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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ATA N° 15 – 09/10/2015 

 

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e quinze, aconteceu às 13h0, na sala de 1 

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

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

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

consta na lista de presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. 5 

Apreciação e deliberação da Pauta do dia; 2. Apreciação e deliberação da Ata da 6 

Reunião Ordinária de 06.10.2015. A presidente Maria Tereza inicia a reunião fazendo um 7 

agradecimento especial aos Conselheiros que hoje, encerram a gestão 2013-2015, sendo 8 

esta, portanto, a última reunião da mesma. A assistente social do CMAS, Justa Alves dos 9 

Anjos Chesca justifica a ausência da Conselheira e Secretária Municipal de Assistência 10 

Social Inês de Paula, que na manhã de hoje teve sua residência atingida por um forte 11 

temporal e foi interditada pela Defesa Civil, desta forma, Inês está envolvida com a situação 12 

que requer providências urgente; Justa também explica que a Secretaria Executiva dos 13 

Conselhos preparou uma “despedida” especial aos atuais Conselheiros, porém, devido ao 14 

temporal supra mencionado houve a necessidade de cancelamento, considerando que, 15 

vários Serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, foram atingidos pelo mesmo 16 

e, desta forma, os Coordenadores e equipe estão envolvidos em busca de soluções. 17 

Prosseguindo, passa-se ao ponto nº 1. Apreciação e deliberação da Pauta do dia: Maria 18 

Tereza coloca a pauta em apreciação, não havendo nenhuma solicitação, a coloca em 19 

votação e a Plenária aprova pela unanimidade de doze votos a Pauta do Dia. Prosseguindo, 20 

passa-se ao ponto nº 2. Apreciação e deliberação da Ata da Reunião Ordinária de 21 

06.10.2015: a presidente coloca a referida ata em apreciação, não havendo nenhuma 22 

alteração, a coloca em votação e a ata é aprovada por onze votos favoráveis e uma 23 

abstenção da conselheira Juceli Pansera Silveira que não participou da referida reunião. 24 

Neste momento, o vereador e Conselheiro Estadual de Assistência Social – CEAS, 25 

Vanderlei Augusto da Silva, faz uso da palavra e diz que enquanto conselheiro estadual e 26 

ex presidente do CMAS cumprimenta quem está saindo pelo trabalho desempenhado, pelo 27 

compromisso com a Política de Assistência Social; igualmente cumprimenta os 28 

Conselheiros eleitos e/ou indicados que estarão assumindo a nova gestão, logo mais na 29 

reunião das 13h30; complementa que em sua opinião a primeira mudança a ser 30 



contemplada pelos novos Conselheiros, é referente à lei  do CMAS nº 4537 de 18.04.2007 31 

que tem muitas falhas e necessita urgente ser alterada; agradece a conselheira Maria de 32 

Lourdes Schram vice presidente da Associação Cascavelense de Amigos da Pastoral da 33 

Criança, que confiou a ele a missão de representar a Pastoral, junto ao CEAS. na condição 34 

de Usuário, Vanderlei ainda informa que esta semana a Câmara Municipal aprovou a 35 

criação de mais trinta vagas de assistente social, mas que foi um embate, pois muitos não 36 

entendem a importância no Município de se fortalecer as Politicas de Assistência Social. 37 

Após, Maria Tereza registra seu agradecimento a cada um que na condição de Conselheiro 38 

Municipal de Assistência Social, participou das reuniões ordinárias, extraordinárias, de 39 

Comissões, bem como, a participação efetiva na XI Conferência Municipal de Assistência 40 

Social; a presidente exalta a participação da conselheira Cleodomira Soares dos Santos 41 

que, apesar de suas limitações (é cadeirante), participou assiduamente não apenas das 42 

reuniões ordinárias/extraordinárias, mas também, representando o CMAS em outras 43 

Instâncias; desta forma, em nome da Cleodomira e da conselheira Vitória Suzana Skiziski, 44 

representante dos Usuários e Organização de Usuários, aposentada, igualmente não 45 

encontrou limites para contribuir significativamente com a gestão 2013-2015 do CMAS. 46 

Justa corrobora com a fala de Maria Tereza e acrescenta que a chuva forte caindo lá fora e 47 

ambas as Conselheiras aqui presente; que estes gestos nos encorajam a prosseguir; Justa 48 

finaliza explicando que o mandato desta gestão expira em 15.10.2015, porém, a nova 49 

gestão 2015-2017, que será empossada logo mais, passará a exercer seu mandato a partir 50 

de 15.10.2015, e que a Cerimônia de posse ocorrerá nesta data, haja  vista que, nos dias 51 

13, 14 e 15.10.2015, a presidente do CMAS Maria Tereza Chaves, a assistente social Justa 52 

Alves dos Anjos Chesca e os demais Delegados eleitos na XI Conferência Municipal, 53 

estarão em Curitiba participando da XI Conferência Estadual de Assistência Social. Nada 54 

mais havendo para ser tratado.  Nada mais havendo a ser tratado, a presidente Maria 55 

Tereza Chaves encerra a reunião às 13h25 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, 56 

após lida e aprovada será assinada por mim_____________ e pela 57 

presidente___________________. 58 



 

 

 

 

 

 


