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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 01 – 12/02/2015 

 

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, aconteceu às 08h30, na sala de 1 

reuniões do 3º piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à Rua Paraná, 5000, a reunião 2 

ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS com a presença de sua 3 

presidente Maria Tereza Chaves, e a maioria de seus membros conforme consta na lista de 4 

presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da 5 

Pauta do dia; 2. Leitura das justificativas de ausências de Conselheiros; 3.  Apreciação e 6 

Aprovação das atas anteriores 11/12/2014 (Ordinária) e 16/12/2014 (Extraordinária); 4.  7 

Posse de conselheiros; 5. Composição da Comissão Organizadora da XI Conferência 8 

Municipal de Assistência Social de 2015; 6.  Apreciação do Oficio nº 902/2014 recebido 9 

do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate À Fome – MDS/Secretaria Nacional 10 

de Assistência Social-SNAS em resposta ao Oficio nº 127/2014 do CMAS; 7. Apreciação e 11 

deliberação do Oficio nº131/2015 recebido da SEASO com referência: Errata do Sistema 12 

Municipal de Monitoramento e Avaliação - SMMA; 8. Apreciação e deliberação do parecer 13 

das Comissões da PSE e de Orçamento e Finanças do CMAS com Referência: Lar dos 14 

Bebês; 9. Apreciação e deliberação do parecer das Comissões da PSE e de Orçamento e 15 

Finanças do CMAS com Referência: Plano de Ação do Serviço de Proteção e Situação de 16 

Calamidade Pública e de Emergências; 10. Apreciação e deliberação do parecer das 17 

Comissões da PSE e de Orçamento e Finanças do CMAS com Referência: alteração de 18 

Plano de Aplicação do Convênio nº 084/2013/FEAS/SEDS para repasse a SEASO/CREAS 19 

III (PAEFI); 11. Apreciação e deliberação do parecer das Comissões de PSE e de 20 

Orçamento e Finanças do CMAS com Referência:situação que envolve o Serviço de 21 

Acolhimento em Família Acolhedora; 12. Apreciação e deliberação do parecer das 22 

Comissões da PSE e de Orçamento e Finanças do CMAS com 23 

Referência:Superávit/SEASO/2014; 13.  Apreciação do Oficio nº 4/2014 de 21/01/2015 24 

recebido da Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos – Guarda Mirim, 25 

referente aos encaminhamentos para Programa de Aprendizagem; 14. Assuntos Gerais; 26 

14.1Definição de local para realização das reuniões agendadas do CMAS; 14.2Oficio 27 

nº001/2015 recebido do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 28 

sustentável – COMSANS, endereçado a Secretária Executiva do CMAS para que realize 29 

oficina de capacitação referente ao que é Conselho, Controle Social e o papel das 30 

Câmaras Temáticas,para os conselheiros do COMSANS; 14.3 Oficio nº 021/2014 recebido 31 

da SEPAL informando alteração da Diretoria; 14.4. Portaria Conjunta MDS/CNAS nº 1, 32 



de9de fevereiro de 2015que Dispõe sobre a convocação extraordinária da X Conferência 33 

Nacional de Assistência Social e dá outras providências; 14.5 Passos para a Certificação 34 

CEBAS - Cartilha Prática com perguntas e respostas destinadas às entidades de 35 

Assistência Social; 14.6 “Troco Solidário”, TV Tarobá. Iniciando a reunião, Maria Tereza dá 36 

as boas vindas aos presentes e ao mesmo tempo agradece a presença de todos, passando ao 37 

ponto de pauta nº 1. Apreciação e aprovação da Pauta do dia: a presidente coloca a pauta 38 

em apreciação e não havendo alterações a coloca em votação; a mesma foi aprovada pela 39 

plenária com a unanimidade de treze votos. Prosseguindo, passa-se ao ponto nº 2. Leitura das 40 

justificativas de ausências de Conselheiros: a assistente social do Conselho Municipal de 41 

Assistência Social, Justa Alves dos Anjos Chesca, faz a leitura das seguintes justificativas: 42 

Mônica Gomes, está em férias e fora de Cascavel; Valéria Medeiros, é seu dia de folga na 43 

Entidade e não está em Cascavel; Gisele Fossá, tem visita agendada no interior sem 44 

possibilidade de remarcar. Na sequencia, passa-se ao ponto nº 3.  Apreciação e Aprovação 45 

das atas anteriores 11/12/2014 (Ordinária) e 16/12/2014 (Extraordinária): a presidente 46 

coloca em apreciação a ata da reunião ordinária de 11.12.2014 e não havendo alterações a 47 

coloca em votação, a plenária a aprova pela unanimidade de treze votos; também coloca em 48 

apreciação a ata da reunião extraordinária de 16.12.2014 e da mesma forma, não há 49 

manifestação por parte da Plenária que aprova a ata em tela pela unanimidade de treze votos. 50 

E assim passa-se ao ponto nº 4.  Posse de conselheiros: Maria Tereza realiza a leitura do 51 

ofício nº 125/2015 através do qual a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO, 52 

solicita a substituição da representante Suplente, Roseli Fátima Baltokoski Cardoso, por Jhesy 53 

Fernanda Pinto Martins a qual é empossada na sequência; a presidente também realiza a 54 

leitura do ofício SC/397/2014 recebido do Conselho Regional de Psicologia, por meio do qual, o 55 

mesmo solicita a substituição de seus representantes junto ao CMAS; Justa explica que o 56 

Suplente (Luiz Antonio Mariotto Neto), foi empossado em 06.10.2014, porém, o representante 57 

titular, está sendo empossado somente nesta data devido a impossibilidade, por motivo de 58 

trabalho e viagem de férias, de comparecer nas reuniões anteriores; desta forma, a presidente 59 

Maria Tereza empossa o representante Titular do CRP, Luiz Henrique Birck, em substituição 60 

à Ronaldo Adriano Alves dos Santos. Dando continuidade à reunião, passa-se ao ponto nº 5. 61 

Composição da Comissão Organizadora da XI Conferência Municipal de Assistência 62 

Social de 2015: Justa explica que até o momento, não houve nenhuma manifestação por parte 63 

do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, bem como, do Nacional – CNAS, acerca 64 

de possível data para a realização das Conferências Municipais de Assistência Social, porém, 65 

conforme Portaria conjunta do MDS/CNAS nº 01, de 09 de fevereiro de 2015, a Conferência 66 

Nacional de Assistência Social acontecerá de 07 a 10 de Dezembro de 2015 e terá como tema 67 

central “Consolidar o SUAS de vez rumo a 2016”; Justa explica ainda que é necessário 68 

formar a mencionada Comissão para dar início aos trâmites do assunto em pauta, tão logo se 69 

receba as orientações; a Plenária discute e ao final, aprova pela unanimidade de catorze votos, 70 

a Comissão Organizadora da XI Conferência Municipal de Assistência Social de 2015 71 

com a seguinte composição: Governamentais – Susana Medeiros Dal Molin, Luzia de Aguiar 72 



Soares, Fábio Tomasetto, Hudson Márcio Moreschi Júnior, Carin Andréia Savaris, Eliane 73 

Portella Rolloff; Não Governamentais – Cleodomira Soares dos Santos, Maria de Lourdes 74 

Menon Schram, Valéria Medeiros, Vitória Suzana Skiziski, Josué dos Santos, Maria Tereza 75 

Chaves. Convidado: José Telles de Pilar. Em seguida discute-se o ponto nº 6.  Apreciação do 76 

Oficio nº 902/2014 recebido do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate À Fome 77 

– MDS/Secretaria Nacional de Assistência Social-SNAS em resposta ao Oficio nº 78 

127/2014 do CMAS: Justa lembra que este Conselho deliberou em reunião conjunta 79 

extraordinária com o Conselho Municipal de Assistência Social - CMDCA, na data de 80 

05.11.2014 que fosse encaminhado ofício conjunto ao MDS solicitando explicações do porquê 81 

do atraso do repasse de recursos federais no que refere-se à Política de Assistência Social, 82 

com cópia para os Conselhos Estaduais de Assistência Social – CEAS e dos Direitos da 83 

Criança e do Adolescente – CEDCA, bem como para os Conselhos Nacionais de Assistência 84 

Social – CNAS e dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA e aprovam ainda que 85 

seja encaminhando ofício à AMOP para que esta mobilize os Municípios de sua abrangência 86 

no sentido de que, a exemplo de Cascavel, solicitem explicações ao MDS referente ao atraso 87 

no repasse de recursos no que concerne à Política de Assistência Social;  que foi expedido o 88 

ofício nº 127/2014 aos Órgãos mencionados e em resposta, o MDS encaminhou o ofício nº 89 

902/2014-SNAS/MDS; prosseguindo, Justa faz a leitura do mesmo através do qual o Ministério 90 

informa que “... os repasses para o município de Cascavel-PR, referentes aos serviços 91 

socioassistenciais de caráter continuado encontram-se regularizados até a competência 92 

outubro, e que o declínio nas transferências foi ocasionado por problemas técnicos 93 

operacionais relativos à execução da rotina de pagamento a qual é realizada via sistema 94 

automatizado...”; encerrada a leitura, a conselheira e Secretária Municipal de Assistência 95 

Social, Susana Medeiros Dal Molin sugere a inversão de pauta no sentido de que o ponto nº 12 96 

seja discutido na sequência, considerando que, ambos os assuntos dizem respeito aos 97 

recursos advindos do MDS; Justa sugere e a Plenária acata que, uma vez que a pauta já foi 98 

aprovada, que aconteça nesse momento a discussão, sem alteração de pauta e quando 99 

discutir-se o ponto nº 12, apenas leia-se o parecer; assim, Susana explica que é importante 100 

esclarecer, considerando a presença de novos Conselheiros no CMAS, que na ocasião da 101 

deliberação em tela, a SEASO estava passando por um momento ímpar, haja vista que, as 102 

parcelas de recursos federais estavam atrasadas e a Secretaria sobrevive de recursos 103 

municipais, e também de Pisos Federais referentes às Áreas de Proteção Básica e Especial, 104 

bem como, do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – IGD e Índice de 105 

Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – IGD/SUAS e que, na 106 

ocasião, alguns Pisos estavam sendo depositados, porém, outros não, o que gerou 107 

preocupação; contudo, ainda no mês de novembro o MDS depositou algumas parcelas e 108 

outras o depósito ocorreu até 31.12.2014, consequentemente, a SEASO não teve tempo hábil 109 

para utilizar todo o recurso; o conselheiro e diretor da SEASO, Hudson Márcio Moreschi Júnior,  110 

explica que devido aos depósitos terem sido efetuados nos dois últimos meses do ano, não foi 111 

possível abrir novas licitações, pois, esse processo demora cerca de setenta e cinco dias, no 112 



entanto, gastou-se em torno de 1/3 com despesas que dispensam Licitação e são efetuadas 113 

por meio de Registro de Preços; o conselheiro Josué dos Santos questiona se diante desse 114 

quadro da falta de recebimento de recursos federais, a SEASO teve que “tirar” de um Serviço e 115 

passar para outro, se houve algum prejuízo; Susana esclarece que os fornecedores querem e 116 

precisam receber pelos serviços prestados, então, não tem como deixá-los esperando, porém, 117 

houve um entendimento da SEASO com a Secretaria Municipal de Finanças e o próprio 118 

Prefeito Edgar Bueno, que entendeu a situação e, desta forma, nenhum Serviço deixou de ser 119 

executado. Encerrado esse ponto, passa-se ao de nº 7. Apreciação e deliberação do Oficio 120 

nº131/2015 recebido da SEASO com referência: Errata do Sistema Municipal de 121 

Monitoramento e Avaliação – SMMA: Maria Tereza realiza a leitura do ofício nº 131/2015 122 

através do qual a Secretaria encaminha a ERRATA referente ao Sistema Municipal de 123 

Monitoramento e Avaliação para apreciação e deliberação deste Conselho e consta que “... No 124 

que refere-se ao “ASSESSORAMENTO”, Onde se lê: I – Assessoramento – Modalidade II: 125 

Projeto de Assessoramento para Enfrentamento à Pobreza; I – Assessoramento – Modalidade 126 

III: Serviço/Programa de Assessoramento Estímulo ao Desenvolvimento Integral Sustentável 127 

das Comunidades, Cadeias Organizativas, Redes de Empreendimentos e à Geração de 128 

Renda; I – Assessoramento – Modalidade IV: Serviço/Programa de Assessoramento de 129 

Produção e Socialização de Estudos e Pesquisas para Formulação, Implementação e 130 

Avaliação da Política de Assistência Social, Leia-se: I – Assessoramento – Modalidade II: 131 

Projeto para Enfrentamento à Pobreza; I – Assessoramento – Modalidade III: Serviço/Programa 132 

de Estímulo ao Desenvolvimento Integral Sustentável; I – Assessoramento – Modalidade IV: 133 

Serviço/Programa de Produção e Socialização de Estudos e Pesquisas. No que refere-se a 134 

matriz “DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS”, entendeu-se a necessidade de subdividi-la 135 

para facilitar a visualização das entidades, Onde se lê: II – DEFESA E GARANTIA DE 136 

DIREITOS, Leia-se: II – Defesa e Garantia de Direitos – Modalidade I: Serviço/Programa de 137 

Promoção da Defesa de Direitos já Estabelecidos; II – Defesa e Garantia de Direitos – 138 

Modalidade II: Serviço/Programa de Reivindicação da Construção de Novos Direitos: II – 139 

Defesa e Garantia de Direitos – Modalidade III: Serviço/Programa de Formação Política Cidadã 140 

de Grupos Populares; II – Defesa e Garantia de Direitos – Modalidade IV: Serviço/Programa de 141 

Desenvolvimento de Ação de Monitoramento e Controle Popular. Salientamos que não houve 142 

alterações no conteúdo, apenas na estruturação dos títulos das matrizes de Assessoramento, 143 

Defesa e Garantia de Direitos...”, finalizada a leitura, a presidente coloca o ofício em 144 

apreciação; a assistente social, Técnica responsável pelo Setor de Monitoramento e Avaliação, 145 

Ariadyne Apolinário Velho, faz uso da palavra e diz que a equipe do Setor, em discussão 146 

interna, observou que os objetivos são distintos, portanto, a separação dos itens 147 

“Assessoramento” e “Defesa e Garantia de Direitos” e a abreviação de algumas nomenclaturas 148 

é com o intuito de simplificar e facilitar a fala e a escrita; em seguida, a presidente coloca a 149 

proposta de errata referente ao Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação em votação, 150 

a qual, a plenária aprova pela unanimidade de quinze votos. Registramos que a conselheira 151 

Eliedy Batista Eller, que comunicou, antecipadamente, seu atraso por estar em outro 152 



compromisso de trabalho, está participando da reunião a partir do ponto de pauta acima, 153 

alterando, portanto, a quantidade de votos da plenária. Prossegue-se com o ponto nº 8. 154 

Apreciação e deliberação do parecer das Comissões da PSE e de Orçamento e Finanças 155 

do CMAS com Referência: Lar dos Bebês: Maria Tereza faz a leitura do ofício recebido da 156 

SEASO, através do qual a Secretaria encaminha a este Conselho informações referente ao 157 

acompanhamento e fiscalização do convênio firmado com a Entidade em tela, convênio de nº 158 

157/2012, através do programa serviço de Acolhimento Institucional – Unidade Institucional 159 

para Crianças e complementa que as Comissões mencionadas se reuniram para analisar as 160 

informações e elaboraram o parecer que será lido posteriormente; a presidente realiza também 161 

a leitura do ofício nº 006/2015 advindo do Lar dos Bebês informando que realizou reunião na 162 

data de 10.02.2015 com a SEASO e que após as orientações feitas pela Equipe Técnica da 163 

Secretaria, a Diretoria da Entidade decidiu pela mudança de modalidade de acolhimento, 164 

deixando de executar o Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade Institucional para 165 

Crianças, para executar a Modalidade Casa Lar; prosseguindo, Maria Tereza lê o parecer onde 166 

consta que “... considerando a Resolução/CMAS nº 074/2014 que define os parâmetros para a 167 

inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de 168 

assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 169 

não governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de 170 

Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas e 171 

Benefícios socioassistenciais; considerando o ofício nº 99 de 29 de janeiro de 2015, recebido 172 

da Secretaria Municipal de Assistência Social, que encaminha informações referente ao 173 

acompanhamento e fiscalização do Convênio nº 157/2012, firmado com a Entidade Lar dos 174 

Bebês e solicita apreciação e deliberação do CMAS quanto à continuidade de repasses de 175 

recursos para o Lar dos Bebês. Neste mesmo oficio a SEASO informa que a Fiscal do referido 176 

Convênio, esteve na entidade em tela na data de 27/01/2015, para realizar o acompanhamento 177 

e fiscalização da execução do serviço prestado pela Entidade, em que foi constatado que esta 178 

Entidade mantém as portas abertas, porém não existem crianças acolhidas; considerando o 179 

ofício nº 006 de 11 de fevereiro de 2015, recebido do Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, que 180 

informa ao CMAS que realizou reunião na data de 10/02/2015, com a Secretaria Municipal de 181 

Assistência Social – SEASO e que após as orientações feitas pela Equipe Técnica da SEASO, 182 

a Diretoria da Entidade decidiu pela mudança de modalidade de acolhimento, deixando de 183 

executar o Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade Institucional para Crianças, para 184 

executar a Modalidade Casa Lar; considerando que a Entidade Lar dos Bebês por meio do 185 

ofício nº 006 de 11 de fevereiro de 2015, solicitou a compreensão do CMAS e a possibilidade 186 

que seja mantido o Convênio nº 157/2012 firmado entre a Entidade e o município de Cascavel, 187 

minimamente por mais dois meses, ou seja, até 31 de março de 2015, tempo este que será 188 

utilizado para elaboração e aprovação da nova modalidade de acolhimento; considerando o 189 

Parecer da Comissão da Área da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e 190 

Comissão de Orçamento e Finanças, o qual é favorável a continuidade do repasse de recursos 191 

para a Entidade nos meses de fevereiro e março, no entanto este repasse está condicionado a 192 



apresentação da documentação para inscrição da nova modalidade Casa Lar, conforme a 193 

Resolução/CMAS nº 074/2014. Sendo que não haverá prorrogação do prazo de 31/03/2015, 194 

tem como indicativo à Plenária Parecer favorável  a continuidade do repasse de recursos para 195 

a Entidade referente aos meses de fevereiro e março de 2015, no entanto, este repasse está 196 

condicionado a apresentação da documentação  conforme Resolução 074/2014 do CMAS, 197 

considerando que a Entidade em tela sinalizou por meio de reunião com a gestão SEASO e 198 

pelo envio de proposta de plano de ação via email para a DVSMAS da mudança de 199 

modalidade de acolhimento, e devendo apresentar esta documentação até 31.03.2015. Sendo 200 

que não haverá prorrogação do prazo além de 31.03.2015, estipulado pelas Comissões PSE e 201 

Orçamentos e Finanças...”. Finalizada a leitura dos documentos supra, a presidente coloca o 202 

parecer em apreciação; Susana  faz uso da palavra e explica que a preocupação com a 203 

situação do Lar existe desde o ano passado (2014), haja vista que o Convênio firmado era para 204 

o atendimento de vinte crianças e a demanda da Entidade oscilava de três a quatro acolhidos; 205 

que nesta semana houve nova reunião com a SEASO e a Entidade, a qual ficou de se 206 

posicionar sobre a mudança de modalidade para Casa Lar, sendo que, conforme consta no 207 

ofício lido, a diretoria da Entidade optou pela mudança de modalidade de Acolhimento 208 

Institucional para Casa Lar e dará início aos trâmites necessários para tal alteração; sendo que 209 

a Entidade deverá seguir o fluxo da Resolução citada (074/2014/CMAS), anexo IX; encerrada a 210 

apreciação, a presidente coloca o parecer em votação o qual é aprovado pela plenária por 211 

catorze votos favoráveis e uma abstenção da conselheira Eliane Portella Rolloff. Desta forma, 212 

passa-se ao ponto nº 9. Apreciação e deliberação do parecer das Comissões da PSE e de 213 

Orçamento e Finanças do CMAS com Referência: Plano de Ação do Serviço de Proteção 214 

e Situação de Calamidade Pública e de Emergências: Justa faz a leitura do parecer o qual 215 

diz que: “...considerando a Portaria Interministerial nº 2, de 6 de dezembro de 2012, que 216 

instituiu o Protocolo Nacional Conjunto para Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, 217 

Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres, instituído pela 218 

Secretaria de Direitos Humanos, Casa Civil e Gabinete de Segurança Institucional da 219 

Presidência da República, em conjunto com os Ministérios da Integração Nacional, da Justiça, 220 

da Defesa, da Educação, da Saúde, das Cidades e do Desenvolvimento Social e Combate à 221 

Fome; considerando a Resolução nº 012/2013 do CNAS a qual Aprova os parâmetros e 222 

critérios para transferências de recursos do cofinanciamento federal para a oferta do Serviço de 223 

Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências no âmbito do Sistema 224 

Único de Assistência Social – SUAS e dá outras providências; considerando que o Serviço de 225 

Proteção em Situações de Calamidade Pública e de Emergências é um serviço de proteção 226 

especial do SUAS para enfrentamento de situações de Calamidades Públicas e Emergências 227 

reconhecidas pelo Ministério da Integração; considerando que o Serviço de Proteção em 228 

Situações de Calamidade Pública e Emergências é regulamentado pela Portaria MDS nº 90, de 229 

3 de setembro de 2013; considerando a Resolução/CMAS nº 040/2014, que “Aprova o Termo 230 

de Aceite e Compromisso do Município com o Estado do Paraná para cofinanciamento 231 

Estadual do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências”; 232 



considerando que a SEASO cumpriu o prazo que era de 180 dias para apresentação da 233 

documentação conforme artigo 19 da Resolução/CMAS nº 074/2014 referente ao Serviço de 234 

Proteção em Situações de Calamidade Pública e Emergências, que será executado pela 235 

SEASO por meio da Divisão de Proteção Social Especial de Média e Alta complexidade; 236 

considerando o Oficio nº 1259 de 18 de dezembro de 2014 recebido da SEASO, que 237 

encaminha ao CMAS, o Plano de Ação do Serviço de Proteção e Situações de Calamidade 238 

Pública e de Emergências, para sua implantação junto a esta Secretaria Municipal, seguindo o 239 

que determina a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais; considerando o Art. 18 da 240 

Resolução nº 074/2014 dispõe que “As unidades governamentais antes de ofertar os serviços, 241 

programas e benefícios deverão apresentar para aprovação do Conselho Municipal de 242 

Assistência Social os seguintes documentos: I -Obedecer ao Fluxograma, conforme anexo X; II 243 

-Plano de ação anual, através do IRSAS; III - Certidão de Licença Sanitária, atualizada; IV - 244 

Licença do Corpo de Bombeiro, atualizada; V - Alvará de Funcionamento, atualizado; 245 

considerando que o Serviço de Proteção em Situações de Calamidade Pública e Emergências, 246 

é um serviço que somente será executado se houver demanda e for decretado calamidade 247 

publica e ou emergências, as Comissões têm como indicativo à Plenária:  Que o CMAS aprove 248 

somente o Plano de Ação do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de 249 

Emergências apresentado pela SEASO, sendo dispensada a apresentação dos incisos I, III, IV 250 

e V, do art. 18 da Resolução nº 074/2014, considerando as especificidades deste Serviço; Que 251 

quanto ao montante previsto, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de recursos livres, caso 252 

haja demanda e este total não for suficiente, poderá ser acrescido conforme demanda 253 

existente...”; encerrada a leitura, Maria Tereza coloca o parecer em apreciação; o gerente da 254 

Divisão do Sistema de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Fábio 255 

Tomasetto, explica aos presentes que na reunião ordinária do CMAS de 26.06.2014, foi 256 

aprovado a adesão do Município para desenvolver o Serviço de Proteção em Situações de 257 

Calamidades Públicas e de Emergências, e que a SEASO deveria apresentar no prazo de 180 258 

dias a documentação para que este Conselho autorize seu funcionamento, sendo que na 259 

ocasião foi recebido o recursos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o gerente acrescenta que está 260 

sendo apresentado o Plano o qual somente será utilizado em caso de alguma calamidade 261 

pública, que a sede administrativa será da Divisão de Proteção Social Especial, porém, o Plano 262 

envolve todos os setores da SEASO. Encerrada a apreciação, Maria Tereza coloca o parecer 263 

em votação e a Plenária o aprova pela unanimidade de quinze votos. Desta maneira, passa-se 264 

ao ponto nº 10. Apreciação e deliberação do parecer das Comissões da PSE e de 265 

Orçamento e Finanças do CMAS com Referência: alteração de Plano de Aplicação do 266 

Convênio nº 084/2013/FEAS/SEDS para repasse a SEASO/CREAS III (PAEFI): Justa faz 267 

leitura do referido parecer o qual diz que “... considerando a deliberação nº035 do Conselho 268 

Estadual de Assistência Social - CEAS de 03 de agosto de 2012, a qual dispõe sobre o 269 

repasse de recursos financeiros aos municípios, através do Fundo Estadual de Assistência 270 

Social- FEAS para execução de serviços de proteção social especial de média complexidade: 271 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI; 272 



considerando que a deliberação nº035 do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS tem 273 

como objetivo implementar o repasse de recursos financeiros, por meio de convênio entre 274 

Estado e Município, com repasse Fundo a Fundo, para execução de Serviço da Proteção 275 

Social Especial de Média Complexidade: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 276 

Famílias e Indivíduos (PAEFI). Sendo que o prazo do convênio será de 12 meses com previsão 277 

de início em novembro do corrente ano; considerando a Resolução nº001/2012 CEAS/PR, que 278 

amplia os prazos, os quais foram mencionados na Deliberação nº035 do CEAS, para a entrega 279 

dos protocolos da solicitação dos recursos dos municípios aos Escritórios Regionais da SEDS 280 

até o dia 31 de agosto de 2012; considerando a Deliberação nº053/2012/CEAS/PR, que 281 

aprovou os projetos apresentados pelos 98 (noventa e oito) municípios, conforme planilha em 282 

anexo, referentes ao repasse de recursos financeiros para execução de serviços de proteção 283 

social especial de média complexidade: Serviço de Proteção e atendimento especializado a 284 

famílias e indivíduos – PAEFI; considerando a Resolução CMAS nº 071/2012, que aprova o 285 

Projeto de implementação do Serviço de Proteção Especializado a Famílias e Indivíduos – 286 

PAEFI apresentado pela SEASO; considerando que o município de Cascavel realizou sua 287 

habilitação e qualificação técnica exigida, pleiteando o valor de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e 288 

duzentos reais), sendo que, 50 % do valor total do repasse serão aplicados em investimento 289 

(Equipamentos e Mobiliários), e 50% em custeio (Material de Consumo e Serviço de Terceiros 290 

(pessoa jurídica e física); considerando que o Município apresentou a contrapartida financeira 291 

de 5% do valor total, o que equivale a R$ 1.560,00 (hum mil, quinhentos e sessenta reais); 292 

considerando a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO em 293 

concluir a execução do Convênio nº 084/2013/FEAS/SEDS, o qual se encerrará em 294 

02/01/2016; considerando que vários itens previstos no plano originário deste Convênio ainda 295 

não foram adquiridos em razão de: preços defasados, o que ocasionaram resultado “deserto” 296 

nas licitações; produtos obsoletos; e ainda, serviços que não são mais necessários ao 297 

desenvolvimento do PAEFI; considerando que não houve alteração nos valores totais previstos 298 

para cada natureza de aplicação (custeio e equipamentos) bem como, respeitou-se o valor total 299 

do Convênio, ou seja, R$ 31.200,00 de recursos do Fundo Estadual de Assistencia Social - 300 

FEAS e R$ 1.560,00 de contrapartida municipal as Comissões têm como indicativo à Plenária: 301 

- Que o CMAS aprove as alterações do Plano de Trabalho e Aplicação do Convênio nº 302 

084/2013, referente à transferência de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – 303 

FEAS/SEDS para a SEASO/CREAS III, para a implementação dos Serviços de Proteção e 304 

Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (PAEFI). Conforme abaixo: Melhoria na 305 

descrição das “Cadeiras empilháveis[...]” e alteração da quantidade a ser adquirida e do 306 

valor unitário de cada unidade, passando de 57 unidades no valor de R$ 60,00/cada, para 40 307 

unidades a R$ 100,00/cada; a descrição sem alteração do valor unitário do “HD externo com 308 

capacidade mínima de 1 TB”, para “HD externo com capacidade mínima de 500GB”; 309 

exclusão do item “Aparelho de Fax” no valor de R$ 370,00; alteração da descrição e valor do 310 

item “Bebedouro elétrico” de R$ 750,00, para “Purificador de água refrigerado[...]” no valor 311 

de R$ 540,00. Substituição do instrutor de artesanato por 06 meses, dando-se continuidade ao 312 



contrato de “instrutor de libras”, totalizando a execução de 12 meses, sem alteração dos 313 

valores totais que compreendem R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) de recursos 314 

do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS e R$ 1.560,00 (um mil, quinhentos e sessenta 315 

reais) de contrapartida municipal...”, finalizada a leitura, a presidente coloca o parecer em 316 

apreciação; a Conselheira Sandra Burkouski, encarregada do Setor de Gestão de Convênios 317 

da Secretaria de Assistência Social, explica que já foi adquirido praticamente oitenta por cento 318 

dos itens previstos no referido Convênio, o qual vem sendo executado desde o ano 2013. 319 

Sandra afirma que as alterações indicadas no plano de trabalho e aplicação se fazem 320 

necessárias para conclusão dos objetivos inicialmente propostos no convênio, e que tais 321 

alterações não implicarão em mudanças dos valores estabelecidos para cada natureza de 322 

aplicação, e nem no valor total pactuado, mas são imprescindíveis para a correta fiscalização 323 

do órgão concedente dos recursos e do Tribunal de Contas do Estado. Encerrada a 324 

apreciação, Maria Tereza coloca o parecer em votação e a Plenária o aprova pela unanimidade 325 

de quinze votos. Prosseguindo, discute-se o ponto nº 11. Apreciação e deliberação do 326 

parecer das Comissões de PSE e de Orçamento e Finanças do CMAS com Referência: 327 

situação que envolve o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora: Susana realiza a 328 

leitura do ofício nº 122/2014 que este Conselho encaminhou à SEASO solicitando Relatório 329 

referente ao Serviço de Acolhimento Familiar em Família Acolhedora, haja vista denúncia 330 

recebida através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; a 331 

Conselheira e Secretária também lê o ofício nº 016/2015/SEASO através do qual a Secretaria 332 

responde aos questionamentos do CMAS no ofício em tela (nº 122/2014/CMAS); em seguida, 333 

Justa faz a leitura do Parecer das Comissões mencionadas no qual consta que “... 334 

considerando a Resolução nº 074/2014 do CMAS que define os parâmetros para a inscrição no 335 

Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de assistência social, 336 

bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais não 337 

governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de Atividades 338 

das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas, Projetos e 339 

benefícios socioassistenciais; considerando a Resolução do CMAS nº 097 de 18 de dezembro 340 

de 2014, “aprova o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência 341 

Social de Cascavel/PR”; considerando que os serviços, programas, projetos e benefícios 342 

socioassistenciais prestados por entidades e organizações de assistência social deverão estar 343 

em consonância com o conjunto normativo da Política Nacional de Assistência Social em vigor 344 

e suas Normas Operacionais Básicas, visando garantir padrões de qualidade na prestação de 345 

serviços e nas condições de trabalho; considerando Ofício nº 016/2015 recebido da SEASO, 346 

que encaminha resposta elaborada pela coordenadora do Programa Família Acolhedora, 347 

referente ao ofício nº 122/2014 enviado pelo CMAS, as Comissões têm como indicativo à 348 

Plenária que o CMAS acate a resposta da SEASO, referente a resposta ao ofício 122/2014 do 349 

CMAS, contudo, que faça a Recomendação ao Município para que, por meio da SEASO 350 

cumpra as normativas legais no que concerne ao RH do Serviço em tela, especialmente na 351 

questão de coordenação, devendo ser um coordenador para 45 acolhidos; que Recomende 352 



também que o Município cumpra a Lei Municipal nº 6286 de 22, de outubro de 2013, no que se 353 

refere ao numero de acolhidos por famílias...”; em seguida, Maria Tereza coloca o parecer em 354 

apreciação; Susana explica que na ocasião da elaboração do parecer o número de Acolhidos 355 

era de cento e oitenta e quatro crianças/adolescentes, porém, hoje já deve estar na faixa de 356 

duzentos, pois, há muita oscilação, e essa demanda é preocupante uma vez que implica em 357 

alterações de valores e o Serviço é mantido com recursos livres, ou seja, oriundos de 358 

arrecadações municipais; reitera a necessidade de se agendar uma reunião conjunta com o 359 

CMDCA oportunizando que a Equipe do Serviço de Acolhimento Familiar em Família 360 

Acolhedora venha explanar sobre o mesmo; Susana acrescenta que em respeito ao “Plano de 361 

Reordenamento” principalmente no que concerne a Recursos Humanos, as alterações devem 362 

acontecer de forma gradativa, considerando que pelo número de acolhidos, se as alterações 363 

fossem efetivadas hoje, seria necessário, de imediato, a disponibilidade de cinco 364 

coordenadores e cinco duplas de profissionais de Serviço Social e de Psicologia; a conselheira 365 

representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Leoni Aldete Prestes Naldino diz que 366 

é necessário esclarecer que não é a Equipe do “Família Acolhedora” quem decide se vai 367 

acolher ou não, o Serviço só acolhe as crianças encaminhadas pelo Juiz da Vara da Infância e 368 

Juventude; por isso, ela sugere que nessa reunião conjunta proposta por Susana, seja 369 

convidada também a equipe do Serviço Auxiliar da Infância – SAI;  haja vista que ela, enquanto 370 

Advogada, tem acompanhado algumas situações junto à Vara da Infância e Juventude e tem 371 

observado que existe uma discordância de pareceres entre a equipe Técnica do SAI e do 372 

Serviço Governamental em tela e sugere ainda que os Conselhos Tutelares também sejam 373 

convidados; Susana fala que não somente enquanto gestora da SEASO, mas também 374 

enquanto técnica, seu desejo é de fortalecer as equipes de base; a diretora do Programa do 375 

Voluntariado Paranaense – PROVOPAR, assistente social Vânia Maria de Souza, corrobora 376 

com a fala de Susana e explica que mesmo antes de ser técnica, é do princípio que não 377 

adianta aumentar o número de prisões e Serviços de Proteção Social Especial, e sim, 378 

fortalecer os Serviços de Proteção Básica; a presidente Maria Tereza diz que são válidas as 379 

sugestões, porém, informa que já está agendada uma reunião com as Mesas Diretivas do 380 

CMAS e CMDCA para a data de 20.02.2015; encerrada a apreciação a presidente coloca o 381 

parecer em votação e a Plenária aprova pela unanimidade de quinze votos, o parecer supra 382 

como está, porém, a Resolução tem que contemplar que “deverá se respeitar o que está 383 

pactuado no Plano de Reordenamento aprovado pelo CMAS e CMDCA na reunião 384 

extraordinária conjunta de 05.11.2014”. Dando continuidade, passa-se ao ponto nº 12. 385 

Apreciação e deliberação do parecer das Comissões da PSE e de Orçamento e Finanças 386 

do CMAS com Referência: Superávit/SEASO/2014: Justa faz a leitura do parecer que diz “... 387 

considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a qual define os parâmetros 388 

nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos 389 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de assistência 390 

social dos Municípios e do Distrito Federal; considerando as orientações referentes à aplicação 391 

e reprogramação dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência 392 



Social, que estabelece que os recursos dos Pisos Federais repassados aos municípios que 393 

não forem aplicados podem ser reprogramados no exercício seguinte, desde que os serviços 394 

socioassistenciais tenham sido prestados de forma contínua e sem interrupção; considerando 395 

que na reprogramação dos Saldos os recursos remanescentes podem ser aplicados dentro de 396 

cada nível de Proteção, Básica e Especial, conforme as Portarias Federais nº 440 e 442 de 397 

2005, com exceções: do Projovem Adolescente no qual os recursos remanescentes devem ser 398 

aplicados especificamente neste Serviço; considerando que a SEASO, por meio dos Serviços 399 

de Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta Complexidade, prestou os serviços 400 

socioassistenciais de forma continua e sem interrupções: considerando que os serviços, 401 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais prestados por entidades e organizações de 402 

assistência social deverão estar em consonância com o conjunto normativo da Política 403 

Nacional de Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, visando garantir 404 

padrões de qualidade na prestação de serviços e nas condições de trabalho; considerando 405 

Ofício nº 111/2015recebido da SEASO, que encaminha proposta de aplicação do Superávit de 406 

2014, as Comissões têm como indicativo à Plenária: que os recursos das ações estratégicas 407 

do PETI custeiem as ações de publicidades e propagandas e seminários: do PETI/18 de Maio 408 

e o Seminário de Socioeducação e que caso os recursos não sejam suficientes, que sejam 409 

priorizadas as ações estratégicas do PETI, já programadas. Sendo que este planejamento 410 

deverá ser encaminhado como anexo do Ofício nº 111/2015 da SEASO e entregue até a data 411 

de 10/02 as 17h00 na Secretaria Executiva dos Conselhos/CMAS para ser deliberado na 412 

Plenária de 12/02/2015; que quanto aos questionamentos das Comissões no que se refere a 413 

aquisição das camisetas para o SCFV para os idosos que serão adquiridas com o piso variável 414 

II no valor de R$ 27.908,85, a justificativa será feita na plenária pela SEASO; assim, o parecer 415 

é favorável a aprovação do Superávit da SEASO/2014; sendo que quanto aos recursos do IGD, 416 

devido aos atrasos no repasse por parte do MDS, a SEASO fará a apresentação do superávit 417 

destes recursos, tão logo, tenha os repasses regularizados...”; encerrada a leitura, Maria 418 

Tereza coloca o parecer em apreciação; a gerente da Divisão de Proteção Social Básica, Carin 419 

Andréia Savaris, faz uso da palavra para explicar a indicação da Plenária onde diz que “ no que 420 

se refere a aquisição das camisetas para o SCFV para os idosos que serão adquiridas com o 421 

piso variável II no valor de R$ 27.908,85, a justificativa será feita na plenária pela SEASO”, 422 

explica que este item já havia sido aprovado por este Conselho enquanto superávit, porém, não 423 

foi possível adquirir as camisetas para contemplar os Serviços de Convivência para Idosos por 424 

conta que não tinha o Registro de Preços, e considerando que os participantes deste Serviço 425 

referenciados nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, no Centro de 426 

Convivência de Idosos - CCI sempre manifestam o desejo de ter camiseta, como forma de 427 

identificação nos eventos que participam; que se percebe que esta identificação é muito 428 

importante para eles enquanto Grupo; a Servidora do CCI,  Ana Maria Valiati Sostisso, 429 

corrobora a fala de Carin e acrescenta que os Idosos ficam felizes em poder usar a camiseta 430 

identificando o Grupo a que pertencem e até mesmo por questão de segurança quando o 431 

Grupo faz passeios externos; Carin finaliza explicando que, tendo em vista que, a última 432 



aquisição foi no ano de 2009, muitos não possuem a camiseta; finalizada a apreciação, a 433 

Presidente coloca o parecer em votação e a Plenária o aprova pela unanimidade de catorze 434 

votos (no momento da votação, a conselheira Susana Medeiros Dal Molin não se encontrava 435 

na sala de reuniões). Na sequência, passa-se ao ponto nº 13.  Apreciação do Oficio nº 436 

4/2014 de 21/01/2015 recebido da Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos 437 

– Guarda Mirim, referente aos encaminhamentos para Programa de Aprendizagem: Maria 438 

Tereza faz a leitura do ofício nº  4/2015 referente ao “Encaminhamento para  Programa de 439 

Aprendizagem”, cuja cópia foi encaminhada a este Conselho e a SEASO, para conhecimento, 440 

enquanto que o original foi entregue ao Centro de Socioeducação -  CENSE II, aos Centros de 441 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS I e II; Conselho Tutelar, Evasão 442 

Escolar, Unidade de Acolhimento Institucional Masculina, através do qual a entidade informa 443 

que a partir do mês de janeiro de 2015, a Coordenação e o Serviço Social da Guarda Mirim 444 

pactuou que todos os encaminhamentos realizados pela rede de proteção social deverão 445 

seguir os seguintes critérios, a fim de atender a metodologia interna de trabalho da equipe da 446 

entidade: -referência e contrarreferência, já pactuado pela rede de proteção social – documento 447 

obrigatório; Relatório social completo, carimbado e assinado pelo técnico de referência da 448 

unidade responsável pelo encaminhamento, bem como o coordenador do Serviço, e que o 449 

Relatório deverá ser entregue única e exclusivamente aos cuidados da técnica de referência da 450 

Entidade, Irlete Fabri Davatel, em envelope lacrado, entre outras solicitações. Finalizado o 451 

informe, Maria Tereza agradece a presença dos visitantes representantes das seguintes 452 

Entidades: Recanto da Criança, Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, Centro de Convivência de 453 

Idosos e PROVOPAR. E assim, passa-se ao último ponto de pauta de nº 14. Assuntos 454 

Gerais; 14.1. Definição de local para realização das reuniões agendadas do CMAS: 455 

13.02.2015, 3º Piso da Prefeitura, Rua Paraná, 5.000 – Centro; 12.03.2015, Pastoral da 456 

Criança, Rua Andréia Galafassi, s/n ao lado da Capela Mortuária – Jardim União; 09.04.2015, 457 

CRAS Santa Cruz, Rua Tito Muffato, 2315 – Santa Cruz; 14.05.2015, EURECA I, Rua 458 

Felicidade, 631 – Conjunto Julieta Bueno; 11.06.2015, Fundação Assis Gurgacz – FAG, 459 

Avenida das Torres, 500 – Santa Cruz; 09.07.2015, Residência Inclusiva, Rua Pitangueira, 80 460 

– Recanto Tropical; 13.08.2015, CREAS I, Rua Riachuelo, 1575 – Centro; 10.09.2015, 461 

CENTRO JESUÍTA, Rua Loyola, 139 – Brasmadeira; 08.10.2015, CREAS II, Rua Luciano 462 

Correia Siqueira, 224 – Aclimação; 12.11.2015, Recanto da Criança, Rua São José, 720 - 463 

Jardim Seminário; 10.12.2015, CREAS III, Rua Eduardo Tadeu Milani, 482 – Centro. 14.2. 464 

Oficio nº001/2015 recebido do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 465 

sustentável – COMSANS, endereçado a Secretária Executiva do CMAS para que realize 466 

oficina de capacitação referente ao que é Conselho, Controle Social e o papel das 467 

Câmaras Temáticas, para os conselheiros do COMSANS: Justa explica que por meio do 468 

referido ofício foi convidada para palestrar na reunião do citado Conselho na data de 469 

26.02.2015; 14.3 Oficio nº 021/2014 recebido da SEPAL informando alteração da Diretoria: 470 

Maria Tereza explica que quando há alterações na diretoria de Entidades inscritas no CMAS, 471 

este tem que ser comunicado, formalmente, desta forma, a Sociedade Espírita Paz, Amor e 472 



Luz encaminhou o ofício supra informando que em reunião ordinária, foi eleita a nova diretoria 473 

para o mandato de 02.12.2014 à 02.12.2016, sendo que permaneceu a mesma presidente: 474 

Sueli El Achkar; 14.4. Portaria Conjunta MDS/CNAS nº 1, de 9 de fevereiro de 2015 que 475 

Dispõe sobre a convocação extraordinária da X Conferência Nacional de Assistência 476 

Social e dá outras providências: Maria Tereza explica que através da referida Portaria, a 477 

Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, Tereza Campello e 478 

o Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, Edivaldo da Silva Ramos, 479 

informam, entre outros, que a X Conferência Municipal de Assistência Social será realizada em 480 

Brasília, no período de 7 a 10 de dezembro de 2015; o Vereador e Conselheiro Estadual do 481 

Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, Vanderlei Augusto da Silva, faz uso da 482 

palavra e acrescenta que este ano não teremos as Conferências Regionais de Assistência 483 

Social e nem dos Direitos da Criança e do Adolescente; Justa também informa que a 484 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente acontecerá na data de 485 

30.05.2015, ocasião em que serão eleitos os representantes não governamentais para 486 

comporem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, sendo 487 

que, dia 04.10.2015, primeiro domingo do mês de outubro, ocorrerá a eleição para 488 

Conselheiros Tutelares em todo o território nacional;  14.5 Passos para a Certificação 489 

CEBAS - Cartilha Prática com perguntas e respostas destinadas às entidades de 490 

Assistência Social: Luzia explica que a Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social já 491 

encaminhou por email a referida Cartilha às Entidades inscritas no CMAS; Justa informa que a 492 

Secretaria Executiva dos Conselhos também encaminhará via email; 14.6 “Troco Solidário”, 493 

TV Tarobá: Susana explica que a Rádio Tarobá FM de Cascavel, entrou em contato com a 494 

SEASO solicitando indicação de Entidades que tivessem interesse em participar da 495 

“Campanha Troco Solidário”, onde a Rádio irá distribuir “cofrinhos” no Comércio de Cascavel 496 

para que as pessoas depositem seu troco, que, posteriormente será destinado às Entidades 497 

Assistenciais; Justa explica que será repassado à todas as Entidades inscritas no CMAS o 498 

explicativo sobre a Campanha, recebido por email e acrescenta que será enviado à Rádio 499 

Tarobá a relação das referidas Entidades. E nada  mais havendo a ser tratado, a presidente 500 

Maria Tereza Chaves encerra a reunião às 11h04 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, 501 

após lida e aprovada será assinada por mim__________ e pela 502 

presidente_________________.503 

 

 

 

 

 

 

 

 




