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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 14 – 06/10/2015 

 

 

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e quinze, aconteceu às 13h30, na sala de 1 

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

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

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

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

aprovação da Pauta do dia; 2. Leitura das justificativas de ausências de conselheiros; 6 

3. Apreciação e Aprovação das seguintes Atas: Reunião Conjunta CMAS/CMDCA nº 7 

04 de 14.08.2015; Ordinária nº 11 de 31/08/2015; Ordinária nº 12 de 10/09/2015 e 8 

Extraordinária nº 13 de 24.09.2015; 4. Apreciação e deliberação do Parecer das 9 

Comissões da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e de 10 

Orçamento e Finanças com referência: solicitação de aprovação do Plano de Ação do 11 

Serviço de acolhimento em repúblicas para Idosos – Condomínio do Idoso, conforme 12 

Resolução/CMAS nº 074/20174; 5. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão 13 

de Orçamento e Finanças com referência: Aplicação de saldo em conta corrente a ser 14 

encerrada do PBF, para aquisição de equipamento para o Cadastro Único; 6. 15 

Apreciação e deliberação referente às reuniões descentralizadas do CMAS; 7. 16 

Apreciação e aprovação da proposta do Instrumental de Organização de Eventos 17 

(Oficio Circular SEASO nº 10 de 29 de julho de 2015); 8. Apreciação do Oficio SEASO 18 

nº 1549 de 19 de setembro de 2015, com referência ao reordenamento de espaços dos 19 

ambientes da Gestão da Secretaria; 9. Apreciação do Oficio nº 65/SEACOM/Defesa 20 

Civil, referente às Moções da XI Conferência Municipal de Assistência Social; 10. 21 

Apreciação do Oficio nº 46 e nº 47/2015/SEMEL referente às Moções da XI 22 

Conferência Municipal de Assistência Social; 11. Apreciação do Oficio nº 23 

114/2015/SEAGRI, referente às Moções da XI Conferência Municipal de Assistência 24 

Social; 12. Informes Gerais: 12.1. Ofício nº 1445/2015/SEASO – Alterações de 25 

endereços dos Serviços: Família Acolhedora; residência Inclusiva II e Unidade de 26 

Acolhimento Institucional Masculina; 12.2. Posse do CMAS 2015/2017 (09/10/2015 às 27 

13h30). A presidente do cumprimenta e agradece a todos pela participação, destacando a 28 

presença da Conselheira Est. de Assist. Social, Marta Maria dos Santos, e inicia a reunião 29 



com o ponto nº 1. Apreciação e aprovação da Pauta do dia: Maria Tereza coloca a Pauta 30 

em apreciação; a assistente social do CMAS, Justa Alves dos Anjos Chesca solicita a 31 

inclusão de pauta no ponto 12. Informes Gerais: Manifestação do CNAS referente a uma 32 

matéria sobre o Programa Bolsa Família e também a Resolução do CNAS que caracteriza o 33 

usuário da Assistência Social; em seguida, a presidente coloca a pauta em votação e a 34 

mesma é aprovada com as referidas inclusões, pela unanimidade de 12 votos favoráveis. 35 

Prosseguindo, passa-se ao ponto nº 2. Leitura das justificativas de ausências de 36 

conselheiros: Justa faz a leitura da justificativa de ausência do conselheiro Hudson Márcio 37 

Moreschi Júnior que neste momento está participando de outra reunião. Dando 38 

continuidade, passa-se ao ponto nº 3. Apreciação e Aprovação das seguintes Atas: 39 

Reunião Conjunta CMAS/CMDCA nº 04 de 14.08.2015; Ordinária nº 11 de 31/08/2015; 40 

Ordinária nº 12 de 10/09/2015 e Extraordinária nº 13 de 24.09.2015: Maria Tereza coloca 41 

as atas em apreciação e votação conforme segue, sendo que não houve nenhuma 42 

solicitação de alteração: Reunião Conjunta CMAS/CMDCA nº 04 de 14.08.2015 – 43 

aprovada por onze votos favoráveis e uma abstenção da conselheira Eliedy Batista Eler que 44 

não participou dessa reunião; Ordinária nº 11 de 31/08/2015 - igualmente aprovada por 45 

onze votos favoráveis e uma abstenção da conselheira Eliedy Batista Eler que não 46 

participou dessa reunião; Ordinária nº 12 de 10/09/2015 – aprovada por unanimidade de 47 

doze votos favoráveis; neste momento se faz presente à conselheira Iara Agnes Bach da 48 

Costa, alternando desta forma, o quórum; Extraordinária nº 13 de 24.09.2015 – aprovada 49 

por doze votos favoráveis e uma abstenção da conselheira Eliedy Batista Eler que não se 50 

fez presente na reunião apreciada. Na sequencia, passa-se ao ponto 4. Apreciação e 51 

deliberação do Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Especial de Média 52 

e Alta Complexidade e de Orçamento e Finanças com referência: solicitação de 53 

aprovação do Plano de Ação do Serviço de acolhimento em repúblicas para Idosos – 54 

Condomínio do Idoso, conforme Resolução/CMAS nº 074/20174: nesse momento se faz 55 

presente a conselheira Maria Lúcia dos Santos Steffens; Justa lê o ofício nº 1553/2015 por 56 

meio do qual a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, solicita a inscrição do 57 

Serviço de Acolhimento em Repúblicas para Idosos – Condomínio do Idoso, junto ao 58 

CMAS, conforme Resolução nº 74/2014/CMAS; em seguida, lê o parecer o qual diz que “... 59 

considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a qual define os 60 

parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, 61 

bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos 62 

de assistência social dos Municípios e do Distrito Federal; considerando que os serviços, 63 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais prestados por entidades e organizações 64 

de assistência social deverão estar em consonância com o conjunto normativo da Política 65 

Nacional de Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, visando 66 

garantir padrões de qualidade na prestação de serviços e nas condições de trabalho; 67 

considerando a Resolução/CMAS nº 097 de 18 de dezembro de 2014 que Aprova o 68 

Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência Social de 69 



Cascavel/PR e suas atualizações; considerando a Resolução/CMAS nº 074/2014 que 70 

define os parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das 71 

entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, 72 

projetos e benefícios socioassistenciais não governamentais e regulamenta o processo de 73 

aprovação dos Planos e Relatórios de Atividades das Unidades Governamentais para a 74 

prestação dos Serviços, Programas e Benefícios socioassistenciais, as Comissões tem por 75 

indicativo à plenária que aprove o Plano de Ação da Unidade Condomínio do Idoso, 76 

apresentado pela SEASO, para execução do Serviço Municipal de Proteção 77 

Social Especial de Alta Complexidade, para a Unidade Condomínio do Idoso – 78 

Serviço de Acolhimento em Repúblicas para Idosos... “, encerrada a leitura a presidente 79 

coloca o parecer em apreciação; a conselheira e gerente da divisão de Proteção Social 80 

Especial, Jhesy Fernanda Pinto Martins explica que o Serviço, embora já exista há muitos 81 

anos, foi inaugurado em setembro/1994, ainda não tinha a inscrição no Conselho Municipal 82 

dos Direitos do Idoso – CMDI e nem havia apresentado a documentação para a aprovação 83 

do CMAS, considerando que este Conselho não inscreve os Serviços Governamentais, 84 

apenas aprova a documentação; que atualmente possui 05 blocos com 40 moradias e 85 

atendendo 48 Idosos que são encaminhados pelos Serviços Socioassistenciais e 86 

selecionados conforme normas previstas em lei, atendendo Idosos a partir de 60 anos; que 87 

os Idosos que já estão lá permaneceram, porém, a partir da aprovação do CMAS para a 88 

nova modalidade, serão seguidos alguns critérios, os Idosos acolhidos na República, 89 

deverão ter autonomia para viver sozinho, condições de gerir sua vida diária, de auto se 90 

sustentar; terão que estar com os vínculos familiares fragilizados ou rompidos; a 91 

conselheira Estadual Marta, questiona se, no caso de vagar uma moradia, esta é ocupada 92 

por outro Idoso; Fernanda explica que sim, que os Idosos não são “donos” do imóvel; Maria 93 

Tereza questiona se o mobiliário do atual Condomínio são todos iguais; a gerente esclarece 94 

que não, pois, cada um é responsável por mobiliar sua casa; contudo, no caso que de 95 

comprovação que o Idoso não possui condições de fazê-lo, a Secretaria providencia; 96 

encerrada a apreciação, a plenária aprova o parecer pela unanimidade de quinze votos. 97 

Prossegue-se com o ponto nº 5. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de 98 

Orçamento e Finanças com referência: Aplicação de saldo em conta corrente a ser 99 

encerrada do PBF, para aquisição de equipamento para o Cadastro Único: Justa 100 

realiza a leitura do ofício nº 1556/2015 através do qual a SEASO solicita a apreciação e 101 

deliberação do CMAS sobre saldo de recurso no valor de R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos 102 

reais), da conta nº 65916-9 – Conta do Programa Bolsa Família; após, lê o parecer da 103 

Comissão onde consta que “... considerando a Política Nacional de Assistência Social, 104 

aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, conforme Resolução nº 105 

145 de 15/10/2004, publicado no D.O.U. em 28/10/2004; considerando a Política Nacional 106 

de Assistência Social, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, 107 

conforme Resolução n.º 145/2004; considerando a Tipificação Nacional dos Serviços 108 

Socioassistenciais, aprovada pelo CNAS através da Resolução n.º 109/2009; considerando 109 



que a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, fez a previsão na Lei de 110 

Diretrizes Orçamentárias – LDO, a qual foi aprovada pelo CMAS, para o exercício de 2015, 111 

no que se refere aos recursos alocados no FMAS; considerando que foi aprovado o 112 

Relatório de prestação de contas de Execução Orçamentária e Financeira do FMAS 113 

referentes ao 3º Bimestre de 2015 da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, 114 

tendo sido pontuado a necessidade de encerramento da conta corrente nº 65916-9 CPBF, 115 

as Comissões tem por indicativo à Plenária que aprove o encerramento da conta bancária 116 

supra, e a aplicação do valor total de R$ 1.800,00, para aquisição de um SWITCH cisco sg 117 

200 – 26 para o CADASTRO ÚNICO... “; encerrada a leitura, a presidente coloca o parecer 118 

em apreciação; não havendo nenhuma manifestação, o coloca em votação e a Plenária o 119 

aprova pela unanimidade de quinze votos favoráveis. Desta forma, passa-se ao ponto nº 6. 120 

Apreciação e deliberação referente às reuniões descentralizadas do CMAS; SEASO nº 121 

10 de 29 de julho de 2015): Luzia explica que na ocasião quando foi deliberado que as 122 

reuniões do CMAS seriam descentralizadas, pensou-se na participação dos usuários da 123 

Politica de Assistência Social, bem como da rede atendimento local; e também, o Conselho 124 

conhecer o espaço físico de quem está recepcionando a reunião, porém, não é o que está 125 

acontecendo, pois, os Conselheiros chegam ao local, participam da reunião e retornam, 126 

sem ao menos conhecer as instalações da Unidade; a Plenária discute ainda que “não é 127 

culpa” de quem está sediando a reunião, pois não existe um protocolo informando que a 128 

Unidade cedente do espaço, tem que mobilizar a rede socioassistencial e as lideranças 129 

locais; a agente administrativa da Secretaria Executiva dos Conselhos, Clarice Fruet, 130 

sugere que esse assunto volte para Pauta, haja vista que, esta é a penúltima reunião dessa 131 

gestão, portanto, é interessante que essa discussão aconteça com a nova gestão 2015-132 

2017; a conselheira Iara Agnes Bach da Costa diz que concorda com a sugestão, no 133 

entanto, alerta que deve ser observado que, mobilizando parte da Comunidade local, 134 

também deve-se preocupar com o espaço adequado para comportar confortavelmente os 135 

participantes e que a tem que se pensar sim em resultados, pois existe toda uma logística 136 

para que a descentralização aconteça, como o transporte, o Conselheiro que vai de veículo 137 

próprio muitas vezes tem dificuldade em localizar o endereço; finalizando a Plenária decide 138 

que esta pauta deverá voltar para discussão na próxima gestão 2015-2017, lembrando que 139 

existe uma Comissão Institucional que poderia ficar responsável por esta análise. A seguir, 140 

passa-se ao ponto nº 7. Apreciação e aprovação da proposta do Instrumental de 141 

Organização de Eventos (Oficio Circular SEASO nº 10 de 29 de julho de 2015): Justa 142 

explica que a SEASO Instituiu o Setor de Gestão do Trabalho e Educação Permanente 143 

dentro da Secretaria o qual, sob a coordenação da assistente social, Susana Medeiros Dal 144 

Molin, elaborou o Instrumental e encaminhou aos Conselhos vinculados à SEASO a 145 

proposição de “Construção de um Instrumental Específico para os Conselhos e Instância”, 146 

com o objetivo de trazer maior clareza aos Conselhos, à Instância e a Secretaria, acerca do 147 

papel de cada um; em seguida, Justa lê o Instrumental na íntegra o qual apresenta item por 148 

item a responsabilidade de cada um; finaliza informando que será repassado aos 149 



Conselheiros via e-mail; encerrada a apreciação, Maria Tereza coloca em votação e a 150 

Plenária aprova o citado Instrumental pela unanimidade de quinze votos. Na sequência, 151 

discute-se o ponto nº 8. Apreciação do Oficio SEASO nº 1549 de 19 de setembro de 152 

2015, com referência ao reordenamento de espaços dos ambientes da Gestão da 153 

Secretaria: Justa lê o oficio supra onde a SEASO informa e justifica que a SEASO 154 

encontra-se em processo de reordenamento de espaços físicos dos ambientes da Gestão 155 

da Secretaria e que o Setor que mais sofreu alterações foi Secretaria Executiva dos 156 

Conselhos, que acolhia em seu espaço O Conselho Municipal de Assistência Social – 157 

CMAS e a Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família – 158 

IMCS/PBF, ambos tendo como técnica de referência a assistente social Justa Alves dos 159 

Anjos Chesca; o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 160 

CMDCA, cuja assistente social Etelda Madsen é a técnica de referência; Inês explica que a 161 

partir de setembro/2015, passou a integrar novamente a Secretaria Executiva dos 162 

Conselhos, o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, tendo como técnica de 163 

referência a assistente social Cleonice Izabel Ravázio e o Conselho Municipal dos Direitos 164 

da Mulher – CMDM, onde a pedagoga Ellen Anacleto Baeza Vieira é a técnica de 165 

referência; Inês finaliza sua fala acrescentando que a Secretaria cresceu muito, por isso, a 166 

necessidade de redimensionamento. Assim passa-se ao ponto nº 9. Apreciação do Oficio 167 

nº 65/SEACOM/Defesa Civil, referente às Moções da XI Conferência Municipal de 168 

Assistência Social: Justa explica que as Moções nº 22 e nº 43 elencadas na XI 169 

Conferência Municipal de Assistência Social, foram encaminhadas através de ofício à 170 

Secretaria de Ação Comunitária para que fosse averiguado a possibilidade de implantação 171 

e implementação das referidas Moções e que em resposta,  o CMAS recebeu o ofício supra 172 

cujo leitura, para conhecimento  dos Conselheiros, é realizada por Justa: “... a Secretaria 173 

de Ação Comunitária mobilizará os Serviços e Secretarias do Município para a 174 

realização do Evento em provável mês de Abril de 2016, já realizamos contato com o 175 

Presidente da Associação de São João para dar continuidade ao “Evento Cidadania 176 

Distrital”;  referente à Moção nº 22 “a Secretaria está apta a prestar o apoio técnico às 177 

Associações de Moradores dos Bairros de Cascavel...”. Finalizada a leitura, passa-se 178 

ao ponto nº 10. Apreciação do Oficio nº 46 e nº 47/2015/SEMEL referente às Moções da 179 

XI Conferência Municipal de Assistência Social: Justa explica que foi enviado à 180 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL, os ofícios nº 104/2015 e o nº 121/2015 181 

para que fosse averiguado a possibilidade de implantação e implementação das 182 

PROPOSTAS e das MOÇÕES, respectivamente,  elencadas XI Conferência Municipal de 183 

Assistência Social; após, faz a leitura dos mencionados ofícios onde a SEMEL demonstra, 184 

dentro de suas possibilidades, atender as propostas e moções elencadas; prosseguindo, 185 

passa-se ao ponto nº 11. Apreciação do Oficio nº 114/2015/SEAGRI, referente às 186 

Moções da XI Conferência Municipal de Assistência Social: igualmente Justa dá a 187 

mesma explicação dos dois últimos pontos e faz a leitura do ofício recebido da Secretaria 188 

Municipal de Agricultura por meio do qual, a SEAGRI informa que “ ....assumiu a 189 



responsabilidade da manutenção das estradas em junho/2015, e dentro das possibilidades 190 

de infraestrutura de máquinas e pessoal, vem constantemente realizando a manutenção 191 

das estradas rurais, não somente do Distrito de São João do Oeste, mas também dos 192 

demais distritos. As estradas rurais são uma preocupação constante e prioridade para a 193 

SEAGRI. Dando sequência à reunião, passa-se ao ponto nº 12. Informes Gerais: 12.1. 194 

Ofício nº 1445/2015/SEASO – Alterações de endereços dos Serviços: Família 195 

Acolhedora; residência Inclusiva II e Unidade de Acolhimento Institucional Masculina: 196 

Inês faz a leitura do ofício através do qual a SEASO informa que o novo endereço do 197 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora é Rua Porto Alegre, 557 – Pioneiros 198 

Catarinenses desde 16.09.2015; A Residência Inclusiva II irá para o imóvel que abrigava o 199 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora sito à Rua Salgado Filho, 1999 – Centro; a 200 

Unidade de Acolhimento Institucional Masculina terá uma nova Sede, na Rua Sete de 201 

Setembro, 2098 – Centro; 12.2. Posse do CMAS 2015/2017 (09/10/2015 às 13h30): Maria 202 

Tereza convida a todos para a posse da nova gestão na data mencionada; 12.3. informe 203 

do CNAS “Manifestação do CNAS em Defesa das políticas publicas e dos direitos 204 

sociais”: Justa faz a leitura  do informe; 12.4.  Resolução nº 011 do CNAS que 205 

caracteriza o usuário da Assistência Social: Justa faz a leitura da referida Resolução e a 206 

plenária acorda que a SEASO em Conjunto com o CMAS, deverá fazer um ofício 207 

encaminhando a mesma por e-mail a toda a Rede socioassistencial do Município; 12.5. a 208 

assistente social da divisão de Proteção Social Especial, Jocielli Andrade Ferreira, convida 209 

para o III Seminário Municipal de Sensibilização ao Enfrentamento e Erradicação do 210 

Trabalho Infantil e Audiência Pública do Plano de Ações Estratégicas do PETI que 211 

acontecerá no dia 15.10.2015; a presidente Maria Tereza justifica sua ausência no referido 212 

evento uma vez que, nesta data estará em Curitiba sendo empossada enquanto  213 

Conselheira Estadual de Assistência Social, na condição de Suplente. Finalizando, Justa 214 

lembra que às 13h horas, antes da Posse da nova Gestão, os Conselheiros da atual gestão 215 

2013-2015, deverão se reunir em reunião extraordinária para a aprovação desta ata; Inês 216 

encerra agradecendo a presença da Conselheira Estadual de Assistência Social, senhora 217 

Marta. Nada mais havendo a ser tratado, a presidente Maria Tereza Chaves encerra a 218 

reunião às 14h50 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será 219 

assinada por mim_____________ e pela presidente___________________. 220 



 

 

 

 

 

 

 


