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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 18 – 15/12/2015 

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, aconteceu às 1 

8h30, no auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à Rua Paraná, 2 

5000, a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – 3 

CMAS com a presença de sua presidente Maria Tereza Chaves, e a 4 

maioria de seus membros conforme consta na lista de presença anexa, 5 

para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação 6 

da Pauta do dia; 2. Leitura das justificativas de ausências de 7 

conselheiros; 3. Apreciação e Aprovação da seguinte Ata da Reunião 8 

Ordinária nº 17 de 12.11.2015 às 8:30 na Associação Recanto da Criança; 9 

4. Posse de Conselheiros; 5. Apreciação e deliberação do Calendário 10 

Anual das Reuniões do CMAS 2016; 6. Apreciação e deliberação do 11 

Cronograma de elaboração do Relatório de Atividades 2015 e Plano de 12 

Ação 2016 para Validação da documentação junto ao CMAS; 7. 13 

Apreciação e deliberação do Oficio Circular CEAS nº 008 de 16/12/2015, 14 

referente a composição das Equipes de Referência da rede 15 

socioassistencial; 8. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão 16 

Especial do Programa Bolsa Família do CMAS, referente a: 8.1 Relatório 17 

Anual de Atividades do Plano Intersetorial do PBF de 2015; 8.2 Plano de 18 

Ação Intersetorial do PBF para 2016; 8.3 Ofício SEASO nº 1828, visitas 19 

realizadas pelo Cadastro Único no período de revisão e averiguação 20 

cadastral; 9. Apreciação e deliberação do Oficio SEASO nº 1875 de 21 

04/12/15, referente ao CRAS Interlagos; 10. Apreciação e deliberação do 22 

Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 23 

Complexidade referente a acolhimento de mães adolescentes com bebês 24 

na UAIF; 11. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área 25 

de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade referente ao 26 

Plano de Ações Estratégicas do Programa de Erradicação Infantil; 12. 27 

Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção 28 



Social Especial de Média e Alta Complexidade referente repasses 29 

estaduais para Residência Inclusiva; 13. Apreciação e deliberação do 30 

Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 31 

Complexidade referente Adesão do Município ao cofinanciamento 32 

estadual do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS II – Centro 33 

Pop; 14. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área de 34 

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, referente Plano 35 

Municipal de Reordenamento dos Serviços de Acolhimento para Pessoas 36 

Adultas e Famílias em Situação de Rua; 15. Apreciação e deliberação do 37 

Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 38 

Complexidade referente ao Serviço de Acolhimento em Família 39 

Acolhedora; 16. Apreciação do Relatório de Visita da Comissão de da 40 

Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade à 41 

entidade Abrigo São Vicente de Paulo referente à Denúncia Ouvindo 42 

Cidadão/156; 17. Apreciação e deliberação de alteração do Plano de 43 

Aplicação dos recursos do IGD-M-PBF/2014 e 2015 referente aos 3% 44 

destinados ao Controle Social/Secretaria Executiva do CMAS; 18. 45 

Apreciação do Oficio SEASO nº 1896 de 10/12/15 e Oficio CMDCA nº 631 46 

de 08/12/15, referente a execução do SCFV de 06 a 15 anos e a Suspensão 47 

temporária SCFV CRAS Santa Cruz; 19. Apreciação do Oficio SEASO nº 48 

1897 de 10/12/15 referente a mudança de endereço do Programa de 49 

Inclusão Produtiva e do Programa Leite das Crianças; 20. Apreciação do 50 

Oficio SEASO nº 1822 de 23/12/2015 referente a revisão da Resolução 51 

CMDCA nº 019/2012 que dispõe sobre o modelo de Relatório Mensal 52 

apresentado ao CMDCA; 21. Apreciação do Oficio CRP DIR nº 4148 de 53 

25/11/15, referente a representação junto ao CMAS Gestão 2015/2017; 22. 54 

Informes Gerais: 22.1 Oficio CEAS nº 009 de 16/12/15, referente a 55 

importância de mobilizar os Usuários; 22.2 Informes da Conferência 56 

Nacional de Assistência Social realizada de 7 a 10 de dezembro de 2015 57 

em Brasília; 22.3 Homenagens aos Conselheiros CMAS Gestão 2013/2015. 58 

Agradecendo a presença de todos, a presidente Maria Tereza inicia a reunião 59 

com o ponto nº1. Apreciação e aprovação da Pauta do dia: coloca a pauta 60 

em apreciação e não havendo nenhuma manifestação, coloca em votação e a 61 

Plenária aprova a pauta pela a unanimidade de quinze votos; em seguida, 62 



passa-se ao ponto nº 2. Leitura das justificativas de ausências de 63 

conselheiros: Justa lê as justificativas de ausência dos seguintes 64 

conselheiros: Gisele Fossá, que tem atendimentos agendados no Distrito de 65 

São João do Oeste; Josiane Silvestro Danieli está em reunião da Comissão de 66 

Acolhimento; Isadora Fabres justifica que não estará em nenhuma das 67 

reuniões do mês de dezembro por motivo de viagem, mas continuará 68 

conselheira do CMAS; justifica também a ausência da conselheira Juceli 69 

Pansera Silveira devido a atividades anteriormente agendadas; Franciele 70 

Castelli Mocelin que está em participando de curso. A presidente coloca em 71 

aprovação e é aprovada por doze votos favoráveis. Passa-se ao ponto nº 3. 72 

Apreciação e Aprovação da seguinte Ata da Reunião Ordinária nº 17 de 73 

12.11.2015 às 8:30 na Associação Recanto da Criança: A presidente coloca 74 

a ata do dia 12.11.2015 em apreciação, não havendo manifestações a mesma 75 

é aprovada por doze votos e três abstenções. Na sequência passa-se ao ponto 76 

nº 4. Posse de Conselheiros: a presidente empossa a senhora Tatiana Stahl 77 

na condição de conselheira suplente representando a Secretaria de Assistência 78 

Social – SEASO, a presidente empossa também à senhora Katiane do Socorro 79 

Viel de Farias como conselheira suplente da Secretaria Municipal de Cultura. 80 

Dando sequência na reunião, passa-se ao ponto nº 5. Apreciação e 81 

deliberação do Calendário Anual das Reuniões do CMAS 2016: A 82 

Presidente faz a leitura do calendário de reuniões ordinárias que foi pré-83 

elaborada pela Secretaria Executiva do CMAS, Justa lembra que no mês de 84 

janeiro o Conselho ficará em recesso, mas, caso seja necessário o Conselho é 85 

convocado e lembra que em fevereiro a reunião não será na segunda quinta –86 

feira do mês por conta do feriado de Carnaval e que secretária executiva do 87 

CMAS estará em período de férias Justa coloca que no ano de 2016 vai 88 

reativar o real motivo das reuniões descentralizadas, pois não está havendo 89 

mobilização das entidades com a comunidade e também por parte dos CRAS 90 

com a sociedade. Justa sugere que aprovem as datas do calendário e na 91 

primeira reunião do ano de 2016, aprovem os locais onde serão realizadas tais 92 

reuniões, o quórum é aumentado para dezesseis votos, e o calendário de 93 

reuniões é aprovado por unanimidade e sendo assim passa-se ao próximo 94 

ponto nº 6. Apreciação e deliberação do Cronograma de elaboração do 95 

Relatório de Atividades 2015 e Plano de Ação 2016 para Validação da 96 



documentação junto ao CMAS: Justa faz a leitura do ofício em que a 97 

Secretaria de Assistência Social – SEASO encaminha para o CMAS o 98 

Cronograma de elaboração do Relatório de Atividades 2015 e Plano de Ação 99 

2016, Luzia de Aguiar Soares explica que no ano de 2013 as entidades 100 

reclamaram que a capacitação estava muita em cima do prazo e no ano de 101 

2014 foi feita no inicio do mês de dezembro e para 2016 a proposta é abrir o 102 

sistema IRSAS no dia 04 de janeiro para iniciar a elaboração do Relatório de 103 

Atividade 2015 e no dia 05 de fevereiro fazer a capacitação com objetivo de 104 

facilitar e se não der certo elaborar uma nova ideia. Sendo assim a presidente 105 

Maria Tereza coloca em aprovação e com dezesseis é aprovado o Cronograma 106 

sem alterações e passa-se ao próximo ponto de pauta nº 7. Apreciação e 107 

deliberação do Oficio Circular CEAS nº 008 de 16/12/2015, referente à 108 

composição das Equipes de Referência da rede socioassistencial: Maria 109 

Tereza coloca o oficio em apreciação e Justa faz a leitura do oficio vindo do 110 

CEAS que “vem reforçar a orientação de composição das equipes de 111 

referência”. A secretária de Assistência Social Inês de Paula explica que não 112 

simples montar as equipes de referência e pede que o Conselho cobre mais do 113 

governo federal as parcelas dos repasses de verbas que estão em atraso, Inês 114 

cobra que o governo federal pague as parcelas em atraso e coloca que com a 115 

falta deste recurso o município tem que cobrir as despesas com os recursos 116 

livres e assim o município vai avançando devagar, expõe que a burocracia é 117 

grande e provoca atrasos nas montagens de equipes, Inês faz um pedido que 118 

envie um oficio para o governo federal. Maria Tereza pede a elaboração do 119 

oficio. Sandra Burkouski comenta que as parcelas da Área de Proteção Social 120 

Básica ficam com atrasos significativos que só vieram de duas a quatro 121 

parcelas, já a Área de Proteção Social Especial está em atraso, mas não tanto 122 

quanto da Proteção Social Básica. Justa complementa que ela e a senhora 123 

Vitória Suzana Skiziski estiveram na X Conferência Nacional de Assistência 124 

Social e que lá foi aprovada uma moção de repudio direcionada ao MDS, para 125 

que seja garantido o repasse na integralidade e regularidade das parcelas dos 126 

recursos federais para os municípios. Que seja deliberado o encaminhamento 127 

ao CNAS com cópia ao MDS. Presidente coloca em votação o oficio e com 128 

dezesseis votos foi aprovado, diante do exposto passa-se ao ponto. nº 8. 129 

Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão Especial do Programa 130 



Bolsa Família do CMAS, referente à: 8.1 Relatório Anual de Atividades do 131 

Plano Intersetorial do PBF de 2015; 8.2 Plano de Ação Intersetorial do PBF 132 

para 2016; 8.3 Ofício SEASO nº 1828, visitas realizadas pelo Cadastro 133 

Único no período de revisão e averiguação cadastral: a Presidente faz 134 

leitura do ponto 8.1 Relatório Anual de Atividades do Plano Intersetorial do 135 

PBF de 2015: a Coordenadora da Gestão de Benefícios e Transferência de 136 

Renda, Poliana Lauther, explica que a Instância Municipal do Controle 137 

Social/Programa Bolsa Família – IMCS/PBF e a Comissão Especial Bolsa 138 

Família já fizeram a análise dos relatórios e coloca que não há necessidade de 139 

passar os relatórios na íntegra, pois ele é muito extenso e sugere que passe só 140 

as fotos que consta nos relatórios de 2015. Poliana passa ao ponto 8.2 Plano 141 

de Ação Intersetorial do PBF para 2016: Explica que é um plano simples que 142 

vem elaborado em parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social – 143 

SEDS, a Secretaria do Estado Educação e Secretaria do Estado da Saúde que 144 

traz um modelo de plano, Poliana faz a leitura do plano comentando o que o 145 

plano apresenta. Passa-se ao ponto 8.3 Ofício SEASO nº 1828, visitas 146 

realizadas pelo Cadastro Único no período de revisão e averiguação 147 

cadastral: Maria Tereza questiona sobre as visitas que foram feitas, Poliana 148 

fala que no parecer elaborado pela Comissão já está constando todas as 149 

informações sobre as visitas, e pede que faça a leitura do mesmo, sendo assim 150 

Poliana inicia a leitura do parecer “É de parecer favorável ao Plano de Ação 151 

2016 – Plano Intersetorial Programa Bolsa Família para o ano de 2016. Parecer 152 

favorável ao relatório de Atividades do ano de 2015, sendo que deverá ser 153 

apresentado ao CMAS os slides com as fotos das atividades realizada. Parecer 154 

favorável às visitas realizadas pelo Cadastro Único referentes ao período de 155 

Revisão/Averiguação Cadastral. Ao todo eram 55 visitas a serem realizadas, 156 

destas 33 famílias foram localizadas e atualizaram o cadastro. Destas 33, 07 157 

solicitaram desligamento voluntário do beneficio. A comissão é favorável pelo 158 

bloqueio das famílias que não foram localizadas para a atualização cadastral. 159 

O bloqueio ocorre por 3 meses com intuito que a família procure o Cadastro 160 

Único para atualização cadastral. Posterior a este período ocorrerá o 161 

cancelamento do beneficio.” Poliana explica que das 55 famílias algumas não 162 

foram localizadas e que talvez não morem mais em Cascavel, também coloca 163 

que com o bloqueio do benefício as famílias devem procurar o Cadastro Único 164 



para atualizar o cadastro, as famílias que não procurarem para atualizar vão 165 

sendo desligadas, sendo assim, abrindo vagas para a inserção de novas 166 

famílias no programa. Ainda explica que as 55 famílias selecionadas por 167 

estarem em estado mais grave e por isso tiveram que ir até a casa dessas 168 

famílias. Maria Tereza, coloca em aprovação o ponto e Justa lembra que serão 169 

feitas três resoluções diferentes, e o ponto é aprovado por unanimidade de 170 

dezesseis votos passando-se a ponto de pauta nº 9. Apreciação e 171 

deliberação do Oficio SEASO nº 1875 de 04/12/15, referente ao CRAS 172 

Interlagos: Luzia de Aguiar Soares 2ª secretária do CMAS faz a leitura do 173 

oficio nº 1875 referente ao CRAS Interlagos “... Informamos ainda que a 174 

contrapartida financeira foi disponibilizada e garantida pelo Conselho Gestor do 175 

Fundo Municipal de Habitação, com respaldo do Conselho Municipal da Cidade 176 

– CONCIDADES, no valor de 677.000,00. Neste sentido, considerando que o 177 

CONCIDADES também irá fiscalizar e acompanhar a execução da obra 178 

sugere-se a este prezado Conselho, que realize a fiscalização da execução da 179 

referida obra por meio de uma Comissão Especial de acompanhamento, 180 

avaliação e fiscalização da obra do CRAS Interlagos composta por 181 

representantes dos dois Conselhos envolvidos. Salientamos que a proposta 182 

sugere a integração de ambos os representantes visando fortalecer o exercício 183 

do controle social, bem como permitirá o acompanhamento de forma 184 

qualificada através de uma Comissão Multidisciplinar, fiscalizando e auxiliando 185 

o poder publico com relação ao investimento adequado do recurso público, e n 186 

execução adequada do objeto, garantindo assim a entrega de um equipamento 187 

com qualidade a comunidade e no prazo pactuado.” A vice-presidente do 188 

CMAS Inês corrobora dizendo que o recurso foi liberado no mês de dezembro 189 

para a construção do CRAS, e comenta que o valor foi alto e foi entrado em 190 

contato com a representante do Conselho da Cidade-CONCIDADE, Marilda 191 

Thomé Paviani - Conselheira do CONCIDADE, que defendeu a construção do 192 

CRAS Interlagos e Inês pede que o CMAS faça um oficio em agradecimento à 193 

senhora Marilda e que a Comissão que será montada seja em conjunto com a 194 

Comissão de Leis, e coloca que é importante que o Conselho fiscalize a obra. 195 

Maria Tereza ressalta que é necessário que o Conselho se empenhe na 196 

fiscalização para que a obra não seja mal feita, Inês ainda comenta que o 197 

diretor da SEASO Hudson Marcio Moreschi Junior é fiscal de contrato, e fala 198 



que o papel do fiscal notificar o Município, caso haja irregularidade, em tempo 199 

hábil para que se realize o devido encaminhamento, Maria Tereza solicita que 200 

seja montada uma Comissão de Fiscalização, a qual teve a seguinte 201 

composição: Governamentais: Poliana Lauther e Francieli Castelli Mocellin. 202 

Não Governamentais: Cleodomira Soares dos Santos e Maria Tereza Chaves. 203 

A Presidente coloca primeiramente em aprovação a Comissão de Fiscalização 204 

que é aprovada por unanimidade de dezesseis votos, e em seguida a 205 

elaboração de um oficio em agradecimento ao CONCIDADES sendo assim, 206 

aprovado por unanimidade de dezesseis votos passa-se ao ponto nº 10. 207 

Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção 208 

Social Especial de Média e Alta Complexidade referente a acolhimento de 209 

mães adolescentes com bebês na UAIF: Maria Tereza lembra que neste 210 

Conselho foi deliberado que a SEASO em regime de urgência colocasse as 211 

mães junto aos seus filhos na Unidade de Acolhimento Institucional Feminina, 212 

então o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 213 

CMDCA foi contrário à decisão do CMAS e encaminhou um oficio, Maria 214 

Tereza coloca que o oficio foi analisado pela Comissão da Área de Proteção 215 

Social Especial e elaborado um parecer no qual Justa faz a leitura: 216 

“...Considerando o ofício do CMDCA nº529/2015 referente a Resolução do 217 

CMDCA nº50/2015 que dispõe sobre acolhimento das crianças na UAI 218 

Feminina. Resolve: Art. 1º Aprovar que o acolhimento de mãe  em companhia 219 

de seus filhos sejam realizados na Associação Recanto da Criança, unidade 220 

que atende crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos e não mais 221 

na UAI Feminina. Art. 2º Que as Unidades UAI Feminina e Associação Recanto 222 

da Criança realizem alterações no Plano de Ação a partir de janeiro de 2016 223 

para atender o disposto do artigo 1º desta resolução ...”. Jhesy Fernanda Pinto 224 

Martins – Gerente da Área de Proteção de Média e Alta Complexidade expõe 225 

que inicialmente quando decidiram colocar mães com seus filhos na UAI 226 

Feminina foi por que havia uma demanda de urgência de acolhimento e foi 227 

colocado no Plano de Ação, pois surge uma demanda de acolhimento de muita 228 

urgência e que o acolhimento seria feito de maneira excepcional e que faria 229 

análise o mais rápido o possível para que fossem transferidos de modalidade, 230 

de serviço e o CMDCA em avalição viu que não seria a melhor opção para 231 

acolher bebês, Jhesy Fernanda coloca que foi solicitado também equipamentos 232 



para melhor adaptação da UAI Feminina para acolher essas mães e seus 233 

filhos, mas diante tudo a Associação Recanto da Criança como alternativa de 234 

acolher essas mães e seus filhos fazendo mudanças no seu Plano de Ação e 235 

Jhesy Fernanda coloca que antes da Associação Recanto da Criança se dispor 236 

a SEASO não tinha outra alternativa e avaliando novamente a Secretaria 237 

coloca que a decisão do CMDCA é melhor para o Acolhimento. A presidente 238 

coloca o parecer em aprovação e com a unanimidade de dezesseis votos é 239 

aprovado e passa-se ao ponto nº 11. Apreciação e deliberação do Parecer 240 

da Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 241 

Complexidade referente ao Plano de Ações Estratégicas do Programa de 242 

Erradicação Infantil: Luzia explica que o Plano de Ações do Programa de 243 

Erradicação do Trabalho Infantil – PETI é de âmbito Intersetorial. Justa lê o 244 

parecer “... Considerando o oficio da CEV/PET nº33 de 17 de novembro de 245 

2015 que encaminha o Plano de Ações Estratégicas do Programa de 246 

Erradicação do Trabalho Infantil e solicita a apreciação e deliberação do CMAS 247 

referente as ações da Politica Municipal de Assistência Social. Art.1º Aprovar o 248 

Plano de ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, 249 

no que se refere as ações desenvolvidas pela rede de proteção 250 

socioassistencial da Politica Municipal de Assistência Social...” Jhesy Fernanda 251 

coloca que a CEV/PETI vem elaborando ofícios e encaminhando a todos os 252 

conselhos setoriais o Plano de Ação que foi elaborado juntamente com Rede 253 

de Proteção Intersetorial, para que aprovem e consigam fazer um controle 254 

social do Plano como um todo, Maria Tereza coloca o Plano em aprovação e o 255 

mesmo é aprovado pela unanimidade de dezesseis votos, dando sequência a 256 

reunião passa-se ao ponto nº 12. Apreciação e deliberação do Parecer da 257 

Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 258 

Complexidade referente repasses estaduais para Residência Inclusiva: 259 

Justa faz a leitura do oficio 1211/2015 que traz os Repasses estaduais para 260 

Residências Inclusivas, a Comissão avaliou e é de parecer favorável a acatar o 261 

informe e considerando que a dúvida era referente ao repasse do mês de 262 

Julho, no entanto a SEASO não tinha instituído as Residências Inclusivas no 263 

mês de Julho só no mês de Agosto e o repasse teria que ser feita no mês de 264 

Agosto em diante e assim foi feito, Jhesy Fernanda concorda e coloca que 265 

apresenta semestralmente a prestação de contas e na apresentação do mês 266 



de Julho constou que o Estado tinha atrasado algumas parcelas, e o oficio que 267 

o CMAS encaminhou para o Estado e o Governo Federal regularizem os 268 

repasses de recursos e em resposta o Estado colocou que iria regularizar os 269 

rapasses no mês de setembro de acordo com o rapasse Federal e que em 270 

novembro foi recebido três parcelas em atraso, mas os rapasses continuam em 271 

atraso e que o serviço continua em execução com o auxilio de recursos livres. 272 

A Presidente coloca em aprovação e é aprovado com unanimidade de 273 

dezesseis votos favoráveis sendo assim passa-se ao ponto nº 13. Apreciação 274 

e deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social 275 

Especial de Média e Alta Complexidade referente Adesão do Município ao 276 

cofinanciamento estadual do Piso Paranaense de Assistência Social – 277 

PPAS II – Centro Pop: Justa lê o parecer da Comissão “... Considerando o 278 

oficio SEASO nº 1798 de 11 de novembro de 2015 que encaminha o plano de 279 

Trabalho com recurso do PPS II, no valor total de R$19.500,00 para o Centro 280 

Pop. Artº 1 Aprovar o Plano de Trabalho com recurso do cofinanciamento 281 

estadual do Piso Paranaense de Assistência Social – PPS II, para o Centro 282 

Pop no valor total de R$19.500,00...” não havendo manifestações, a Presidente 283 

coloca em votação e é aprovado com quinze votos favoráveis havendo uma 284 

ausência do conselheira Luzia, passa-se ao ponto nº 14. Apreciação e 285 

deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção Social Especial 286 

de Média e Alta Complexidade, referente Plano Municipal de 287 

Reordenamento dos Serviços de Acolhimento para Pessoas Adultas e 288 

Famílias em Situação de Rua: Jhesy Fernanda traz que tanto a entidade 289 

Associação Espirita Irmandade de Jesus – Albergue Noturno quanto à SEASO, 290 

não cumpriram com o plano de reordenamento, diante disto a SEASO procurou 291 

orientações junto a Secretaria de Estado de Defesa Social – SEDS e com o 292 

Ministério de Desenvolvimento e Combate a Fome – MDS em relação qual 293 

providências deveria tomar em relação ao cumprimento da totalidade deste 294 

plano de reordenamento e foi recebido uma informação que o governo federal 295 

repassa um recurso para fazer cinquenta atendimentos e a SEASO tem um 296 

plano de reordenamento para cem atendimentos diante disso que o governo 297 

federal informou que quem deveria repassar, esta informação seria o governo 298 

estadual por ter a obrigatoriedade de monitorar o plano, mas no entanto Jhesy 299 

Fernada coloca que desde de o começo do plano não foi recebida nenhuma 300 



visita da SEDS diante disto foi pedido um prazo para o CMAS e logo após a 301 

SEDS informou que o plano deverá ser refeito, e a mesma vai fazer o 302 

monitoramento a partir de fevereiro de 2016, e que o plano deverá passar pelo 303 

CMAS para apreciação e aprovação. O plano deverá trazer quais metas a 304 

serem cumpridas e quais já foram cumpridas e essas ações deverão ser 305 

cumpridas até 2017. Justa faz a leitura do parecer da comissão de Proteção 306 

Social Especial. A Presidente coloca em votação o parecer e o mesmo é 307 

aprovado por unanimidade por dezesseis votos passa-se ao ponto nº 15. 308 

Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão da Área de Proteção 309 

Social Especial de Média e Alta Complexidade referente ao Serviço de 310 

Acolhimento em Família Acolhedora: Jhesy Fernanda lê oficio sobre Família 311 

Acolhedora e explica que em agosto de 2015 havia quatorze Família 312 

Acolhedoras acolhendo crianças que não fazem parte de grupos de irmãos, e 313 

que Famílias Acolhedoras para acolher mais de uma criança ou adolescente 314 

deve fazer parte de grupo de irmãos, para adequar esses números traz no 315 

oficio que tem nove Famílias Acolhedoras que estão com acolhidos que não 316 

fazem partes do grupo de irmãos destes nove, tem cinco Famílias Acolhedoras 317 

que na avalição da equipe técnica esses acolhimentos foram intuitivos, temos 318 

dois casos que foram para adoção e dois casos que a Família Acolhedora está 319 

acolhendo mais de um acolhido que não fazem parte de grupo de irmãos e o 320 

serviço tem 199 acolhidos atualmente, Maria Tereza questiona se entre esses 321 

já estão os já destituídos e Jhesy Fernanda responde que sim e tem em média 322 

quase 100 destituídos. Justa lê o parecer que é de acatar o que SEASO 323 

proporciona. A Presidente coloca em votação é aprovado pela unanimidade de 324 

dezesseis votos passa-se ao ponto nº 16. Apreciação do Relatório de Visita 325 

da Comissão de da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 326 

Complexidade à entidade Abrigo São Vicente de Paulo referente à 327 

Denúncia Ouvindo Cidadão/156: Justa lê o oficio encaminhado sobre a 328 

Denúncia Ouvindo Cidadão 156, e seguida Jhesy Fernanda faz a leitura do 329 

relatório de visita, e relata que o CMDI pode constatar se está havendo algo de 330 

irregular e fiscalizar. Iara Agnes Bach da Cosa conselheira representado a 331 

Secretaria Municipal de Saúde questiona se consta tudo que foi averiguado no 332 

Plano de Ação, Jhesy Fernanda responde que não, que apenas os serviços da 333 

SEASO e que esse Plano deve ser feito de forma institucional porque a SEASO 334 



não tem condição técnica para averiguar. Luzia coloca que o modelo de Plano 335 

que devem fazer segue as informações da resolução 14 do CNAS e a 74 do 336 

CMAS, mas o conselho pode mudar e fazer com que conste no plano de ação 337 

a rotina, Luzia expõe que a Comissão de Monitoramento verificou que a 338 

entidade tem um cuidado especial com a alimentação dos idosos. Cleodomira 339 

Soares dos Santos conselheira representando a Associação dos Deficientes 340 

Físicos de Cascavel - ADEFICA comenta que chegou na hora do café da 341 

manhã no Abrigo São Vicente de Paulo e constatou que os idosos estavam 342 

sendo orientados e seguindo as orientações dos funcionários do Abrigo São 343 

Vicente de Paulo. Iara Agnes Bach da Costa sugere que no Plano de Ação 344 

poderia constar a rotina de atividades que os idosos fazem durante o dia. 345 

Ariadyne Apolinário Velho expõe que a entidade em questão tem um 346 

enfermeiro e que o mesmo verifica a necessidade da alimentação de cada 347 

usuário. Justa lê o encaminhamento em relação à denúncia, de que se deve 348 

fazer um oficio de retorno a SEASO e um ofício apenas para conhecimento 349 

para o CMDI e arquivamento da denúncia. A presidente Maria Tereza coloca 350 

em votação e é aprovado com quinze votos favoráveis. Passa-se a ponto nº 17. 351 

Apreciação e deliberação de alteração do Plano de Aplicação dos 352 

recursos do IGD-M-PBF/2014 e 2015 referente aos 3% destinados ao 353 

Controle Social/Secretaria Executiva do CMAS: Justa coloca que a 354 

alteração do Plano de Aplicação é de equipamentos e que o mesmo Plano já 355 

foi deliberado pelo o CMAS e que ao verificar o Plano o setor Administrativo da 356 

SEASO constatou que tem equipamento que viram com o recurso do IGD-357 

SUAS além do IGD-M-PBF e coloca que irá retirar um multimídia e um 358 

notebook. Maria Tereza presidente do Conselho coloca em votação e com a 359 

unanimidade de dezesseis votos é aprovado, passa-se ao ponto nº 18. 360 

Apreciação do Oficio SEASO nº 1896 de 10/12/15 e Oficio CMDCA nº 631 361 

de 08/12/15, referente à execução do SCFV de 06 a 15 anos e a Suspensão 362 

temporária SCFV CRAS Santa Cruz: Justa lê o oficio que vem da SEASO 363 

informando a execução do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 364 

de 06 a 15 anos do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Santa 365 

Cruz. Maria Tereza coloca que o oficio é só para apreciação e conhecimento 366 

de todos e não havendo questionamentos passa-se ao ponto nº; 19. 367 

Apreciação do Oficio SEASO nº 1897 de 10/12/15 referente a mudança de 368 



endereço do Programa de Inclusão Produtiva e do Programa Leite das 369 

Crianças: Poliana explica que o Programa de Inclusão Produtiva mudam de 370 

endereço e passam a atender na Rua Natal, 2748, Tropical. Maria Tereza 371 

coloca que o oficio foi só para apreciação deste conselho e não havendo 372 

nenhum questionamento passa-se ao ponto nº 20. Apreciação do Oficio 373 

SEASO nº 1822 de 23/12/2015 referente a revisão da Resolução CMDCA nº 374 

019/2012 que dispõe sobre o modelo de Relatório Mensal apresentado ao 375 

CMDCA: Luzia exalta que o oficio foi para o CMDCA com cópia para o CMAS e 376 

faz a leitura do oficio de Revisão da Resolução do CMDCA nº019/2012 377 

referente ao modelo de Relatório Mensal. Luzia coloca que geralmente todas 378 

as entidades inscritas no CMAS utilizam o IRSAS como prontuário do usuário, 379 

as inscritas no CMDCA que não são da assistência (CAPSi, CAPSad, Gerar) 380 

coloca que eles tem um portuário especifico para eles e o IRSAS seria mais 381 

uma sobrecarga para estes serviços e sugere que crie um modelo para que 382 

apresente este prontuário e não haja uma sobrecarga para as entidades. Não 383 

havendo nenhuma duvida a presidente passa ao próximo ponto de pauta nº 21. 384 

Apreciação do Oficio CRP DIR nº 4148 de 25/11/15, referente à 385 

representação junto ao CMAS Gestão 2015/2017: Justa faz a leitura do oficio 386 

4148/15 advindo do Conselho Regional de Psicologia informando sobre as 387 

vagas no Conselho. Justa coloca que até vir outra indicação o Conselheiro Luiz 388 

Antônio Mariotto Neto continua como suplente no Conselho. Não havendo 389 

quaisquer dúvidas, passa-se ao ponto nº 22. Informes Gerais: 22.1 Oficio 390 

CEAS nº 009 de 16/12/15, referente a importância de mobilizar os 391 

Usuários: Justa faz a leitura do oficio do CEAS. Justa explica que o CMAS já 392 

fez o encaminhamento da resolução para mobilizar a rede sociassistencial e 393 

que vai constar no Plano de Ação de 2016. 22.2 Informes da Conferência 394 

Nacional de Assistência Social realizada de 7 a 10 de dezembro de 2015 395 

em Brasília: Justa comenta que esteve de Brasília/DF de 07 a 10 de dezembro 396 

de 2015 na X Conferência Nacional de Assistência Social, representando 397 

Cascavel. Justa coloca que foi bem conturbado e que alegaram uma 398 

abordagem maior na politica de assistência, registrou também que o Estado do 399 

Paraná deixou a desejar por não ter encaminhado as propostas inclusive as de 400 

Cascavel, foi deliberado na Conferência Estadual as proposta e o CEAS alegou 401 

que iria encaminhar e não encaminharam nenhuma proposta. Justa disse que 402 



se sentiu constrangida pelo não encaminhamento das propostas. Maria Tereza 403 

coloca em votação o encaminhamento de um oficio para o CEAS com cópia 404 

para o SEDS cobrando o porquê não foram mandadas as propostas para a 405 

Conferência Nacional, aprovado por unanimidade de dezesseis votos. 406 

Vanderlei Augusto da Silva lamenta o ocorrido e coloca que a culpa não é só 407 

do CEAS e que também a culpa é da gestão da SEDS, Vanderlei afirmou que 408 

na próxima reunião irá defender este assunto. Luzia coloca que em âmbito 409 

Municipal que ficou responsável de repassar as propostas para o Estado foi a 410 

Secretaria Executiva do CMAS e quem ficou responsável de repassar para 411 

âmbito Federal foi a Secretaria Executiva do CEAS.  22.3 Homenagens aos 412 

Conselheiros CMAS Gestão 2013/2015: Inês de Paula Secretária de 413 

Assistência Social conduz a homenagem a primeiramente a mesa diretiva do 414 

CMAS. Agradece ao Conselho a parceria com a Secretaria de Assistência 415 

Social. Inês entrega um quadro em agradecimento ao todo trabalho que a 416 

mesa diretiva fez com o Conselho. Inês em nome de toda mesa diretiva faz 417 

uma homenagem a agente administrativo Clarice Fruet que irá se aposentar e 418 

entrega uma lembrança por todos os anos que se dedicou ao Conselho. Maria 419 

Tereza faz as entregas das lembranças aos demais conselheiros presentes na 420 

reunião. Nada mais havendo a ser tratado, a presidente Maria Tereza Chaves 421 

encerra a reunião às 11h35 e eu, Felipe Alves Rotava, lavro a presente ata 422 

que, após lida e aprovada será assinada por mim_______________________ 423 

e pela presidente________________________________. 424 


