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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 17 – 12/11/2015 

 

 

Aos doze dias do mês de novembro 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 Extraordinária nº 15 de 7 

09.10.2015 às 13h e Extraordinária nº 16 de 09/10/2015 às 13:30; 4. Posse de 8 

Conselheiros; 5. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de Orçamento e 9 

Finanças com referência: Prestação de Contas de Execução do Fundo Municipal de 10 

Assistência Social 4º Bimestre (julho e agosto/2015); 6. Apreciação e deliberação do 11 

CENSO/SUAS/CMAS/2014; 7. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da 12 

Área de Proteção Social Básica com referência: Mudança de CRAS Volante para 13 

CRAS Central, conforme Resolução CIT nº 21/2013; 8. Apreciação e deliberação do 14 

Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Básica com referência: 15 

Continuidade e Plano de Trabalho e Aplicação do Programa Nacional de Promoção 16 

do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS TRABALHO em Cascavel, período de 17 

Janeiro a Junho de 2016; 9. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão 18 

Especial do Programa Bolsa Família do CMAS com referência: 9.1. Alteração no Plano 19 

de Trabalho e Aplicação da SEMED para aquisição de equipamentos com recursos do 20 

IGD-M-PBF; 9.2. Relatório da SEASO de Prestação dos recursos do IGD-M-PBF/2014 e 21 

2015 e Superávit IGD-M-PBF/2013 e 2014; 9.3. Informes da IMCS: Ofício nº 1763 22 

SEASO, Ofício nº 1205 SEMED e Ofício nº 689 SESAU; 10. Apreciação e deliberação 23 

do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 24 

Inscrições e da Comissão da Área de Proteção Social Básica com referência: 10.1. 25 

Cancelamento da Inscrição junto ao CMAS de Serviços da Entidade Legião da Boa 26 

Vontade - LBV; 10.2. Solicitação de Nova Inscrição junto ao CMAS da Entidade Legião 27 

da Boa Vontade – LBV, para executar o SCFV para Idosos; 11. Apreciação e 28 

deliberação do Oficio/SEASO nº 1.789 de 11 de novembro de 2015, com referência: 29 

Cursos do Programa Nacional de Capacitação do SUAS - CapacitaSUAS II; 12. 30 



Apreciação e deliberação do Plano de Aplicação dos recursos do IGD-M-PBF/2014 e 31 

2015 referente aos 3% destinados ao Controle Social/Secretaria Executiva do CMAS; 32 

13. Apreciação do Ofício nº 677/2015 Comitê Municipal Intersetorial de Saúde Mental; 33 

14. Informes Gerais: 14.1. Ofícios da Cettrans 907 e 908 ambos de 06/10/2015 34 

referente às Moções da XI Conferência Municipal de Assistência Social ocorrida em 35 

24/07 e 05/08 de 2015; 14.2. Ofício nº 057/2015, recebido do Abrigo São Vicente de 36 

Paulo; 14.3. Oficio Circular nº 018/2015 do CMDCA informando alteração na Mesa 37 

Diretiva na função de Presidente; 14.4. Oficio nº 057/2015 da Comissão Permanente 38 

de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal, convidando para Audiência 39 

Pública na data de 29/10/2015 às 19:00, na Câmara; 14.5. Encaminhamento das 40 

Comissões aos Conselheiros, com contatos. A presidente Maria Tereza cumprimenta e 41 

agradece a presença de todos; agradece a Jéssica Mayara Ternopolski, assistente social 42 

da Entidade, bem como, Supervisora Administrativa, Isabel Aparecida Motta Panízio, pela 43 

acolhida; Isabel faz uso da palavra e diz ser uma honra receber este Conselho e acrescenta 44 

que a Entidade está passando por uma reforma, portanto,  desculpas por eventuais 45 

transtornos. Em seguida, passa-se ao ponto nº 1. Apreciação e aprovação da Pauta do 46 

dia: a presidente coloca a pauta em apreciação; a conselheira Gisele Fossá e Secretária 47 

Municipal de Assistência Social, Inês de Paula solicitam inclusão de Convites nos Informe 48 

Gerais; após, Maria Tereza coloca a pauta em votação e a mesma é aprovada pela 49 

unanimidade de onze votos com as devidas inclusões. Prossegue-se com o ponto nº 2. 50 

Leitura das justificativas de ausências de conselheiros: a assistente social do CMAS, 51 

Justa Alves dos Anjos Chesca faz a leitura da justificativa de ausência dos seguintes 52 

conselheiros: Luzia de Aguiar Soares encontra-se em Porto Alegre participando de reunião 53 

referente ao Prefeito Amigo da Criança; Ana Paula Zorik Rodrigues está em Curitiba no 54 

Congresso Paranaense de Serviço Social; Isadora Moreno Fabres tem um compromisso 55 

inadiável; Carlos Alberto Souza da Rosa, reunião em sua Secretaria referente aos 56 

preparativos para o aniversário do Município; Rosani da Rosa Bendo está em processo de 57 

finalização de territorialização de Distrito; Jhesy Fernanda Pinto Martins, que está em outro 58 

compromisso; Cleodomira Soares dos Santos, que é cadeirante e estava na Prefeitura 59 

aguardando um veículo adaptado para trazê-la, porém, avisou por whatssap que retornou à 60 

sua Entidade, Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel - ADEFICA e não 61 

comparecerá a essa reunião; Tatiana Stahl, justa explica que a mesma ainda não foi 62 

empossada, porém, justificou sua ausência via e-mail de quê está em tratamento médico e 63 

nesta data tem uma aplicação de “noropuru”. Após, a presidente acata a sugestão da 64 

conselheira Iara Agnes Bach da Costa e cada um dos participantes realiza uma breve 65 

apresentação, considerando que, por ser a segunda reunião com essa nova gestão, a 66 

maioria não se conhece. A agente administrativa do CMAS, Clarice Fruet, que ora lavra 67 

essa ata, ao se apresentar, registra que, provavelmente, essa seja a sua última ata, haja 68 

vista que, dia 16.12.2015 será seu último dia de trabalho, pois, estará se aposentando início 69 

de 2016. Antes de passar ao próximo ponto de pauta, Justa explica à Plenária que foi 70 



elaborado uma listagem com as devidas Comissões deste Conselho composta na reunião 71 

anterior, e questiona se autorizam disponibilizar aos Conselheiros a listagem com os 72 

contatos de cada um. A Plenária concorda e desta forma, a Secretaria Executiva dos 73 

Conselhos estará encaminhando o referido documento via e-mail. Na sequência, passa-se 74 

ao ponto nº 3. Apreciação e Aprovação das seguintes Atas: Reunião Extraordinária nº 75 

15 de 09.10.2015 às 13h e Extraordinária nº 16 de 09/10/2015 às 13:30: a presidente 76 

coloca a pauta nº 15 de 09.10.2015 em apreciação e em seguida em votação, a plenária 77 

aprova a referida ata por onze votos favoráveis e uma abstenção da conselheira Gisele 78 

Fossá que não participou dessa reunião; em seguida coloca a ata nº 16 em apreciação e 79 

igualmente, a mesma é aprovada por onze votos favoráveis e uma abstenção da 80 

conselheira Gisele Fossá que não participou dessa reunião. Dando continuidade, inicia-se o 81 

ponto nº 4. Posse de Conselheiros: a presidente empossa as Conselheiras que 82 

justificaram suas ausência na reunião de Posse datada de 09.06.2015: Inês de Paula e 83 

Gisele Fossá. A reunião prossegue com a discussão do ponto nº 5. Apreciação e 84 

deliberação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças com referência: 85 

Prestação de Contas de Execução do Fundo Municipal de Assistência Social 4º 86 

Bimestre (julho e agosto/2015): o diretor administrativo e financeiro da Secretaria 87 

Municipal de Assistência Social, Hudson Márcio Moreschi Júnior, apresenta em slides a 88 

referida Prestação de cada Piso; ao final, apresenta condensado os valores que se referem 89 

às DESPESAS: despesa atualizada: R$ 36.951.482,16 (trinta e seis milhões, novecentos e 90 

cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos); despesas 91 

empenhadas no bimestre: R$ 4.837.280,55 (quatro milhões, oitocentos e trinta e sete mil, 92 

duzentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos); despesas empenhadas até o 93 

bimestre: R$ 20.295.266,09 (vinte milhões, duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e 94 

sessenta e seis reais e nove centavos); despesas liquidadas no bimestre: R$ 95 

4.229.987,37 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais 96 

e trinta e sete reais); despesas liquidadas até o bimestre: R$ 15.157.751,19 (quinze 97 

milhões, cento e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e nove centavos); 98 

despesas pagas: R$ 14.942.214,83 (catorze milhões, novecentos e quarenta e dois mil, 99 

duzentos e catorze reais e oitenta e três centavos); saldo a realizar: R$ 21.793.730,97 100 

(vinte e um milhões, setecentos e noventa e três mil, setecentos e trinta reais e noventa e 101 

se]te centavos). RECEITAS: previsão inicial: R$ 33.499.994,00 (trinta e três milhões, 102 

quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais); previsão 103 

atualizada: R$ 36.951.482,16; receitas realizadas no bimestre: R$ 4.963.224,70 (quatro 104 

milhões, novecentos e sessenta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta 105 

centavos; receitas realizadas até o bimestre: R$ 16.316.016,59  (dezesseis milhões, 106 

trezentos e dezesseis mil, dezesseis reais e cinquenta e nove centavos); previsão de 107 

arrecadação:  R$ 19.901.034,90 (dezenove milhões, novecentos e um mil, trinta e quatro 108 

reais e noventa centavos); Hudson explica que a previsão inicial difere da atualizada, pois, 109 

no decorrer do exercício o Orçamento vai sofrendo alterações, nesse caso, positiva, haja 110 



vista que, o Orçamento foi suplementado, ou seja, aumentou; o diretor também alerta 111 

quanto a previsão de arrecadação (R$ 19.901.034,90), que provavelmente terá, uma 112 

frustração, haja vista que, trata-se de previsão, podendo sofrer  alterações no decorrer do 113 

exercício; Hudson ainda informa sobre a situação do Piso Básico fixo da Proteção Social 114 

Básicaa que até o momento teria que ter recebido 11 parcelas, porém, o MDS efetuou o 115 

depósito de apenas 03; também cita o  caso dos pisos da Proteção Social Especial que até 116 

esta data, das 11 parcelas possíveis, efetivou o depósito de somente 06; o diretor encerra 117 

sua fala dizendo que por este motivo (atraso) o Município optou por financiar o Recursos 118 

Humanos com recursos livres e não federais; em seguida, Justa lê o parecer o qual diz que 119 

“ ... considerando que a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, fez a previsão 120 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, a qual foi aprovada pelo CMAS, para o exercício 121 

de 2015, no que se refere aos recursos alocados no FMAS;  a Comissão de Orçamento e 122 

Finanças, tem como indicativo à Plenária favorável a aprovação do Relatório  da Prestação 123 

de Contas  124 

da Execução Orçamentária e Financeira apresentado pela SEASO referente ao 4º Bimestre 125 

(julho e agosto/2015), de Execução do Fundo Municipal de Assistência Social, sendo que o 126 

valor das Receitas foi de R$ 4.963.224,70 e o valor das Despesas no total de R$ 127 

4.229.987,37...” finalizada a leitura, a presidente coloca o parecer em apreciação, não 128 

havendo manifestação o coloca em votação e a Plenária aprova pela unanimidade de treze 129 

votos  a Prestação de Contas de Execução do Fundo Municipal de Assistência Social 4º 130 

Bimestre (julho e agosto/2015) apresentado pela SEASO. Desta Forma, passa-se ao ponto 131 

nº 6.  Apreciação e deliberação do CENSO/SUAS/CMAS/2014: Justa explica que o 132 

referido documento foi pré elaborado pela Mesa Diretiva deste Conselho e encaminhado 133 

através de e-mail à todos os Conselheiros para conhecimento e possíveis alterações, 134 

contudo, não houve nenhuma solicitação de alteração, e que, se aprovado pelo CMAS, ela, 135 

juntamente com a Presidente irá finalizar o referido CENSO no Sistema; após, Maria Tereza 136 

coloca o documento apresentado em apreciação e não havendo nenhuma solicitação de 137 

alteração, o coloca em votação e a Plenária aprova pela unanimidade de treze votos o 138 

CENSO/SUAS/CMAS/2014. Dando sequência, passa-se ao ponto nº 7. Apreciação e 139 

deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Básica com 140 

referência: Mudança de CRAS Volante para CRAS Central, conforme Resolução CIT 141 

nº 21/2013: Maria Tereza faz a leitura do ofício nº 1726/2015 advindo da Secretaria 142 

Municipal de Assistência Social por meio do qual, a Secretaria solicita a apreciação e 143 

deliberação do CMAS referente as adequações do processo de  aperfeiçoamento gradativo 144 

do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Volante, conforme Resolução CIT 145 

nº 21/2013; Justa lê o Parecer onde consta que considerando a Resolução da Comissão 146 

Intergestores Tripartite nº 21/2013, que Pactua procedimentos e responsabilidades para 147 

adequação do funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS 148 

após o término do período de adaptação gradativa aos padrões do Sistema Único 149 

Assistência Social-SUAS, instituído pela Resolução n° 05, de 3 de maio de 2010, da 150 



Comissão Intergestores Tripartite- CIT, conforme informações do Censo do Sistema Único 151 

de Assistência Social - Censo SUAS 2013; considerando que conforme o preenchimento do 152 

CENSO CRAS de 2013, o Município de Cascavel foi notificado em razão de o CRAS 153 

Volante apresentar a seguinte situação de acordo com a Resolução CIT nº 21/2013: 154 

“Compartilhamento de espaço com Associação Comunitária, Organização Não 155 

Governamental, Entidade Privada, Conselhos, Órgão Públicos ou Unidades Publicas 156 

Estatais ou com outro tipo de serviço ou atividade”; considerando que a equipe técnica do 157 

Escritório Regional da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDS de 158 

Cascavel/PR realizou no ano de 2014 visita in loco e verificou que o CRAS VOLANTE 159 

compartilhava espaço de sua Unidade com o Programa Estadual Leite das Crianças e após 160 

este monitoramento, informou o MDS acerca da situação; considerando que a SEASO fará 161 

a transferência do Programa Estadual Leite das Crianças para outro local, superando 162 

assim, a situação de compartilhamento de espaço com o referido CRAS, com previsão de 163 

mudança para novembro de 2015; considerando que a SEASO fará a contratação de mais 164 

2 técnicos de nível superior para compor a equipe do CRAS Central, com previsão de 165 

admissão em dezembro deste ano; considerando o Plano Municipal de Assistência Social 166 

2014/2017 que prevê a implantação do CRAS Central no período de 2015 a 2017; as 167 

Comissões tem como indicativo à Plenária, parecer favorável: I. à mudança do CRAS 168 

Volante para CRAS Central,  sendo que esta Unidade passará a atender o Serviço de 169 

Proteção e Atenção Integral à Família - PAIF no território urbano central e continuará 170 

atendendo a área rural com Equipe Volante; II.  que a SEASO realize nova divisão territorial 171 

do SUAS, para que contemple o território do CRAS Central; III.  que a SEASO solicite ao 172 

Departamento da Vigilância Socioassistencial do Ministério do Desenvolvimento Social e 173 

Combate à Fome – MDS, a reativação do CRAS no CadSuas enquanto CRAS Central com 174 

Equipe Volante; IV.  encaminhar of íc io  do  CMAS solicitando esclarecimentos junto ao 175 

Departamento da Vigilância Socioassistencial do Ministério do Desenvolvimento Social e 176 

Combate à Fome – MDS, a cerca do motivo da desabilitação do Município, no que se refere 177 

ao “CRAS Volante” sem sequer emitir comunicação oficial ao Município; V. encaminhar 178 

ofíc io do  CMAS solicitando esclarecimentos junto ao Escritório Regional de Cascavel – 179 

SEDS, no que se refere ao monitoramento realizado por técnicos deste Escritório em 2014, 180 

a cerca das pendências do “CRAS Volante” apontadas no Censo Suas CRAS 2013, haja 181 

vista, que o Município não recebeu “Plano de Apoio”, para superação das referidas 182 

pendências...” na sequência a presidente coloca o parecer em apreciação; Inês explica que 183 

o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS agiu de forma arbitraria 184 

descredenciando o CRAS Volante, cerceando qualquer direito de defesa do Município e 185 

então, a SEASO entendeu que para não adianta prejudicar os demais Serviços deixando de 186 

receber recursos; que ela, após reunião com a gerência passou a situação ao senhor 187 

Prefeito o qual deferiu a contratação de uma dupla psicossocial que será chamada do 188 

concurso, que o CRAS Central  terá sua Sede onde é hoje o CRAS Volante na Rua Carlos 189 

Gomes, 3540, esquina com Rua Santa Catarina – Centro, porém, não compartilhará esse 190 



espaço com nenhum outro Serviço, pois, o Programa Leite das Crianças virá para à 191 

Secretaria; a conselheira Dorli Aparecida de França questiona se não haverá alteração nas 192 

atividades, uma vez que, muitos usuários da Entidade que representa, Associação de Pais 193 

e Amigos dos Excepcionais de Cascavel – APAE, utilizam o CRAS Volante, ora substituído 194 

pelo CRAS Central; Inês explica que a dupla contratada irá se juntar com a atual equipe; 195 

desta forma, o CRAS Central continuará com uma equipe atendendo o interior, além da 196 

área central; a conselheira e assistente social do “CRAS Volante” Gisele Fossá, contribui 197 

corroborando com a fala da Inês de que com as novas contratações e a alteração para 198 

CRAS CENTRAL, o Serviço ofertado ficará maior, por contemplar mais territórios e bem 199 

melhor com o aumento da equipe; a assistente social Coordenadora do Programa de 200 

Inclusão Produtiva, Beatriz Aparecida Figueiredo Tamezava, pergunta ao diretor Hudson se 201 

com a alteração, o CRAS Central receberá os mesmos recursos que hoje recebe o CRAS 202 

Volante; Hudson confirma, diz que a previsão é de quê continue vindo R$ 60.000,00 203 

mensais; Justa ressalta que o Município, após a realização do Monitoramento, apresenta 204 

um Plano de Providências para os Serviços, para que possam se adequar, e que o Estado 205 

realizou o Monitoramento, através do Escritório Regional, porém, não apresentou nenhum 206 

Plano, ou seja, não foi dado nenhuma alternativa para a SEASO; Maria Tereza propõe a 207 

aprovação do parecer da Comissão e que na Resolução conste que não existe mais o 208 

compartilhamento com o Programa Leite das Crianças, Justa também diz que é importante 209 

registrar em ata que as ações constantes no Plano de Ação apresentado para este ano de 210 

2015 pelo CRAS Volante, eram voltadas para a área rural e que este término de ano, 211 

permanecerá este Plano, no entanto, para o próximo ano de 2016, o Plano apresentado 212 

pelo CRAS Central deverá conter também as ações acerca do novo território; a conselheira 213 

Ariádyne Apolinário Velho sugere que também seja encaminhado ao Setor de Vigilância 214 

Socioassistencial do MDS questionamento do porquê de desabilitação do CRAS Volante 215 

sem notificar o Município; desta forma, a presidente coloca o parecer em votação e a 216 

plenária o aprova pela unanimidade de treze votos; em seguida, coloca as proposições em 217 

votação e a plenária aprova pela unanimidade de treze votos as seguintes proposições que 218 

deverão constar na Resolução: que o Plano de Ação apresentado pra 2015 pelo então, 219 

CRAS Volante, permanecerá inalterado, no entanto, no Plano de Ação para 2016 a ser 220 

apresentado pelo CRAS Volante deverá conter também as Ações acerca do novo território 221 

próximo ano; que deverá ser encaminhado ao Setor de Vigilância Socioassistencial do MDS 222 

questionamento do porquê de desabilitação do CRAS Volante sem notificar o Município; 223 

conste que não existe mais o compartilhamento com o Programa Leite das Crianças; e 224 

ainda que, seja questionado ao Escritório Regional, por que, após a realização do 225 

Monitoramento, não foi apresentado ao Município nenhum Plano de Providência, ou seja, 226 

não foi dado nenhuma. alternativa para a SEASO. Após, discute-se o ponto nº 8. 227 

Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Básica 228 

com referência: Continuidade e Plano de Trabalho e Aplicação do Programa Nacional 229 

de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS TRABALHO em 230 



Cascavel, período de Janeiro a Junho de 2016 Justa faz a leitura do Parecer no qual 231 

consta que “... considerando que o acesso ao mundo do trabalho não é responsabilidade 232 

exclusiva da assistência social, e sim o resultado de uma intervenção intersetorial e da 233 

articulação de políticas comprometidas com a qualificação técnico-profissional, a 234 

intermediação pública de mão-de-obra, a economia solidária, o microcrédito produtivo e 235 

orientado, o acesso a direitos sociais, entre outras; considerando que o ACESSUAS - 236 

Trabalho busca a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por 237 

meio do incentivo e da mobilização à integração ao mundo do trabalho; considerando o 238 

Ofício SEASO nº 1729 de 23 de outubro de 2015 que solicita apreciação e deliberação do 239 

CMAS referente à continuidade do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo 240 

do Trabalho – ACESSUAS/Trabalho e ao Plano de Aplicação no total de R$ 62.684,28; a 241 

Comissão tem como indicativo à Plenária, parecer favorável à continuidade do 242 

Programa ACESSUAS – Trabalho em Cascavel por meio da SEASO no período de 243 

janeiro a junho de 2016, bem como, o Plano de Aplicação no total de R$ 62.684,28 244 

(sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos)...”; em 245 

seguida, a presidente  coloca o parecer em apreciação; Beatriz Aparecida Figueiredo 246 

Tamezava, explica que através do  Programa de Inclusão produtiva, do qual está 247 

Coordenadora, tem o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 248 

PRONATEC, porém, as parcelas advindas do MDS estão atrasadas e são calculadas e 249 

repassadas conforme a quantidade de matrículas e público prioritário no MEC/Sistec; 250 

Beatriz ressalta que se for aprovado o valor de R$ 62.684,28 (sessenta e dois mil, 251 

seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), o Programa terá continuidade 252 

por mais 06 meses, no período de 06 meses, ou seja, de janeiro à junho de 2016 e que  253 

dará para contratar apenas 01 técnica, sendo que no último plano foi aprovado 02 técnicas 254 

e 01 já foi exonerada, e também a continuidade de 02 estagiários de nível superior;  Beatriz 255 

relatou que o sucesso do Pronatec/BSM depende da equipe do Acessuas/Trabalho, pois, 256 

esta realiza o trabalho de mobilização, busca ativa, articulação com a rede socioassistencial 257 

e intersetorial, acompanhamento da trajetória dos cursos, para amenizar a evasão dos 258 

alunos, e todos os encaminhamentos necessários para rede, para os usuários ter condições 259 

de acessar os cursos profissionalizantes e possibilitando sua inserção no mundo do 260 

trabalho, sendo este o objetivo principal do programa; encerrada a apreciação, Maria 261 

Tereza coloca o parecer em votação e a Plenária aprova pela unanimidade de treze votos 262 

continuidade do Programa ACESSUAS – Trabalho em Cascavel por meio da SEASO 263 

no período de janeiro a junho de 2016, bem como, o Plano de Aplicação no total de R$ 264 

62.684,28 (sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos). 265 

A próxima discussão passa a ser o ponto nº 9. Apreciação e deliberação do Parecer da 266 

Comissão Especial do Programa Bolsa Família do CMAS com referência: 9.1. 267 

Alteração no Plano de Trabalho e Aplicação da SEMED para aquisição de 268 

equipamentos com recursos do IGD-M-PBF, ofício1205/15; 9.2. Relatório da SEASO 269 

de Prestação dos recursos do IGD-M-PBF/2014 e 2015 e Superávit IGD-M-PBF/2013 e 270 



2014; 9.3. Informes da IMCS: Ofício nº 1763 SEASO, Ofício nº 1228 SEMED e Ofício nº 271 

689 SESAU: a vice-presidente Inês faz a leitura do ponto 9.1. Alteração no Plano de 272 

Trabalho e Aplicação da SEMED para aquisição de equipamentos com recursos do 273 

IGD-M-PBF: a Coordenadora da Gestão de Benefícios e Transferência de Renda, Poliana 274 

Lauther, explica que como já é de praxe, as 3 Secretarias citadas apresentam o Relatórios 275 

das ações desenvolvidas e a Comissão Especial do Bolsa Família, deste Conselho, analisa 276 

e traz o parecer à Plenária  para apreciação e deliberação de acordo com o ofício nº 277 

1205/15 advindo da Secretaria  Municipal de Educação – SEMED, por meio do qual a 278 

Secretaria solicita  e encaminha alteração do seu Plano de Trabalho e Aplicação no valor de 279 

R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), aprovado por este Conselho conforme Resolução nº 280 

052/2014, haja vista que, no momento, o Município  não realiza licitação para aquisição de 281 

impressoras e sim, locação das mesmas, por este motivo, a alteração para a aquisição de 282 

03 Ares Condicionados; em seguida, Justa lê o parecer onde consta que “ ... considerando 283 

a Resolução CMAS nº 18/2014, que aprova para utilização da SEMED o recurso do 284 

IGD/M/PBF/2014 no valor de R$ 8.400,00 para adquirir 12 impressoras e a Resolução 285 

CMAS nº 52/2014 que aprova para utilização da SEMED o recurso do superávit 286 

IGD/M/PBF/2013 no valor de R$ 2.100,00 para aquisição de 3 impressoras, sendo que a 287 

soma dos valores destinados para a SEMED, dessas duas Resoluções, totalizam o valor de 288 

R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais); considerando o oficio SEMED Nº1205 de 16 de 289 

outubro de 2015 que solicita ao CMAS, apreciação e deliberação da alteração do Plano de 290 

Trabalho e Aplicação dos recursos IGD-M-PBF 2013/2014, haja vista, que o município de 291 

Cascavel, não realiza mais Processo Licitatório para aquisição de impressoras, pois, é mais 292 

viável a locação das mesmas. Dessa forma, a SEMED solicita a substituição das 293 

impressoras, por 3 Ares Condicionados no valor total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos 294 

reais); a Comissão tem como indicativo à Plenária  Parecer favorável a alteração no Plano 295 

de Trabalho e Aplicação da SEMED referente aos saldos IGD/M/PBF 2013/ 2014 no valor 296 

de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), para aquisição de 3 Ares Condicionados, ao 297 

invés de impressoras, e que todos os itens adquiridos com recursos do IGD/M/PBF, 298 

deverão ser devidamente identificados com placas do IGD/M/PBF... ”; finalizada a leitura 299 

Maria Tereza põe o parecer em apreciação, em seguida em votação e o mesmo é aprovado 300 

pela Plenária por unanimidade de treze votos; na sequência, Justa explica sobre o ponto nº 301 

9.2. Relatório da SEASO de Prestação dos recursos do IGD-M-PBF/2014 e 2015 e 302 

Superávit IGD-M-PBF/2013 e 2014: Justa explica que a SEASO encaminhou, por meio do 303 

ofício nº 1770/2015 o Relatório mencionado referente aos recursos do IGD-M-PBF/2014 e 304 

2015 e Superávit IGD-M-PBF/2013 e 2014, o qual se encontra encadernado e à disposição 305 

na Secretaria Executiva dos Conselhos; também faz a leitura do parecer onde está escrito 306 

que “ ... considerando as orientações referentes a aplicação e reprogramação dos recursos 307 

financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, que estabelece 308 

que os recursos dos Pisos Federais repassados aos municípios que não forem aplicados 309 

podem ser reprogramados no exercício seguinte, desde que os serviços socioassistenciais 310 



tenham sido prestados de forma continua e ininterrupta; considerando que a Medida 311 

Provisória nº 462 de 14 de maio de 2009, altera o artigo 8º da Lei Federal nº 10.836/2004 e 312 

eleva o nível legal do IGD; considerando a Portaria nº 754/2010, que apresenta no Artigo 1º 313 

que as atividades a serem desenvolvidas com recursos do IGD devem ser planejadas pelo 314 

gestor municipal do PBF, de maneira articulada e integrada, levando em consideração as 315 

demandas e necessidades da gestão do programa, no que se refere às áreas de 316 

assistência social, saúde e educação, a Comissão tem como indicativo à Plenária parecer 317 

favorável a aprovação do  Relatório de Prestação de Contas apresentado pela SEASO 318 

referente aos itens adquiridos com recursos do IGD/M/PBF 2013/2014/ 2015, para a 319 

Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, conforme 320 

Plano de Aplicação já aprovado pelo CMAS; a indicação  às Secretarias: SEASO, SEMED e 321 

SESAU, que analisem o Relatório quanto aos itens que ainda não foram adquiridos, se 322 

ainda são necessários, e que caso não haja mais a necessidade, estas Secretarias façam 323 

outro planejamento com a sobra do recurso referente a estes itens, ou que optem por deixar 324 

o recurso para o superávit de 2016. Sendo que de qualquer decisão tomada, as Secretarias 325 

deverão comunicar ao CMAS por meio de oficio; que quanto ao saldo de recursos 326 

resultantes da economicidade no processo licitatório, deverão ser utilizados para execução 327 

do Plano de Aplicação de 2015, e caso ainda haja sobra de recursos deverá ser aplicado no 328 

ano de 2016, conforme Plano de Aplicação a ser elaborado pelas Secretarias SEASO, 329 

SEMED e SESAU, devendo ser apreciado e deliberado pelo CMAS... “. finalizada a leitura, 330 

a presidente coloca o parecer em apreciação, em seguida em votação e o mesmo é 331 

aprovado pela plenária pela unanimidade de treze votos;  9.3. Informes da IMCS: Ofício nº 332 

1763 SEASO, Ofício nº 1205 SEMED e Ofício nº 689 SESAU: Poliana faz a leitura do 333 

ofício da SEASO através do qual  a Secretaria destaca que em setembro de 2015 o 334 

Programa Cadastro Único beneficiou 7.459 famílias, representando uma cobertura de 335 

90,2% da estimativa de famílias pobres do Município, cujo valor médio do benefício 336 

recebido por família foi de R$ 125,84 (cento e vinte e cinco reais e oitenta e quatro 337 

centavos); sendo que no mês de outubro houve uma queda no número de beneficiários em 338 

relação ao mês de setembro, cujo total foi de 7.389 beneficiários, caindo em outubro para 339 

6.824 famílias beneficiárias, com valor médio do benefício foi de R$ 126,28; quanto ao 340 

ofício da SEMED, aquela Secretaria destacou que foi pesquisado o Censo Escolar/2015 e 341 

encontrado mais de 40%  dos alunos que constavam no Sistema Presença como não 342 

localizados; e ainda que a Secretaria participou dia 25 de setembro da reunião da Comissão 343 

Municipal Intersetorial do Programa Bolsa Família e dia 22 de outubro do “Encontro 344 

Regional do Programa Bolsa Família na Educação”, realizado no Núcleo Regional de 345 

Educação; Poliana encerra com as informações da SESAU que, por meio do ofício supra 346 

destaca a Capacitação realizada nos dias 05 e 13.10.2015 para os Agentes Comunitários 347 

de Saúde, Assistentes Sociais e Enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde e Unidades 348 

Saúde da Família, onde ela, Poliana, foi a Palestrante, que teve como objetivo repassar 349 

informações sobre a importância do Programa Bolsa Família, esclarecendo dúvidas, entre 350 



outros; Justa acrescenta que, conforme deliberado anteriormente, a Secretaria Executiva 351 

estará encaminhando os três ofícios mencionados, via e-mail, à todos os Conselheiros do 352 

CMAS; Em seguida, a discussão passa a ser o ponto nº 10. Apreciação e deliberação do 353 

Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições 354 

e da Comissão da Área de Proteção Social Básica com referência: 10.1. 355 

Cancelamento da Inscrição junto ao CMAS de Serviços da Entidade Legião da Boa 356 

Vontade – LBV: Justa faz a leitura do parecer no qual consta que “... considerando a 357 

Resolução CNAS Nº 13, de 13 de maio de 2014 que “Inclui na Tipificação Nacional de 358 

Serviços Socioassistenciais, aprovada por meio da Resolução nº 109, de 11 de novembro 359 

de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, a faixa etária de 18 a 59 360 

anos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; considerando que a Legião 361 

da Boa Vontade - LBV é uma Entidade de Assistência Social que atua em mais de um 362 

Município e que, portanto, conforme art. 9º da Resolução/CMAS nº 074/2014, inscreve 363 

somente os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho 364 

Municipal de Assistência Social - CMAS do Município de Cascavel; considerando a 365 

Resolução CMAS nº 041, de 20 de maio de 2015 que “SUSPENDE por seis meses a 366 

Inscrição junto ao CMAS da entidade Legião da Boa Vontade - LBV no período de 30 de 367 

abril a 30 de outubro de 2015”; considerando que o Programa de Capacitação, Inclusão 368 

Produtiva e Enfrentamento a Pobreza, foi encerrado, haja vista que, após discussão coletiva 369 

com as Entidades e Serviços que executavam este Programa, a equipe técnica da 370 

Secretaria Municipal de Assistência Social, esclareceu que, para padronização conforme as 371 

legislações vigentes fez-se necessário a extinção do referido Programa; considerando que 372 

foi facultado às Unidades que desenvolviam o Programa de Capacitação, Inclusão 373 

Produtiva e enfrentamento a Pobreza, a opção de executar outro Serviço/Programa, da 374 

Politica de Assistência Social, ou ainda, de executar o Programa de Promoção da 375 

Integração ao Mundo do Trabalho, sendo que para tanto, as Unidades deveriam 376 

apresentar, Plano de Ação para 2015, e no caso do Programa de Promoção da Integração 377 

ao Mundo do Trabalho, o Plano de Ação deve ser em consonância com a Resolução do 378 

Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS nº 33/2011; considerando que a entidade 379 

Legião da Boa Vontade – LBV, não apresentou a documentação conforme resolução 380 

CMAS nº 074/2014, para validar os Serviços/Programas a serem executados no ano de 381 

2015, haja vista, que a referida entidade solicitou por meio de correspondência datada de 382 

24 de abril de 2015, assinada por Franciele Aparecida da Silva, Gerente Administrativa 383 

Social da LBV, a suspenção da Inscrição junto ao CMAS, pelo prazo de 6 meses, devido 384 

à alteração de endereço e a necessidade de adequação do novo espaço físico; 385 

considerando o Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Básica e de Avaliação de 386 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, que é favorável ao cancelamento da Inscrição 387 

junto ao CMAS dos Serviços/Programas executados pela entidade LBV, a partir de 31 de 388 

outubro de 2015. Sendo estes: Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e 389 

Enfrentamento a Pobreza; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 390 



Crianças Até 6 Anos; e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Jovens e 391 

Adultos (inscrito no CMAS como Programa Espaço de Convivência), as Comissões tem 392 

como indicativo à Plenária parecer favorável ao cancelamento a partir de novembro de 2015 393 

as Inscrições junto ao CMAS dos Serviços/Programas executados pela Entidade Legião da 394 

Boa Vontade-LBV, a saber: I - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 395 

Crianças Até 6 Anos; II - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Jovens 396 

e Adultos; III - Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e Enfrentamento a Pobreza; 397 

após, a presidente coloca o parecer em apreciação; Justa lembra que a LBV solicitou a 398 

suspensão da inscrição junto ao CMAS por um período de seis meses, devido à alteração 399 

de endereço, pois, em função da realidade da região, o imóvel necessita de algumas 400 

adequações para obter o Certificado de Bombeiros e demais documentos necessários para 401 

regularização do local e que, devido à burocracia que envolve esses trâmites; nada mais 402 

havendo a presidente coloca o parecer em votação e a Plenária o aprova pela unanimidade 403 

de treze votos; na sequência, Justa lê o parecer referente à 10.2. Solicitação de Nova 404 

Inscrição junto ao CMAS da Entidade Legião da Boa Vontade – LBV, para executar o 405 

SCFV para Idosos: onde está escrito que “... considerando que a Legião da Boa Vontade - 406 

LBV é uma Entidade de Assistência Social que atua em mais de um Município e que, 407 

portanto, conforme art. 9º da Resolução/CMAS nº 074/2014, inscreve somente os serviços, 408 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência 409 

Social - CMAS do Município de Cascavel; considerando que a Legião da Boa Vontade - 410 

LBV apresentou somente em meio físico, o Plano de Ação 2015 do Serviço de Convivência 411 

e Fortalecimento de Vínculos para Idosos, à entidade deverá, tão logo a SEASO 412 

disponibilize, preencher on line no IRSAS o referido Plano de Ação 2015; as Comissões têm 413 

como indicativo à Plenária parecer favorável a Inscrição junto ao CMAS do Serviço de 414 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos executado pela entidade LBV, a 415 

partir de 12 de novembro de 2015...” finalizada a leitura, Maria Tereza coloca o parecer em 416 

votação e a Plenária aprova pela unanimidade de treze votos a Inscrição junto ao CMAS do 417 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos executado pela entidade 418 

LBV, a partir de 12 de novembro de 2015. Em seguida, discute-se o ponto nº 11. 419 

Apreciação e deliberação do Oficio/SEASO nº 1.789 de 11 de novembro de 2015, com 420 

referência: Cursos do Programa Nacional de Capacitação do SUAS - CapacitaSUAS II: 421 

a assistente social da SEASO, Susana Medeiros Dal Molin faz a leitura ao mesmo tempo 422 

em que explica o ofício supra, acerca dos Cursos do Programa Nacional de Capacitação do 423 

SUAS - CapacitaSUAS II, cujas informações foram advindas do Escritório Regional da 424 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social ER/SEDS de Cascavel; esclarece que 425 

dos três cursos oferecidos, um é para contemplar o CMAS, trata-se do Curso 2 – 426 

Atualização em Vigilância Socioassistencial do SUAS, e que por tratar-se de controle social, 427 

foi disponibilizado 18 vagas para este Conselho; complementa que os encontros deverão 428 

ser quinzenais e serão desenvolvidos pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 429 

UINOESTE, que ainda não tem a definição das datas, porém, o primeiro encontro deverá 430 



acontecer ainda este ano; após discussão, a Plenária aprova pela unanimidade de treze 431 

votos, os seguintes representantes para participarem do Curso 2 – Atualização em 432 

Vigilância Socioassistencial do SUAS: Governamentais - Ariádyne Apolinário Velho, 433 

Francieli Castelli Mocellin, Guiomar Aparecida Padilha, Iara Agnes Bach da Costa, Jhesy 434 

Fernanda Pinto Martins, Josiane Silvestro Danieli, Justa Alves dos Anjos Chesca, Marta 435 

Isabel Leites, Poliana Lauther; Não Governamentais: Cleodomira Soares dos Santos, Dorli 436 

Aparecida de França, Gisele Fossá, Joana D´Arc Maciel de Oliveira, Maria de Lourdes 437 

Menon Schram, Maria Tereza Chaves, Marinês Reolon, Rosemary Leal, Valéria Medeiros. 438 

Dando continuidade, passa-o ponto nº 12. Apreciação e deliberação do Plano de 439 

Aplicação dos recursos do IGD-M-PBF/2014 e 2015 referente aos 3% destinados ao 440 

Controle Social/Secretaria Executiva do CMAS: Justa faz a leitura do ofício nº 441 

1663/2015, por meio do qual, a Secretaria solicita o planejamento do CMAS referente aos 442 

3% do recurso do Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa Família 443 

2014 e 2015, no valor de R$ 9.074,10 (nove mil, setenta e quatro reais e dez centavos), 444 

referentes a 3% do total de R$ 302.469,80 (trezentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e 445 

nove reais e oitenta centavos), em seguida, Justa apresenta os objetos a serem adquiridos: 446 

Dois Notebooks; três Projetores Multimídia, sendo um deles mais potente; Uma Filmadora 447 

Digital com tripé e uma Câmera Digital Semi Profissional; encerrada a explicação a 448 

presidente coloca o Plano de Aplicação em votação e a plenária o aprova pela unanimidade 449 

de treze votos. 13.  Apreciação do Ofício nº 677/2015 Comitê Municipal Intersetorial de 450 

Saúde Mental: Maria Tereza faz a leitura do ofício citado, por meio do qual, a Secretaria 451 

Municipal de Saúde, juntamente com a Coordenação do Comitê Municipal Intersetorial de 452 

Saúde Mental, disponibiliza uma vaga a este Conselho para participar do Seminário 453 

Intersetorial de Saúde Mental que será realizado no próximo dia 17, das 08h às 17h no 454 

Auditório da Prefeitura; após discussão, a Plenária aprova pela unanimidade de treze votos 455 

a participação da conselheira Dorli Aparecida de França no Seminário Intersetorial de 456 

Saúde Mental. Após, passa-se ao ponto nº 14. Informes Gerais – 14.1. Ofícios da 457 

Cettrans 907 e 908 ambos de 06/10/2015 referente às Moções da XI Conferência 458 

Municipal de Assistência Social ocorrida em 24/07 e 05/08 de 2015: Justa explica que 459 

ambos os ofícios foram recebidos da Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito – 460 

CETTRANS em resposta às Moções levantadas na XI Conferência Municipal de Assistência 461 

Social e encaminhadas àquela Autarquia; explica também que as respectivas respostas 462 

serão encaminhadas, por meio de ofício, às devidas Secretarias; 14.2. Ofício nº 057/2015, 463 

recebido do Abrigo São Vicente de Paulo: Justa faz a leitura do ofício datada de 464 

30.11.2015, através do qual, a Entidade comunica que sua capacidade máxima é de 40 465 

idosos, sendo 20 para o sexo masculino e 20 para o feminino, e que no momento, dispõe 466 

somente de uma vaga para acolhimento do sexo feminino; 14.3 Oficio Circular nº 467 

018/2015 do CMDCA informando alteração na Mesa Diretiva na função de Presidente: 468 

Maria Tereza lê o citado ofício onde o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 469 

Adolescente – CMDCA informa a recomposição de Mesa Diretiva gestão 2015-2017, tendo 470 



como presidente o senhor Valdair Mauro Debus; 14.4. Oficio nº 057/2015 da Comissão 471 

Permanente de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal, convidando para 472 

Audiência Pública na data de 29/10/2015 às 19:00, na Câmara: a presidente também 473 

realiza a leitura do ofício mencionado e estende o Convite a todos os Conselheiros; 14.5. 474 

Encaminhamento das Comissões aos Conselheiros, com contatos: Justa explica que 475 

foi elaborado pela Secretaria Executiva uma tabela com as Comissões eleitas na reunião de 476 

posse no dia 09.10.2015, com os nomes e os respectivos telefones, desta forma, a 477 

Secretaria Executiva solicita a autorização desta Plenária para o envio, por e-mail, da 478 

referida tabela com os telefones; após breve discussão, a plenária aprova a solicitação; na 479 

sequência, Justa lê a inclusão solicitada por Gisele Fossá, assistente social do CRAS 480 

Volante, trata-se de Convite para a confraternização daquele CRAS que acontecerá em 481 

diversas localidades do interior conforme segue, sempre às 14h: 01.12.15 – Escola do 482 

Campo de São João do Oeste; 08.12.15 – Acampamento Dorcelina Folador – Rio do 483 

Salto; 09.12.15 - Acampamento 1º de Maio – Rio do Salto; 14.12.15 – Salão da Igreja 484 

de Espigão Azul; 16.12.15 -  Salão da Igreja de Juvinópolis; 17.12.15 – Salão da Igreja 485 

de São Salvador; finalizando, a conselheira e líder da Pastoral da Criança, Maria de 486 

Lourdes Menon Schram, convida para a Assembleia Avaliativa da Pastoral que será 487 

realizada no Centro Diocesano dia 25.11.2015 das 09h às 17h e no dia 26.11.2015 26 das 488 

08 às 12h. Nada mais havendo a ser tratado, a presidente Maria Tereza Chaves encerra a 489 

reunião às 11h05 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será 490 

assinada por mim_____________ e pela presidente___________________. 491 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


