 

Promoção Social. Após esclarecimento, passa-se para o ponto de pauta nº 01. 34 

Apreciação e aprovação das Atas anteriores (13.05.2 010 ordinária e 26.05.2010 35 

extraordinária): Justa explica que devido a II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa 36 

idosa, que será realizada na data de amanhã, 09.06.2010, a Secretaria Executiva dos Conselhos 37 

acumulou muitas tarefas e não foi possível elaborar a Ata há tempo de ser enviada por email 38 

aos Conselheiros, desta forma, está sendo disponibilizado uma cópia a cada um dos presentes; 39 

faz a leitura da ata de 13.05.2010. A ata é colocada em apreciação pelo presidente. A 40 

Conselheira Salete Gerardi de Lima Chrun, pede que na linha nº 215 onde diz “a falta de 41 

vontade dos Políticos”, seja substituído por “a falta de vontade do Poder Público”; senhor 42 

Rosaldo João Chemim solicita que na linha nº 182 ao invés de “quem construiu”, o correto é 43 

“quem iniciou”; a Conselheira Franciele Cristiane F. Maricato, pede para que na linha nº 102 e 44 

114, após a palavra Projetos seja acrescentado  “e Finanças”, Após as correções a ata de 45 

13.05.2010 é aprovada por unanimidade. Em seguida a Conselheira Franciele faz a leitura da 46 

ata da Reunião Extraordinária de 26.05.2010. Encerrada a leitura, a plenária pede as seguintes 47 

correções: na linha nº 74, após a palavra Aprendiz, que seja acrescentado “A plenária decide 48 

que o prazo para formalização do encerramento das entidades, bem como o destino dos bens 49 

móveis, seja encaminhado ao CMAS até 08.06.2010.”; que na linha nº 85 as palavras “nesta 50 

dia”, sejam substituídas por “neste dia”, e por último, solicita-se na linha nº 01 onde diz 51 

“junho”, seja trocado por “maio”. Após apreciação e as devidas correções, a ata é aprovada por 52 

unanimidade. 02- Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Projetos e Finanças 53 

referente às solicitações da Entidade Provopar: Vanderlei explica que a Entidade Provopar 54 

solicitou o remanejamento da rubrica “utensílios domésticos” no valor de R$ 182,40 (Cento e 55 

oitenta e dois reais e quarenta centavos), para a aquisição de Placa de Identificação para a 56 



 

Cozinha Comunitária, haja vista que, o valor constante no Plano de Aplicação da Entidade era 57 

insuficiente para custear o valor total da Placa; explica ainda que foi solicitado também a 58 

liberação para aquisição de Cartão Telefônico de celular móvel para a Cozinha Comunitária. 59 

Acrescenta que as Comissões solicitaram Parecer Técnico ao Sistema de Controle Interno e 60 

Procuradora Jurídica, através de Eliane Assunção e Dulcinéia das Neves Cerqueira, 61 

respectivamente, que elaboraram parecer por escrito e também participaram de reunião com 62 

as Comissões; que após análise, emitiram o seguinte parecer: quanto a Placa de Identificação 63 

da Cozinha Comunitária, o parecer é favorável; quanto a aquisição de Cartão Telefônico de 64 

Celular Móvel para a Cozinha Comunitária, o parecer é que, considerando que as despesas de 65 

telefone celular móvel são tidas como despesas de manutenção corriqueiras como água, luz e 66 

telefone e que as despesas das faturas de telefone celular móvel são de encargo da entidade o 67 

parecer das Comissões é pelo indeferimento da referida solicitação. O parecer é colocado em 68 

votação e aprovado por unanimidade. 03- Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões 69 

de Projetos e Finanças referente aos Instrumentos de Gestão da SETP: Plano Municipal de 70 

Assistência Social 2010 e Relatório de Gestão 2009: Vanderlei fala que as Comissões se 71 

reuniram e discutiram os pontos a serem alterados. Justa explica que foram poucas as 72 

alterações, lê o parecer. A Conselheira e gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência 73 

Social Cheila Tatiana Lautert Guimarães, explica projetado em multimídia, as alterações 74 

solicitadas. O presidente solicita que se registre a falta de respeito do Estado para com os 75 

Conselhos, inclusive com este Colegiado, pois, mudaram o prazo para entrega dos 76 

Instrumentais de Gestão e por isso teve que ser antecipado a reunião ordinária, que seria 77 

realizada na data de 10/06/2010; fala que gostaria de encaminhar uma nota de repúdio ao 78 

Estado; que seu voto é somente um, mas por ele, não aprovaria. Cheila se disponibiliza a ajudar 79 

a redigir o texto para citar e elencar todas as dificuldades que aconteceram; Marcos diz, que, 80 

uma vez que será feito esta nota de repúdio, que se sugira a compatibilização entre 81 

Instrumentos de Gestão Estadual e Federal. Vanderlei pede ainda que registre sua indignação 82 

com a falta de respeito dos Conselheiros Governamentais, cuja presença, nesta data, é minoria, 83 

que se sente triste com algumas atitudes, e que se continuar assim, esta falta de compromisso, 84 

não sabe se após o mês de setembro não vai desistir de “tudo”. Agradece Senhor Chemim que 85 



 

enquanto Secretário abriu mão de seus compromissos e está aqui, enquanto muitos 86 

governamentais não compareceram. Senhor Chemim apóia a fala de Vanderlei, justifica que, 87 

devido a antecipação da data da reunião ordinária, muitos Conselheiros da SEASO precisaram 88 

faltar tendo em vista na data de hoje terem, Mestrado, Pós e outros compromissos pré 89 

agendados. Após discussão, a plenária aprova o Parecer favorável. 04- Apreciação e 90 

deliberação do Parecer das Comissões de Projetos e Finanças referente aos Instrumentos de 91 

Gestão do SUAS/WEB: Plano de Ação 2010 e Demonstrativo Sintético Anual da Execução 92 

Fisico-Financeira do Sistema Único de Assistência Social – SUAS ano 2009: Justa lê o parecer 93 

das Comissões o qual consta que a Secretaria Municipal de Assistência Social, elaborou o Plano 94 

de Ação 2010 e o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do Sistema 95 

Único de Assistência Social – SUAS ano 2009; consta ainda que a SEASO explicou estes 96 

Instrumentais às Comissões, sanando todas as dúvidas, salientando que embora os recursos 97 

não tenham sido executados na íntegra, os serviços foram prestados com qualidade e 98 

quantidade suficiente para atender a demanda existente e que, os referidos instrumentais tem 99 

prazo para serem finalizados tanto pela Secretaria quanto pelo CMAS, portanto, as Comissões 100 

tem como indicativo a Plenária o Parecer favorável  a aprovação dos dois Instrumentais de 101 

Gestão do SUAS WEB apresentados ao MDS: Plano de Ação 2010 e Demonstrativo Sintético 102 

Anual da Execução Físico-Financeira do Sistema de Assistência Social – SUAS ano 2009. A 103 

conselheira Cheila acrescenta que participou de uma teleconferência no Banco do Brasil 104 

juntamente com o senhor Chemim e Marcos, onde receberam as novas orientações; informa 105 

aos Conselheiros que todos foram cadastrados no CADSUAS – Cadastro Nacional do Sistema 106 

Único de Assistência Social, bem como, a equipe da Secretaria Executiva dos Conselhos. 107 

Vanderlei solicita que seja disponibilizado uma cópia por escrito para ficar arquivado na SECON. 108 

A Conselheira Salete Gerardi de Lima Chrun, diz que seria interessante os Conselheiros terem 109 

acesso a esta documentação. Cheila esclarece que assim que for publicada a Resolução, a 110 

SEASO irá disponibilizar no site. O presidente coloca o Parecer favorável em votação e o mesmo 111 

é aprovado por unanimidade. Antes de passar para o próximo ponto de pauta, a Conselheira 112 

Delides dos Santos Lucas, representante do Centro de Convivência de Idosos, elogia o material 113 

e a alimentação que tem sido disponibilizado para os Grupos de Idosos, pergunta “de onde 114 



 

vem?” Vanderlei fala que são adquiridos com recursos Municipais e Federais, que são 115 

repassados através dos Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. O visitante e Gerente 116 

Administrativo Municipal da LBV – Legião da Boa Vontade, Cleber F. Maricato pergunta como 117 

se chega a conclusão da média de atendimentos mensais dos Serviços, Programas e Projeto 118 

registrados no CMAS. Cheila explica que é através dos relatórios entregues as gerências. A 119 

Conselheira Christiani Cassoli B. Lopes, acrescenta que esses relatórios também são 120 

encaminhados aos Conselhos afins e estão à disposição de quem tiver interesse em apreciá-lo. 121 

Vanderlei fala que interesse todos tem, porém, não existe tempo da Secretaria Executiva dos 122 

Conselhos disponibilizar um profissional para agilizar este e outros trâmites, pois atualmente a 123 

SECON conta somente com um Profissional de Serviço Social, (Justa Alves dos Anjos Chesca), 124 

que atua enquanto Secretária Executiva, com carga horária de 06 horas diárias e responsável 125 

pelos 04 Conselhos; que já foi solicitado à SEASO a liberação de mais um Profissional da área, 126 

haja vista, a demanda dos Conselhos. Encerra-se a discussão e passa-se para o ponto de pauta 127 

nº 05- Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Projetos e Finanças referente a 128 

renovação de Registro da Entidade MOLIVI: Justa faz um breve resgate da Entidade MOLIVI – 129 

Movimento para Libertação de Vidas, explica que a Entidade estava com seu registro suspenso 130 

junto a este Conselho desde janeiro de 2010, haja vista, estar aguardando visita do CMAS para 131 

verificar algumas questões levantadas em reunião de Comissão de Avaliação de Projetos e 132 

Documentos e de Orçamento e Finanças, explica que devido as férias do CMAS, somente este 133 

ano foi possível as Comissões realizarem a visita e emitirem Parecer. Em seguida lê o Parecer o 134 

qual diz que considerando a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 do CNAS – 135 

Conselho Nacional de Assistência Social, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços 136 

Socioassistenciais; a Lei Nacional nº 12.101, de 27 de novembro de 2009: que altera a Lei nº 137 

8.742, de 07 de dezembro de1993, e a Resolução nº 016, de 05 de maio de 2010, do CNAS: que 138 

define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades e organizações de assistência 139 

social, bem como dos serviços, programas e projetos e benefícios socioassistenciais nos 140 

Conselhos de Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal, as Comissões tem como 141 

indicativo a plenária o Parecer pelo INDEFERIMENTO da solicitação de renovação de registro 142 

junto ao CMAS da entidade MOLIVI, tendo em vista, os dispositivos preconizados nas 143 



 

legislações em vigor, bem como, pelo fato de que a referida Entidade tem sua área de atuação 144 

preponderante na Política de Saúde. As Comissões tem como sugestão que o CMAS faça uma 145 

Recomendação ao MOLIVI para que este, respeitando as prerrogativas expressas no disposto 146 

do art. 91 do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, regularize sua situação junto ao 147 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. A Conselheira Franciele 148 

Cristiane F. Maricato pergunta se a exemplo do MOLIVI, qualquer entidade que solicitar registro 149 

e tendo sua atuação preponderante na Política da Saúde, também não será registrada pelo 150 

CMAS? Justa e Vanderlei confirmam que as normas serão respeitadas para todas as entidades, 151 

ou seja, de acordo com a legislação vigente nenhum Conselho Municipal, Estadual e Nacional 152 

fará mais a Certificação das Entidades, os referidos Conselhos somente farão a inscrição das 153 

entidades afins, concederão apenas a autorização para o funcionamento das Entidades. O 154 

presidente coloca o Parecer em votação e este é aprovado por unanimidade. 06- Indicação de 155 

Conselheiros para participar dos Encontros para Construção Coletiva do Sistema Municipal de 156 

Monitoramento e Avaliação: Justa lê o ofício nº 023/2010 – DSMAS advindo da Secretaria 157 

Municipal de Assistência Social que dispõe sobre o cronograma de encontros para construção 158 

coletiva do sistema municipal de monitoramento e avaliação, e convida todos os Conselheiros 159 

para participarem das discussões que acontecerão nos encontros por modalidade de 160 

atendimento, conforme cronograma disponibilizado pela Secretaria. O referido ofício solicita 161 

ainda que o CMAS indique pelo menos um Conselheiro Governamental e um não 162 

Governamental para participar dos encontros. Após discussão, a plenária, aprova os seguintes 163 

nomes: José Antônio dos S. M. de Araújo representante não governamental e Maria Tereza 164 

Chaves, representante governamental. Cheila lembra aos escolhidos que deverão assinar a lista 165 

de presença enquanto Conselheiros do CMAS. 07. Informes Gerais: Vanderlei agradece e 166 

parabeniza os Conselheiros que compareceram dia 02.06.2010 na Câmara Municipal para 167 

prestigiar a entrega do Título de Cidadã Honorária de Cascavel, à senhora Ellarita Sagmeister, ex 168 

conselheira do CMAS; parabeniza o senhor Cleber F. Maricato, Gerente Administrativo 169 

Municipal da LBV – Legião da Boa Vontade, pela passagem dos 30 anos da Entidade em 170 

Cascavel; o presidente informa também que nos dias 01 e 02.06.2010, o Conselheiro José 171 

Antônio dos S. M. de Araujo, foi empossado Conselheiro Suplente do Conselho Estadual de 172 



 

Assistência Social – CEAS; diz que nos dias 22, 23 e 24 do corrente, os representantes deste 173 

Conselho e da Secretaria Executiva dos Conselhos, respectivamente, Vanderlei Augusto da 174 

Silva, Janete Krack Magnagnagno, Justa Alves dos Anjos Che sca,  estarão em 175 

Londrina participando do Curso de Capacitação promovido pelo INBRAPE – Instituto 176 

Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos S/C Ltda, conforme deliberado 177 

por esta plenária em reunião ordinária do CMAS, realizada em 18.03.2010. Justa 178 

convida a todos para participarem da II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa 179 

Idosa de Cascavel que acontecerá dia 09.06.2010. Vanderlei pergunta ao senhor 180 

Chemim se já está previsto a data de lançamento do IRSAS – Informação da Rede de 181 

Serviços de Assistência Social; o Secretário fala que pretendem trazer para este 182 

evento, a Ministra do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Márcia 183 

Lopes, por isso ainda não tem data certa. A Conselheira Salete convida para uma 184 

palestra que será realizada no auditório da Fundação Assis Gurgacz – FAG, dia 185 

21.06.2010 onde o palestrante Celso Vasconcelos discorrerá sobre como se trabalhar o 186 

tema “a indisciplina”. Neste momento, senhor Chemim comunica que acabou de ser 187 

informado por telefone que, hoje (08/06/2010), o Prefeito irá assinar, juntamente com o 188 

governador, a ordem de serviço para a construção do Centro da Juventude, que será 189 

construído ao lado do Eureca I, no Bairro Interlagos. Nada mais havendo para ser 190 

tratado, o presidente encerra a reunião às 11h20 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente 191 

Ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo presidente.  192 


