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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 08 – 14/07/16 

Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, acontece às 8h44, 1 

na Sala de Reuniões do terceiro piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito 2 

à Rua Paraná, 5000, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 3 

Assistência Social – CMAS com a presença da maioria de seus membros, 4 

conforme consta em lista de presença anexa, bem como da sua presidente 5 

Maria Tereza Chaves para tratar dos seguintes assuntos de pauta 1. 6 

Apreciação e aprovação da Pauta do dia; 2. Leitura das justificativas de 7 

ausências de Conselheiros; 3. Apreciação e aprovação da Ata nº 05 da 8 

Reunião Ordinária de 12.05.16 – 3º Piso; 4. Apreciação e deliberação do 9 

Parecer das Comissões de Orçamentos e Finanças e Especial do Bolsa 10 

Família com referência: Utilização de Equipamentos adquiridos pela 11 

SEASO com recursos do IGD-PBF; 5. Apreciação e deliberação do 12 

Parecer das Comissões de Orçamentos e Finanças e Especial do Bolsa 13 

Família com referência: Plano de Aplicação referente ao mínimo de 3%  14 

destinado ao Controle Social do IGD Suas 2014; 6. Apreciação e 15 

deliberação do Parecer das Comissões de Orçamentos e Finanças e 16 

Especial do Bolsa Família com referência: Plano de Trabalho e Aplicação 17 

da SEMED, exercício 2016; 7. Apreciação e deliberação do Parecer das 18 

Comissões de Orçamentos e Finanças e Especial do Bolsa Família com 19 

referência: Plano de Trabalho e Aplicação da SESAU: 7.1 IGD-M-PBF 20 

Superávit 2015; 7.2 IGD-M-PBF Exercício 2016; 8. Apreciação e 21 

deliberação do Parecer das Comissões de Orçamentos e Finanças e 22 

Especial do Bolsa Família com referência: Plano de Trabalho e Aplicação 23 

da SEASO: 8.1 IGD-M-PBF Superávit 2015 CADÚNICO e Proteção Social 24 

Básica; 8.2 IGD-M-PBF Exercício 2016 CADÚNICO e Proteção Social 25 

Básica; 9. Apreciação e deliberação do Plano de Aplicação referente ao  26 

mínimo de 3% destinado ao Controle Social do recurso do IGD-M-27 



PBF/Superávit 2015 e IGD-M-PBF exercício 2016; 10. Apreciação e 28 

deliberação do Ofício nº 647/2016/SEASO com referência: Retificação do 29 

Demonstrativo SUAS/WEB/ 2014 dos Serviços/Programas; 11. Apreciação 30 

e deliberação do Ofício nº 690/2016/SEASO com referência: Prestação de 31 

Contas 2º e 3º Bimestre 2016 do FMAS; 12. Apreciação e deliberação do 32 

Ofício nº 688/2016/SEASO com referência: Programa Estadual Leite das 33 

Crianças; 13. Informes: 13.1. Apreciação do Ofício nº 87/2016/APOFILAB – 34 

Documentação Apofilab – Alvará de Licença, Certificado de Vistoria do 35 

Corpo de Bombeiros e Licença Sanitária; 13.2. Reunião de encerramento 36 

das atividades da IMCS em 07/07/16; 13.3. E-mail do ER: Capacitação 37 

sobre a Gestão Orçamentária e Financeira do SUAS, recursos federais e 38 

estaduais, com Escritórios Regionais, Municípios e equipes da Sede; 13.4. 39 

E-mail: Convite para Festa Julina do Centro da Juventude; 13.5. E-mail: 40 

Encontro sobre Transferências Voluntárias – Formalização e execução 41 

das Parcerias com o 3º Setor; 13.6. Apreciação do Ofício nº 42 

702/2016/SEASO com referência: Informação sobre a instituição da 43 

Câmara Técnica Intersetorial do Centro da Juventude e do Centro de 44 

Artes e Esportes Unificados- CEU; 13.7. Decreto federal nº 8.805, de 7 de 45 

julho de 2016, que Altera o Regulamento do Beneficio de Prestação 46 

Continuada, aprovado pelo Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007; 47 

13.8. Nota de Repúdio do CONGEMAS ao Decreto nº 8.805, de 7 de julho 48 

de 2016; 13.9. Apreciação do Ofício nº 413/2016/DEF-SEMED: Justificativa 49 

quanto à assinatura de documentos oficiais expedidos pela SEMED. A 50 

presidente dá boas vindas a todos agradecendo pela presença e interesse. Em 51 

seguida faz a leitura da pauta do dia e solicita a inclusão do Ofício nº 52 

671/2016/SEASO, referente à adesão do Município ao cofinanciamento 53 

estadual do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS IV Proteção 54 

Especial de Alta Complexidade, no Serviço de Acolhimento para Crianças e 55 

Adolescentes e Jovens de até vinte e um anos, que foi protocolado na 56 

Secretaria Executiva dos Conselhos - SECON na manhã de hoje (catorze de 57 

julho de dois mil e dezesseis). Sendo assim, questiona se há alguma inclusão 58 

ainda por parte dos conselheiros, e sem mais nada a acrescentar coloca a 59 

pauta com inclusão em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade de 60 

10 votos. Justa ressalta que a inclusão será o ponto treze da pauta, que 61 



concluída tem a seguinte ordem do dia: 1. Apreciação e aprovação da Pauta 62 

do dia; 2. Leitura das justificativas de ausências de Conselheiros; 3. 63 

Apreciação e aprovação da Ata nº 05 da Reunião Ordinária de 12.05.16 – 64 

3º Piso; 4. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de 65 

Orçamentos e Finanças e Especial do Bolsa Família com referência: 66 

Utilização de Equipamentos adquiridos pela SEASO com recursos do 67 

IGD-PBF; 5. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de 68 

Orçamentos e Finanças e Especial do Bolsa Família com referência: Plano 69 

de Aplicação referente ao mínimo de 3%  destinado ao Controle Social do 70 

IGD Suas 2014; 6. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de 71 

Orçamentos e Finanças e Especial do Bolsa Família com referência: Plano 72 

de Trabalho e Aplicação da SEMED, exercício 2016; 7. Apreciação e 73 

deliberação do Parecer das Comissões de Orçamentos e Finanças e 74 

Especial do Bolsa Família com referência: Plano de Trabalho e Aplicação 75 

da SESAU: 7.1. IGD-M-PBF Superávit 2015; 7.2. IGD-M-PBF Exercício 76 

2016; 8. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de 77 

Orçamentos e Finanças e Especial do Bolsa Família com referência: Plano 78 

de Trabalho e Aplicação da SEASO: 8.1. IGD-M-PBF Superávit 2015 79 

CADÚNICO e Proteção Social Básica; 8.2. IGD-M-PBF Exercício 2016 80 

CADÚNICO e Proteção Social Básica; 9. Apreciação e deliberação do 81 

Plano de Aplicação referente ao mínimo de 3% destinado ao Controle 82 

Social do recurso do IGD-M-PBF/Superávit 2015 e IGD-M-PBF exercício 83 

2016; 10. Apreciação e deliberação do Ofício nº 647/2016/SEASO com 84 

referência: Retificação do Demonstrativo SUAS/WEB/ 2014 dos 85 

Serviços/Programas; 11. Apreciação e deliberação do Ofício nº 86 

690/2016/SEASO com referência: Prestação de Contas 2º e 3º Bimestre 87 

2016 do FMAS; 12. Apreciação e deliberação do Ofício nº 688/2016/SEASO 88 

com referência: Programa Estadual Leite das Crianças; 13. Apreciação e 89 

deliberação do Ofício nº 671/2016/SEASO, referente a adesão do 90 

Município ao cofinanciamento estadual do Piso Paranaense de 91 

Assistência Social – PPAS IV Proteção Especial de Alta Complexidade, no 92 

Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e Jovens de até 93 

vinte e um anos; 14. Informes: 14.1. Apreciação do Ofício nº 94 

87/2016/APOFILAB – Documentação Apofilab – Alvará de Licença, 95 



Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros e Licença Sanitária; 14.2. 96 

Reunião de encerramento das atividades da IMCS em 07/07/16; 14.3. E-97 

mail do ER: Capacitação sobre a Gestão Orçamentária e Financeira do 98 

SUAS, recursos federais e estaduais, com Escritórios Regionais, 99 

Municípios e equipes da Sede; 14.4. E-mail: Convite para Festa Julina do 100 

Centro da Juventude; 14.5. E-mail: Encontro sobre Transferências 101 

Voluntárias – Formalização e execução das Parcerias com o 3º Setor; 102 

14.6. Apreciação do Ofício nº 702/2016/SEASO com referência: Informação 103 

sobre a instituição da Câmara Técnica Intersetorial do Centro da 104 

Juventude e do Centro de Artes e Esportes Unificados- CEU; 14.7. 105 

Decreto federal nº 8.805, de 7 de julho de 2016, que Altera o Regulamento 106 

do Beneficio de Prestação Continuada, aprovado pelo Decreto nº 6.214, de 107 

26 de setembro de 2007; 14.8. Nota de Repúdio do CONGEMAS ao 108 

Decreto nº 8.805, de 7 de julho de 2016; 14.9. Apreciação do Ofício nº 109 

413/2016/DEF-SEMED: Justificativa quanto à assinatura de documentos 110 

oficiais expedidos pela SEMED. A presidente passa ao ponto seguinte da 111 

pauta: 2. Leitura das justificativas de ausências de Conselheiros: Justa 112 

passa a palavra ao administrativo da SECON, Jaqueline Cristiane Frey que faz 113 

a leitura das mesmas: a conselheira Gisele Fossá por motivo de ordem pessoal 114 

não pode estar presente. A conselheira Rosângela Possamai está com 115 

problema de saúde. A Secretária Inês de Paula teve uma situação de 116 

emergência e por esse motivo não está presente. A conselheira Sandra 117 

Burkouski foi convocada a participar do Tribunal do Júri neste mês de julho e 118 

neste momento está participando de um julgamento. As conselheiras Guiomar 119 

Aparecida Padilha e Rosani da Rosa Bendo estão em período de férias. E por 120 

fim, a conselheira Elisângela Almeida dos Santos tem um compromisso de 121 

trabalho neste mesmo horário e não pode estar presente. A Sr.ª Vânia de 122 

Souza, do PROVOPAR, justifica a ausência da conselheira Selma Boschetto, 123 

explicando que a mesma teve uma urgência no trabalho e não pode se fazer 124 

presente até o momento, mas que pretende vir mais trade. A conselheira Dorli 125 

questiona se na ausência do titular o conselheiro suplente não comparecer e 126 

não justificar, se é contabilizada falta. Justa explica que caso o conselheiro 127 

titular tenha informado ao seu suplente que não poderia comparecer a reunião, 128 

o suplente caso não possa comparecer também, terá que justificar sua 129 



ausência, pois, senão será contabilizada sim, como ausência sem justificativa. 130 

Justa acrescenta que quanto aos representantes Não Governamentais do 131 

Segmento Entidades e organizações de Assistência Social e Usuários e 132 

organizações de usuários, para terem direito ao rodizio titular/suplente, 133 

conforme consenso na eleição destes Segmentos durante a XI Conferência 134 

Municipal de Assistência Social realizada em 2015 é necessário que o 135 

conselheiro suplente tenha cinquenta por cento de frequência nas reuniões, 136 

pois, a ausência influencia no rodízio de titularidade que irá acontecer em 137 

outubro e que exige essa participação do suplente, não sendo possível o 138 

rodizio entre titular e suplente. A conselheira Luzia de Aguiar Soares solicita 139 

que seja registrado a justifica de ausência da conselheira Ana Paula Zorik que 140 

também participa do Tribunal do Júri neste mês. A presidente avança ao ponto 141 

seguinte da pauta: 3. Apreciação e aprovação da Ata nº 05 da Reunião 142 

Ordinária de 12.05.16 – 3º Piso, perguntando se existe alguma correção ou 143 

modificação a fazer. Colocada em votação, é aprovada por unanimidade de 144 

onze votos e sem alterações. Maria Tereza segue com a pauta, item 4. 145 

Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Orçamentos e 146 

Finanças e Especial do Bolsa Família com referência: Utilização de 147 

Equipamentos adquiridos pela SEASO com recursos do IGD-PBF: Justa 148 

faz a leitura do Ofício nº 555/2016/SEASO, que solicita autorização do 149 

conselho para a utilização dos equipamentos adquiridos pelo Centro de 150 

Referência de Assistência Social - CRAS Santa Cruz e CRAS CEU, com 151 

recurso do IGD-PBF, pela unidade Centro de Referência Especializado de 152 

Assistência Social - CREAS IV, inaugurada em trinta de junho do corrente ano. 153 

Os referidos equipamentos são: micro-ondas, bebedouro, mesa de trabalho, 154 

cadeira e longarina do CRAS CEU e armário de cozinha, prateleiras e armário 155 

aéreo de cozinha do CRAS Santa Cruz. Justa lê o parecer das comissões que 156 

diz: Assim as Comissões têm como indicativo à Plenária o Parecer Favorável: 157 

À aprovação da utilização e transferência dos equipamentos adquiridos pelo 158 

CRAS Santa Cruz e CRAS CEU, com recursos do IGD/M/PBF, pela Unidade 159 

CREAS IV, haja vista que, os equipamentos que eram do CRAS Santa Cruz, 160 

armários e prateleiras foram fabricados sob medida para aquele espaço físico, 161 

com metragem, tamanho e profundidade apropriados, sendo inviável sua 162 

retirada e que o CREAS IV atenderá o público do PBF, não tendo assim, o 163 



desvio do objeto para o qual foi adquirido estes equipamentos. Maria Tereza 164 

pergunta se há algum questionamento. O conselheiro Hudson Márcio Moreschi 165 

Júnior pede a palavra dizendo que por uma questão de transparência a SEASO 166 

apresentou esta solicitação ao Conselho, tendo em vista que é de grande 167 

necessidade o uso destes equipamentos para que a unidade possa começar os 168 

atendimentos no local. A presidente coloca o parecer em votação, sendo o 169 

mesmo aprovado por unanimidade de onze votos. Maria Tereza segue a pauta 170 

com o ponto 5. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de 171 

Orçamentos e Finanças e Especial do Bolsa Família com referência: Plano 172 

de Aplicação referente ao mínimo de 3%  destinado ao Controle Social do 173 

IGD Suas 2014: Justa lembra que este assunto já foi ponto de pauta em 174 

reunião anterior, e que na ocasião a plenária deliberou pela aprovação de 175 

solicitação de coffee, no entanto Justa explica que naquela reunião não fora 176 

mencionado que já havia uma resolução que deliberava pela aquisição de 177 

equipamentos. Neste momento, em que mudou o objeto de trabalho em 178 

questão, é necessária a revogação do item da RESOLUÇÃO nº 017, de 07 de 179 

abril de 2014 que Aprova o Plano de Aplicação para aquisição de 180 

equipamentos e serviços para a SEASO com recursos do IGD/SUAS/2014, o 181 

qual destina o valor de três mil reais para equipar a Secretaria Executiva do 182 

CMAS. Para tanto, as comissões reuniram-se no dia 1º de julho e tem como 183 

indicativo à plenária: O parecer favorável a utilização do recurso para aquisição 184 

de coffee, uma vez que é a atual necessidade da secretaria executiva. Justa 185 

fala que este recurso é referente ao IGD-SUAS, e não IGD-PBF. Maria Tereza 186 

coloca em votação e o mesmo é aprovado por unanimidade dos onze votos. A 187 

presidente passa ao ponto seguinte 6. Apreciação e deliberação do Parecer 188 

das Comissões de Orçamentos e Finanças e Especial do Bolsa Família 189 

com referência: Plano de Trabalho e Aplicação da SEMED, exercício 2016, 190 

fazendo a leitura do Ofício nº 403/2016 – DEF/SEMED que solicita os 191 

seguintes itens de equipamentos: quinze computadores, seis mesas em L, um 192 

multimídia, um aspirador de pó, dois notebooks, dois ares-condicionados e três 193 

ventiladores de chão, perfazendo um total de cinquenta e quatro mil reais, 194 

conforme apresentado no Plano de Trabalho e Aplicação pertinente ao referido 195 

ofício. Maria Tereza pergunta se algum conselheiro precisa de esclarecimento. 196 

Justa faz a leitura do parecer: Assim as Comissões têm como indicativo à 197 



Plenária: O Parecer favorável à aprovação da utilização dos recursos IGD-M-198 

PBF 2016 pela SEMED, bem como, a aprovação do Plano de Trabalho e 199 

Aplicação. A SEMED utilizará dos recursos do IGD/M/PBF superávit de dois mil 200 

e quinze apenas trezentos reais que complementarão o valor para aquisição de 201 

cinco aparelhos telefônicos, já aprovados pelo CMAS no ano de dois mil e 202 

quinze. - Seja feito uma articulação entre os três Secretários das Secretarias 203 

afins que recebem o recurso do IGD, no intuito de realizar um processo de 204 

licitação especifico para aquisição dos itens de informática, relacionados nos 205 

Plano de Trabalho e Aplicação das três Secretarias afins (SEASO, SEMED e 206 

SESAU), considerando que o recurso é federal e é extremamente relevante a 207 

aquisição ainda neste ano, para melhoria no atendimento dos beneficiários do 208 

PBF. Maria Tereza diz que é importante haver essa articulação a fim de 209 

diminuir a morosidade do processo de licitação, para que esses equipamentos 210 

de informática possam ser adquiridos ainda no decorrer deste exercício. 211 

Hudson explica que há um prazo legal estipulado pela Secretaria de 212 

Administração, que é 1º de agosto para protocolo de novas requisições de 213 

qualquer tipo de compra, sendo essa articulação necessária para se 214 

demonstrar a importância dessa licitação e destes equipamentos para os 215 

serviços em questão, lembra ainda que este prazo é referência apenas para 216 

novas licitações e não afeta os registros de preços que a SEASO já tem em 217 

trâmite. Maria Tereza conclui então que o encaminhamento é que o conselho 218 

faça um ofício aos secretários das secretarias de Saúde, Educação e 219 

Assistência Social para que realizem essa articulação entre si primando pela 220 

rápida abertura do processo de licitação e que seja específico para aquisição 221 

dos itens de informática relacionados nos Planos de Trabalho e Aplicação 222 

apresentados pelas Secretarias. Hudson ainda sugere que este ofício seja 223 

encaminhado também à secretaria de Administração que é a responsável pelo 224 

processo de compras. A presidente coloca em votação o parecer e o 225 

encaminhamento do referido ofício pelo Conselho, sendo os mesmos 226 

aprovados por doze votos com a chegada da conselheira Valéria Medeiros. A 227 

presidente passa ao item seguinte da pauta 7. Apreciação e deliberação do 228 

Parecer das Comissões de Orçamentos e Finanças e Especial do Bolsa 229 

Família com referência: Plano de Trabalho e Aplicação da SESAU: 7.1 230 

IGD-M-PBF Superávit 2015 e 7.2 IGD-M-PBF Exercício 2016. Maria Tereza 231 



faz a leitura do ofício que solicita a aquisição de duzentos e cinquenta tablets 232 

que serão utilizados pelos agentes comunitários de saúde das unidades de 233 

saúde da Secretaria de Saúde. Justa retoma o item anterior apenas para 234 

explicar que em relação ao Superávit 2015, a SEMED utilizará apenas o valor 235 

de trezentos reais para complementar a aquisição dos cinco aparelhos 236 

telefônicos referentes ao Plano de Aplicação aprovado pela Resolução nº 56 de 237 

30/05/2015, pois o valor descrito não é suficiente para tal compra. Voltando ao 238 

ponto em epígrafe, a presidente passa a palavra ao Srº Claudio Evaristo Cesar, 239 

representante da SESAU que, cumprimentando a todos, explica que estes 240 

tablets serão utilizados pelos agentes comunitários de saúde que atuam 241 

diretamente com as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família através 242 

de visitas rotineiras, e considerando também o processo de informatização da 243 

secretaria e a mudança para o novo sistema de gestão, o IPM, que será um 244 

sistema único da prefeitura, a SESAU pensou ser importante evoluir nessa 245 

questão, facilitando o trabalho na questão de captação dos dados. Diz ainda 246 

que as três secretarias possuem dificuldades em atingir alguns índices para 247 

receber os recursos e acredita que este avanço tende a auxiliar para melhorar 248 

estes indicadores. Justa faz a leitura do parecer: As Comissões têm como 249 

indicativo à Plenária: - O Parecer favorável à utilização do recurso IGD-M-PBF 250 

superávit 2015 pela SESAU, no valor de cento e quarenta e um mil reais para 251 

aquisição de duzentos tablets e também do exercício dois mil e dezesseis para 252 

aquisição de cinquenta tablets, no valor de setecentos reais cada, totalizando 253 

trinta e cinco mil reais; - Que para além do atendimento de acompanhamento 254 

da saúde, os tablets sejam utilizados para a coleta de dados para do 255 

diagnóstico do PETI. Maria Tereza coloca o parecer em votação, sendo 256 

aprovado por unanimidade com doze votos. A Sr.ª Vânia de Souza, convidada 257 

do Provopar, questiona o valor dos equipamentos, dizendo que os mesmos tem 258 

preço de mercado na faixa de quinhentos reais. Claudio pede a palavra e 259 

explica que após vários orçamentos, chegou-se a este valor considerando a 260 

indicação da empresa responsável pelo processo de informatização, conforme 261 

já explicado anteriormente, e que é referente a um tablet com configuração que 262 

suporte o sistema a ser instalado. Diz ainda que caso consiga que este valor 263 

diminua e sobre recurso, o montante em questão volta para o fundo, a 264 

comissão discute novamente para planejar uma nova aplicação e é levado a 265 



plenária para deliberação e aprovação. Maria Tereza passa ao ponto seguinte 266 

8. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Orçamentos e 267 

Finanças e Especial do Bolsa Família com referência: Plano de Trabalho e 268 

Aplicação da SEASO: 8.1 IGD-M-PBF Superávit 2015 CADÚNICO e 269 

Proteção Social Básica; 8.2 IGD-M-PBF Exercício 2016 CADÚNICO e 270 

Proteção Social Básica. Justa faz a leitura do ofício que encaminha os Planos 271 

de Trabalhos e explica que a partir deste ano, diferente dos anteriores, a 272 

SEASO encaminha um Plano de Trabalho específico para o Cadastro Único e 273 

outro para a Proteção Social Básica, sendo o valor de aplicação no CaÚnico de 274 

cento e vinte mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos e o 275 

valor para aplicação nos serviços da Proteção Social Básica de sessenta mil, 276 

sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos, totalizando o valor de cento e 277 

oitenta e um mil, treze reais e vinte e um centavos a ser utilizado pela SEASO. 278 

Em seguida faz a leitura do parecer: As Comissões têm como indicativo à 279 

Plenária: - O Parecer favorável à aprovação da utilização dos recursos IGD-M-280 

PBF Superávit 2015 pela SEASO bem como a aprovação dos Planos de 281 

Trabalho e Aplicação do Cadastro Único e da Proteção Social Básica, com 282 

vigência de um 01/07/2016 à 31/12/2016, sendo que o objeto do financiamento 283 

da PSB é adquirir mobiliários e equipamentos para as unidades CRAS 284 

Interlagos e CRAS 14 de Novembro; - Que seja feito uma articulação entre os 285 

três Secretários das Secretarias afins que recebem o recurso do IGD/M/PBF, 286 

no intuito de realizar um processo de licitação específico para aquisição dos 287 

itens de informática, relacionados nos Plano de Trabalho e Aplicação das três 288 

Secretarias afins (SEASO, SEMED e SESAU), considerando que o recurso é 289 

federal e é extremamente relevante a aquisição ainda neste ano, para melhoria 290 

no atendimento dos beneficiários do PBF; - Que a SEASO apresente um 291 

modelo padrão de Plano de Trabalho e Aplicação para que as Secretarias em 292 

tela utilizem na ocasião da apresentação da aplicação dos recursos. Poliana 293 

explica sobre o Plano de Trabalho e Aplicação, dizendo que para o CRAS 14 294 

de Novembro foi planejada a compra de computadores e para o CRAS 295 

Interlagos, que é uma unidade ainda em construção, foi planejada a compra de 296 

mobiliários para realizar o atendimento às famílias beneficiárias do PBF. Maria 297 

Tereza pergunta se os conselheiros ainda precisam de algum esclarecimento, 298 

e nada havendo, coloca os Planos em votação, sendo o mesmo aprovado por 299 



unanimidade de treze votos. A presidente passa ao ponto seguinte, 9. 300 

Apreciação e deliberação do Plano de Aplicação referente ao mínimo de 301 

3% destinado ao Controle Social do recurso do IGD-M-PBF/Superávit 2015 302 

e IGD-M-PBF exercício 2016: Justa faz a leitura do ofício recebido da SEASO 303 

e diz que após reunião da Mesa Diretiva, a Secretaria Executiva fez um Plano 304 

de Aplicação do recurso do Superávit 2015, que contempla a aquisição de 305 

mobiliário para equipar a sala de reuniões da SEASO na nova sede, ainda a 306 

ser inaugurada, sendo: uma mesa grande para reuniões, com capacidade para 307 

vinte e quatro cadeiras e uma tela fixa para projeção. Justa diz ainda que em 308 

acordo com a Secretaria, este recurso será utilizado na gestão, com a premissa 309 

de que o CMAS terá prioridade na agenda desta sala, a fim de contemplar as 310 

reuniões de comissões, e em casos especiais Reuniões Ordinária ou 311 

Extraordinária do Conselho. Outros equipamentos solicitados são: dois balcões 312 

de dois metros cada, um bebedouro, um frigobar e uma cafeteira grande para 313 

uso na Secretaria Executiva do Conselho e explica que se o valor do Superávit 314 

não se fizer suficiente, poderá ser utilizado o recurso referente ao exercício 315 

atual. Hudson explica que a nova sede terá duas salas de reuniões, sendo uma 316 

para aproximadamente cinquenta pessoas, e outra para vinte e cinco pessoas, 317 

e é esta que será equipada pelo recurso do IGD-M-PBF/Superávit 2015. Justa 318 

diz que tem uma previsão de coffee para uso do recurso do IGD-SUAS, no 319 

entanto ficará aguardando o efetivo repasse deste valor. Diz ainda que estes 320 

coffees seriam utilizados para melhorar a questão das reuniões 321 

descentralizadas, e retoma a deliberação da Conferência de que este ano as 322 

reuniões aconteceriam de forma descentralizada, porém ainda continua 323 

centralizada no Paço Municipal, sendo que então o Conselho precisa voltar a 324 

discutir com as entidades sobre essa questão, pois a principal meta seria 325 

atingir o público das entidades em seu próprio território, levando a plenária 326 

mais próxima do usuário a fim de uma mobilização maior por parte da 327 

sociedade civil como um todo. Lembra ainda que, apesar de haver uma 328 

Resolução sobre essa descentralização, o Conselho ainda precisa reunir-se a 329 

fim de tratar das questões pertinentes a cada entidade não governamental ou 330 

serviço governamental sobre o que deverá ser realizado para mobilizar o seu 331 

território e como poderia fazê-lo, criando um roteiro para a participação dos 332 

serviços. Poliana ressalta que os gerentes das divisões precisam fazer essa 333 



ponte com as entidades/serviços para haver essa mobilização. Maria Tereza 334 

diz que se perdeu a finalidade da descentralização, pois a entidade que recebia 335 

a reunião ficava atida em fornecer um lanche e o local, mas não estava 336 

realizando a mobilização para efetivar a participação de seus usuários nas 337 

reuniões. Guiomar diz que o importante neste sentido é que se consiga 338 

articular com os serviços que estejam disponíveis naquele local e que se 339 

possível criar um material para os coordenadores que norteie a organização da 340 

reunião. Justa lembra que na Resolução ficou bem claro o roteiro que as 341 

entidades precisam seguir, como divulgar para os usuários da unidade e toda 342 

rede socioassistencial, a data, horário e local de realização da reunião 343 

descentralizada do CMAS, distribuir convites aos usuários, convidar as 344 

lideranças do território de abrangência da unidade, entre outras articulações. 345 

Poliana propõem que as entidades façam uma capacitação com os usuários do 346 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF sobre o controle 347 

social e na sequência se faça uma reunião naquele serviço com os 348 

participantes das oficinas em questão. Maria Tereza coloca em votação o 349 

Plano de Aplicação referente ao mínimo de 3% destinado ao Controle Social do 350 

recurso do IGD-M-PBF/Superávit 2015, que é aprovado por unanimidade de 13 351 

votos. A presidente passa ao ponto 10. Apreciação e deliberação do Ofício 352 

nº 647/2016/SEASO com referência: Retificação do Demonstrativo 353 

SUAS/WEB/ 2014 dos Serviços/Programas: Hudson explica que por ocasião 354 

do preenchimento do Demonstrativo em dois e quinze referente ao exercício de 355 

dois mil e catorze, não foi possível o lançamento de uma devolução de saldo 356 

de convênio realizada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 357 

Cascavel – APAE, a qual executava o Serviço de Residência Inclusiva na 358 

época e recebia o recursos municipais e do PAC II. Assim, com o 359 

encerramento dos convênios e a municipalização da Residência Inclusiva, a 360 

APAE restituiu uma sobra de saldos do convênio federal PAC ll no valor de 361 

trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos. 362 

No entanto, como era uma devolução, não havia campo específico para este 363 

lançamento. Após tentativas junto ao Ministério de Desenvolvimento Social – 364 

MDS, para esclarecer tal preenchimento e sem obter respostas, a SEASO 365 

concluiu o demonstrativo daquele ano, a fim de não extrapolar o prazo 366 

estabelecido. Agora, a fim de corrigir esta inconsistência, o MDS possibilitou a 367 



reabertura do Demonstrativo dos Serviços/programas e deu orientações para 368 

cadastrar o valor da devolução no campo “rendimentos de aplicação 369 

financeira”.  Maria Tereza coloca a retificação em votação, sendo aprovada por 370 

unanimidade de doze votos, e uma ausência da conselheira Luzia. A 371 

presidente passa ao próximo item da pauta: 11. Apreciação e deliberação do 372 

Ofício nº 690/2016/SEASO com referência: Prestação de Contas 2º e 3º 373 

Bimestre 2016 do FMAS: Maria Tereza explica que não houve tempo para que 374 

as comissões reunirem-se e apreciarem o referido ofício a fim de emitir um 375 

parecer a Plenária, por este motivo a conselheira e gerente da Divisão 376 

Administrativa e Financeira Eliane Portella Rolloff apresentará a Prestação de 377 

Contas citada, a fim de elucidar todas as possíveis dúvidas antes da aprovação 378 

ou não deste relatório. Justa lembra a todos que na Reunião anterior, a 379 

plenária aprovou que estes relatórios passem a ser apresentados 380 

trimestralmente e não mais bimestral como até o momento. Eliane 381 

cumprimenta cordialmente a todos os presentes e propõe iniciar apresentando 382 

em slides o 3º bimestre: RECEITAS: 1- Recursos Livres – Total de Receita 383 

Orçada – Previsão inicial: trinta e hum milhões, trezentos e trinta e seis mil, 384 

setecentos e cinquenta e seis reais. Previsão atualizada: trinta e três milhões, 385 

trezentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais. Receitas 386 

realizadas no bimestre: seis milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, 387 

duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos. Receitas 388 

realizadas até o bimestre: dezessete milhões, quinhentos e setenta e nove 389 

mil, trezentos e oito reais e sessenta e quatro centavos. Previsão de 390 

arrecadação: quinze milhões, setecentos e noventa e quatro mil, quatrocentos 391 

e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos. 2- Divisão do Sistema 392 

Municipal de Assistência Social: Previsão atualizada: dois mil reais. 393 

Receitas realizadas no bimestre: quatro reais e oitenta e seis centavos. 394 

Receitas realizadas até o bimestre: oitocentos e oitenta e dois reais e catorze 395 

centavos. Previsão de arrecadação: hum mil, cento e dezessete reais e 396 

oitenta e seis centavos. 3- Proteção Básica: Previsão Inicial: três milhões, 397 

trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais. Previsão 398 

atualizada: três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e 399 

setenta e três reais e noventa centavos. Receitas realizadas no bimestre: 400 

treze mil, seiscentos e cinquenta reais e catorze centavos. Receitas realizadas 401 



até o bimestre: trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e três 402 

reais e quarenta e três centavos. Previsão de arrecadação: três milhões, 403 

trezentos e noventa mil, cento e dez reais e quarenta e sete centavos. 4- 404 

Proteção Especial: Previsão Inicial: hum milhão, seiscentos e noventa e 405 

cinco mil, cento e vinte e oito reais. Previsão atualizada: dois milhões, 406 

trezentos e vinte e seis mil, novecentos e dez reais e quarenta e seis centavos. 407 

Receitas realizadas no bimestre: cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e 408 

quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos. Receitas realizadas até o 409 

bimestre: quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e cinquenta e nove 410 

reais e noventa e nove centavos. Previsão de arrecadação: hum milhão, 411 

oitocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e 412 

sete centavos. 5- Total Geral: Previsão Inicial: trinta e seis milhões, 413 

quatrocentos e vinte e hum mil, seiscentos e dezenove reais. Previsão 414 

atualizada: trinta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, 415 

quatrocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos. Receitas realizadas no 416 

bimestre: seis milhões, quatrocentos e cinquenta e hum mil, quinhentos e 417 

oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos. Receitas realizadas até o 418 

bimestre: dezoito milhões, quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e catorze 419 

reais e vinte centavos. Previsão de arrecadação: vinte e hum milhões, trinta e 420 

oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos. DESPESAS: 421 

Total da despesa realizada: 1- Despesa atualizada: trinta e nove milhões, 422 

quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e 423 

seis centavos. 2- Despesas empenhadas no bimestre: três milhões, 424 

novecentos e cinquenta e hum mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta 425 

e seis centavos. 3- Despesas empenhadas até o bimestre: dezoito milhões, 426 

dezessete mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinco centavos. 4- 427 

Despesas liquidadas no bimestre: cinco milhões, cento e treze reais, 428 

seiscentos e setenta e seis reais e dezessete centavos. 5- Despesas 429 

liquidadas até o bimestre: treze milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, 430 

cento e trinta e quatro reais e sete centavos. 6- Despesas pagas: doze 431 

milhões, novecentos e vinte e sete mil, cento e dez reais e hum centavo. 7- 432 

Saldo a realizar: vinte e cinco milhões, novecentos e trinta e hum mil, 433 

trezentos e seis reais e vinte e nove centavos. Referente ao 2º bimestre segue: 434 

RECEITAS: 1- Recursos Livres – Total de Receita Orçada – Previsão Inicial: 435 



trinta e hum milhões, trezentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta reais. 436 

Previsão atualizada: trinta e três milhões, trezentos e setenta e três mil, 437 

setecentos e cinquenta e seis reais. Receitas realizadas no bimestre: três 438 

milhões, setecentos e quinze mil, trezentos e hum reais e dezoito centavos. 439 

Receitas realizadas até o bimestre: treze milhões, quinhentos e trinta e nove 440 

mil, duzentos reais e cinco centavos. Previsão de arrecadação: dezenove 441 

milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco mil e 442 

noventa e cinco centavos. 2- Divisão do Sistema Municipal de Assistência 443 

Social: Previsão atualizada: dois mil reais. Receitas realizadas no bimestre: 444 

dezessete reais e sessenta e dois centavos.  Receitas realizadas até o 445 

bimestre: oitocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos. Previsão 446 

de arrecadação: hum mil, cento e vinte e dois reais e setenta e dois centavos. 447 

3- Proteção Básica: Previsão Inicial: três milhões, trezentos e oitenta e nove 448 

mil, setecentos e trinta e cinco reais. Previsão atualizada: três milhões, 449 

setecentos e vinte mil, setecentos e trinta e cinco reais. Receitas realizadas 450 

no bimestre: quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro 451 

centavos. Receitas realizadas até o bimestre: trezentos e quarenta e nove 452 

mil, treze reais e vinte e nove centavos. Previsão de arrecadação: três 453 

milhões, trezentos e setenta e hum mil, setecentos e vinte e hum reais e 454 

setenta e hum centavos. 4- Proteção Especial: Previsão Inicial: hum milhão, 455 

seiscentos e noventa e cinco mil, cento e vinte e oito reais. Previsão 456 

atualizada: dois milhões, cento e setenta e três mil, setecentos e setenta e oito 457 

reais. Receitas realizadas no bimestre: trinta mil, quatrocentos e setenta e 458 

quatro reais e cinquenta e cinco centavos. Receitas realizadas até o 459 

bimestre: duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e onze reais e quarenta e 460 

hum centavos. Previsão de arrecadação: hum milhão, oitocentos e oitenta e 461 

cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos. 5- 462 

Total Geral: Previsão Inicial: trinta e seis milhões, quatrocentos e vinte e hum 463 

mil, seiscentos e dezenove reais. Previsão atualizada: trinta e nove milhões, 464 

duzentos e setenta mil, duzentos e sessenta e nove reais. Receitas realizadas 465 

no bimestre: três milhões, setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e vinte 466 

reais e dezenove centavos. Receitas realizadas até o bimestre: catorze 467 

milhões, cento e setenta e sete mil, quatrocentos e dois reais e cinco centavos. 468 

Previsão de arrecadação: vinte e cinco milhões, noventa e dois mil, oitocentos 469 



e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos. DESPESAS: Total da 470 

despesa realizada: 1- Despesa atualizada: trinta e nove milhões, duzentos e 471 

setenta mil, duzentos e sessenta e nove reais. 2- Despesas empenhadas no 472 

bimestre: quatro milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e 473 

vinte e hum reais e trinta e seis centavos. 3- Despesas empenhadas até o 474 

bimestre: catorze milhões, sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e hum reais 475 

e quarenta e nove centavos. 4- Despesas liquidadas no bimestre: quatro 476 

milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, duzentos e doze reais e cinquenta e 477 

seis centavos. 5- Despesas liquidadas até o bimestre: oito milhões, 478 

quatrocentos e dez mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa 479 

centavos. 6- Despesas pagas: sete milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, 480 

trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos. 7- Saldo a 481 

realizar: trinta milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e onze 482 

reais e dez centavos. Maria Tereza coloca a referida prestação de contas em 483 

votação, sendo aprovada por unanimidade de treze votos. A presidente passa 484 

ao ponto seguinte da pauta, 12. Apreciação e deliberação do Ofício nº 485 

688/2016/SEASO com referência: Programa Estadual Leite das Crianças, 486 

passando a palavra à secretária executiva para que proceda a leitura do 487 

mesmo, que solicita a revogação da Resolução nº 47 de 14 de junho de 2012, 488 

onde “Aprova a municipalização do Programa Leite das Crianças”, pois 489 

conforme Decreto Estadual nº 5659 de 20 de agosto de 2012 e Decreto 490 

Estadual nº 3000 de 07 de dezembro de 2015, tais atividades são de 491 

competência exclusiva do Estado. O mesmo explica ainda que para adequação 492 

a legislação vigente, após reunião realizada na data de vinte e dois de junho de 493 

dois mil e dezesseis com representantes da SEASO, do Núcleo Regional de 494 

Educação – NRE, Secretaria da Agricultura e do Abastecimento – SEAB e 495 

Comitê Municipal do Programa Leite das Crianças – PLC decidiu-se que as 496 

atividades do PLC que vem sendo executadas pela técnica da SEASO serão 497 

repassadas para o NRE a partir de 1º de agosto de dois mil e dezesseis. 498 

Finalizando, a SEASO informa que os Centros de Referência de Assistência 499 

Social – CRAS continuarão efetivando o preenchimento do cadastro do PLC 500 

em meio físico, preenchimento de justificativas de faltas e transferências de 501 

famílias, além do cadastramento no Cadastro Único dos usuários perfil para o 502 

recebimento deste benefício. Poliana diz que Cascavel está irregular em 503 



relação ao PLC, pois conforme legislação vigente e orientações da SEAB, 504 

quem deve gerir o programa é o NRE, a exemplo de Toledo e Foz do Iguaçu. A 505 

conselheira explica ainda que foram constatadas muitas falhas no 506 

desenvolvimento do programa, tendo em vista que as escolas não estavam 507 

respeitando prazos e não entregavam o romaneio nas datas previstas, sendo 508 

que os mesmos chegavam após as reuniões já terem acontecido. Por conta 509 

disso, o sistema fechava antes de se conseguir inserir as informações e 510 

atualizações. Diz ainda que após várias situações e discussões, o Comitê 511 

reuniu-se no dia vinte e dois de junho de dois mil e dezesseis e optou-se então 512 

por devolver a gerência do PLC ao NRE. A conselheira passa a palavra à 513 

técnica do Programa, Sr.ª Salete Zem que reforça a fala de Poliana sobre os 514 

atrasos por parte das escolas. Diz ainda que a SEAB solicitava informações e 515 

dados que faltavam nos arquivos e que o programa não dispunha, pois não 516 

eram enviadas pelas escolas e que gerava, por vezes, a necessidade de 517 

correção dos documentos com uso de corretivo escolar, o que futuramente 518 

pode ser motivo de auditoria, uma vez que dados alterados podem ser 519 

considerados inválidos ou questionáveis. Quanto as justificativa dos faltosos, 520 

Salete explica que até o momento era considerado o prazo dentro do mês, para 521 

dar tempo de a família apresentar documentos e registrar o motivo da 522 

ausência. Para a SEAB, este período será de uma semana, com a justificativa 523 

de que estes faltosos elevam o número de desperdício do leite. Salete diz que 524 

isso não é a realidade e o PLC contesta dizendo que as sobras não são 525 

jogadas no lixo, mas sim são destinadas a entidades como a Pastoral da 526 

Criança que as utiliza nos lanches que são servidos aos seus usuários. Maria 527 

Tereza coloca como encaminhamento que o CMAS envie ofício a SEAB 528 

dizendo que está acompanhando essa situação e que é radicalmente contra a 529 

forma de cancelamento da entrega do leite aos faltosos e arguindo uma forma 530 

de abrandar essa situação. Diz ainda que levará o posicionamento do 531 

Conselho à próxima reunião do Conselho Estadual de Assistência Social – 532 

CEAS, para dar início a uma discussão sobre o tema.  Poliana sugere que o 533 

mesmo seja feito ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 534 

Sustentável de Cascavel – COMSANS. A presidente coloca em votação a 535 

solicitação de revogação da Resolução nº 47 de 14 de junho de 2012, e o 536 

encaminhamento dos ofícios, sendo aprovados por unanimidade de treze 537 



votos. Maria Tereza passa ao ponto seguinte da pauta 13. Apreciação e 538 

deliberação do Ofício nº 671/2016/SEASO, referente a adesão do 539 

Município ao cofinanciamento estadual do Piso Paranaense de 540 

Assistência Social – PPAS IV Proteção Especial de Alta Complexidade, no 541 

Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e Jovens de até 542 

vinte e um anos. A secretária executiva faz a leitura do ofício onde informa 543 

que o Município firmou Termo de Adesão com a Secretaria de Estado da 544 

Família e Desenvolvimento Social – SEDS, referente ao cofinanciamento 545 

Estadual do Piso Paranaense de Assistência Social (PPAS IV) Proteção Social 546 

Especial de alta Complexidade no Serviço de Acolhimento para Crianças e 547 

Adolescentes e Jovens de até vinte e um anos. Esclarece que não houve 548 

tempo hábil para encaminhar o referido Termo ao CMAS para deliberação, pois 549 

a SEDS encaminhou a informação e solicitação de assinatura da adesão no dia 550 

vinte e sete de junho e estipulou prazo para vinte e oito de junho. Diz ainda que 551 

segundo o Termo, a SEASO deve submeter o Plano de Ação à aprovação 552 

deste Conselho, sendo assim, Justa passa a palavra à conselheira e servidora 553 

da Gestão Josiane Silvestro Danieli que fará a apresentação do mesmo. O 554 

conselheiro Hudson pede a palavra para explicar que este recurso estadual 555 

está vinculado ao Piso de Alta Complexidade l, que é Federal, o que significa 556 

que metade do valor repassado pelo Governo Federal deverá ser repassada 557 

pelo Governo Estadual, ou seja, a União repassará quarenta mil reais e o 558 

Estado repassará vinte mil reais mensais. Josiane explica que o Plano de Ação 559 

deverá ser preenchido até o próximo dia trinta para devolução ao Estado. 560 

Josiane mostra em projeção os prints das telas do sistema e todos os dados 561 

que devem ser preenchidos online, desde os dados do gestor municipal até os 562 

dados dos conselheiros do CMAS. Explica que este recurso irá financiar 563 

despesas com custeio, capital e recursos humanos, e que contrato é referente 564 

ao período de junho a dezembro de dois mil e dezesseis, portanto para sete 565 

meses, com um público atendido de cento e cinquenta usuários. Justa pede a 566 

palavra para justificar a ausência da conselheira e gerente da Divisão de 567 

Proteção Social Especial, Jhesy Fernanda Pinto Martins, a qual está 568 

acompanhando sua mãe em um pós-operatório e por isso não pode participar 569 

desta apresentação. A presidente coloca o Plano de Ação em votação, sendo 570 

aprovado com onze votos favoráveis, um voto contrário e um ausente. Em 571 



tempo, Justa solicita inclusão do ofício da SEASO sobre alteração no horário 572 

de atendimento do CREAS lV, o qual informa que o novo horário desde o dia 573 

seis de julho é das oito horas às dezenove horas. A conselheira Josiane explica 574 

que em vista de não haver demanda no período compreendido das sete horas 575 

às oito horas, optou-se por este novo horário visando ampliar e possibilitar um 576 

atendimento mais eficaz aos usuários do serviço. Seguindo com a ordem do 577 

dia, a presidente passa aos informes com o ponto 14. Informes: 14.1. 578 

Apreciação do Ofício nº 87/2016/APOFILAB – Documentação Apofilab – 579 

Alvará de Licença, Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros e 580 

Licença Sanitária; fazendo a leitura do mesmo, que encaminha os 581 

documentos que faltavam para complementar a regularização da inscrição 582 

desta entidade no Conselho, sendo o Alvará de Funcionamento, Licença 583 

Sanitária e dos Bombeiros. Ponto seguinte: 14.2. Reunião de encerramento 584 

das atividades da IMCS em 07/07/16: Justa lembra que a última reunião da 585 

Instância Municipal de Controle Social - IMCS aconteceu no dia sete de julho 586 

com o encerramento de suas atividades, sendo que a partir de então, o CMAS 587 

passa a ser a instância cem por cento deliberativa do controle social. Maria 588 

Tereza passa ao item seguinte 14.3. E-mail do ER: Capacitação sobre a 589 

Gestão Orçamentária e Financeira do SUAS, recursos federais e 590 

estaduais, com Escritórios Regionais, Municípios e equipes da Sede; e faz 591 

a leitura do e-mail onde a SEDS informa que está iniciando processo de 592 

orientação sobre a Gestão Orçamentária e Financeira do SUAS dos recursos 593 

federais e estaduais, com os Escritórios Regionais, Municípios e equipes da 594 

Sede, fazendo o convite para a Capacitação, sendo que este Conselho tem a 595 

disponibilidade para participação de duas pessoas, e que uma delas deve ser 596 

preferencialmente do setor Financeiro. Serão tratados assuntos sobre os 597 

blocos de financiamento, execução dos recursos federais e estaduais, e 598 

também sobre o Serviço de Acolhimento Criança e Adolescente, que será 599 

abordado pela Coordenação da Proteção Social Especial. A capacitação será 600 

no Auditório Mario Lobo, no Palácio das Araucárias em Curitiba - PR, no 601 

horário das 8h30 às 16h45, no dia de hoje, catorze de julho para as Regionais 602 

de Cascavel, Irati, Toledo e Laranjeiras do Sul. A presidente explica que não 603 

houve disponibilidade na agenda dos conselheiros para participar desta 604 

capacitação. No entanto, após contato por telefone com o ER, o mesmo 605 



prontificou-se a enviar o material abordado caso haja alguma alteração para 606 

que o Município possa inteirar-se do mesmo. 14.4. E-mail: Convite para Festa 607 

Julina do Centro da Juventude; Maria Tereza repassa aos conselheiros o 608 

convite do Centro da Juventude para a Festa Julina que acontecerá hoje a 609 

partir das 13h30, no próprio serviço. 14.5. E-mail: Encontro sobre 610 

Transferências Voluntárias – Formalização e execução das Parcerias com 611 

o 3º Setor; a presidente lembra que já foi reencaminhado para os conselheiros 612 

o e-mail da Escola Gestão Pública - EGP do Tribunal de Contas do Estado – 613 

TCE/PR com convite para o Encontro Sobre Transferências Voluntárias – 614 

Formalização e Execução das Parcerias com o Terceiro Setor. O evento será 615 

realizado na Universidade do Paraná – UNIPAR, campus de Toledo, nos dias 616 

vinte e sete e vinte e oito de julho de dois mil e dezesseis. Ressaltando que 617 

cada um é responsável pela sua inscrição através do link incluso na mensagem 618 

e a confirmação da mesma será enviada ao e-mail cadastrado no ato da 619 

inscrição. 14.6. Apreciação do Ofício nº 702/2016/SEASO com referência: 620 

Informação sobre a instituição da Câmara Técnica Intersetorial do Centro 621 

da Juventude e do Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU: Maria 622 

Tereza faz a leitura do ofício em epígrafe onde informa sobre a publicação do 623 

Decreto Municipal nº 12.955, que institui a Câmara Técnica Intersetorial do 624 

Centro da Juventude e o Decreto Municipal nº 12.956, que institui a Câmara 625 

Técnica Intersetorial do Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU.  Informa 626 

ainda que a SEASO é responsável pela coordenação dos dois Centros e que 627 

ambos tem como objetivo possibilitar o acesso da população às políticas 628 

intersetoriais. A fim de aprimorar esse trabalho, foram instituídas as referidas 629 

Câmaras Técnicas Intersetoriais, com o intuito de promover encontros mensais 630 

de discussão, planejamento e avaliação das ações essenciais para o 631 

desenvolvimento eficiente dos espaços. Hudson diz que estas Câmaras já 632 

estão ativas, realizando encontros e em pleno funcionamento. 14.7. Decreto 633 

federal nº 8.805, de 7 de julho de 2016, que Altera o Regulamento do 634 

Beneficio de Prestação Continuada, aprovado pelo Decreto nº 6.214, de 26 635 

de setembro de 2007;  que altera o Regulamento do Benefício de Prestação 636 

Continuada, aprovado pelo Decreto no 6.214, de 26 de setembro de 2007. 637 

Justa explica que este decreto entrará em vigor dentro de cento e vinte dias, e 638 

diz que o mesmo trouxe alguns prejuízos à política de Assistência Social, 639 



sendo que a partir deste, o primeiro critério a ser considerado para a 640 

concessão do benefício é a renda, e não mais o contexto familiar como era 641 

antes. O BPC, a partir de então será um serviço integrado à Proteção Social 642 

Básica, sendo de competência dos CRAS toda a averiguação para a 643 

concessão ou não do benefício, incluindo visitas e perícias que deverão ser 644 

feitas pelas técnicas dos serviços, que anteriormente era de alçada do Instituto 645 

Nacional do Seguro Social – INSS. Um ponto bem claro no decreto é a 646 

obrigatoriedade da inserção no CadÚnico, sem o qual não poderá ser requerido 647 

o benefício. Maria Tereza coloca como encaminhamento que os conselheiros 648 

leiam e estudem este decreto para que o mesmo volte à pauta em uma 649 

próxima reunião a fim de elucidar as dúvidas que restaram, tendo em vista que 650 

o referido ato foi disponibilizado há dois dias, não havendo tempo hábil para 651 

análise do mesmo. 14.8. Nota de Repúdio do CONGEMAS ao Decreto nº 652 

8.805, de 7 de julho de 2016: a secretária executiva do Conselho faz a leitura 653 

da referida nota emitida pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de 654 

Assistência Social - CONGEMAS, que repudia a atitude do Governo Federal 655 

interino em publicar o Decreto Nº 8.805 de 07 de julho de 2016, numa decisão 656 

unilateral e verticalizada. Diz ainda não aceitar ferir as especificidades da 657 

política de assistência social, pois as questões afetas ao SUAS, devem ser 658 

tratadas na esfera pública, garantindo-se o princípio da transparência, da 659 

participação e da descentralização político administrativa. A nota reivindica o 660 

reconhecimento do caráter democrático das instâncias de pactuação e 661 

deliberação e a continuidade da construção da política de assistência social por 662 

meio do diálogo e da pactuação entre os entes federados. A presidente passa 663 

ao ponto seguinte da pauta: 14.9. Apreciação do Ofício nº 413/2016/DEF-664 

SEMED: Justificativa quanto à assinatura de documentos oficiais 665 

expedidos pela SEMED. O Ofício justifica a assinatura de documentos pela 666 

Sr.ª Sonia Marlize Severnini, em acordo com a Portaria nº 667 

042/2016/GAB/SEMED que delega aos servidores responsáveis pelos setores 668 

da SEMED a competência para assinaturas de documentos oficiais expedidos 669 

pelo órgão citado em virtude do afastamento do secretário de Educação 670 

Valdecir Antônio Nath por atestado médico, a exemplo dos Planos de Trabalho 671 

e Aplicação da SEMED referente ao Recurso IGDM/PBF/2016, apreciados e 672 

aprovados anteriormente nesta reunião. Ainda em tempo, Justa repassa o 673 



convite da Associação das Pessoas com Deficiência Física de Cascavel – 674 

ADEFICA, que está organizando o 1º Seminário da Pessoa com Deficiência 675 

Física e será realizado no auditório da Prefeitura de Cascavel no dia vinte e um 676 

de julho. O seminário tem como tema “A Pessoa com Deficiência Física na 677 

Sociedade” e visa discutir os direitos e a história do movimento social da 678 

pessoa com deficiência física, além de apresentar as entidades e a rede de 679 

atendimento para este segmento no Município, tendo início às 8h. As inscrições 680 

estão abertas e podem ser feitas por meio dos telefones da entidade ou pelo 681 

Facebook do evento “1º Seminário da Pessoa com Deficiência Física da 682 

Adefica”. A presidente, Maria Tereza relembra a todos sobre a Semana 683 

Municipal do Estatuto da Criança e do Adolescente – SEMANECA, que contará 684 

com a Capacitação sobre o Sistema de Proteção Integral à Infância e 685 

Adolescência no Município de Cascavel – PR com os palestrantes Drº. Edson 686 

Sêda (Procurador Federal Aposentado, foi membro da Equipe Relatora do 687 

ECA, Consultor Internacional em Direitos da Infância e Adolescência) e Srº. Ed 688 

Sêda (Cientista Social, Consultor para Organização Comunitária e Participação 689 

Popular). Em seguida passa aos agradecimentos finais: a presença da Sr.ª 690 

Vânia e também pela benevolência em ofertar o lanche para esta reunião, a 691 

presença do vereador e ex-conselheiro do CEAS, Srº. Vanderlei Augusto da 692 

Silva, passando a palavra ao mesmo. Vanderlei diz que está deixando o 693 

Conselho após dois mandatos, mas continuará atuando no Conselho Estadual 694 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA, onde está de licença pelo 695 

período de cem dias, em ajuste a Lei Eleitoral que assim determina. Fala ainda 696 

sobre a posse dos novos conselheiros estaduais que será em quinze de julho, 697 

amanhã, e enfatiza que o Município está representado por dois conselheiros 698 

titulares e um suplente, sendo a Sr.ª Vitória Suzana Skiziski representante do 699 

Segmento dos Usuários e o Srº. Ronaldo Adriano Alves dos Santos que 700 

representa no Segmento dos Trabalhadores do Setor, ambos como titulares 701 

das vagas e ainda o Srº. Pedro Maria Martendal de Araújo, com uma vaga de 702 

suplente no Segmento das Entidades Prestadoras de Serviço pela entidade 703 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cascavel – APAE. Encerra 704 

dizendo que após muitas viagens a fim de participar dos distintos eventos e 705 

muitas reuniões no período, agora retorna ao trabalho em sua Terra, com o 706 

sentimento de que fez sua parte e cumpriu uma missão. Maria Tereza 707 



agradece por sua participação e empenho e todo o tempo que se dedicou no 708 

intuito de representar e defender o Município e sua população e deseja 709 

sucesso para seu mandato no CEDCA. Aproveita a oportunidade para felicitar 710 

pelo aniversário o conselheiro José Antônio dos Santos Martins de Araújo, o Zé 711 

Bola e também o vereador Vanderlei, encerrando a reunião às 10h47. Nada 712 

mais havendo a constar, eu, Jaqueline Cristiane Frey, lavro a presente ata que 713 

após lida e aprovada será assinada pela presidente 714 

______________________________ e por mim________________________. 715 


