
                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
ATA N° 02 – 13/03/2014 

 
Aos treze dias do mês de março de dois mil e catorze, aconteceu às 08h15, no Centro de Artes e 1 
Esportes Unificados – CEU, sito à Rua Caiçaras, s/n, esq. com Rua Tito Muffato, bairro Santo 2 
Onofre, a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS com a presença 3 
de sua presidente Inês de Paula, e a maioria de seus membros conforme consta na lista de 4 
presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e Aprovação da 5 
Pauta do Dia; 2. Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior (13.02.2014 – 6 
Ordinária); 3.  Posse de Conselheiro (Não Governamental – NUCRESS - Suplente); 4. 7 
Recomposição das Comissões; 5. Indicação de conselheiro para a Comissão Municipal de 8 
Acompanhamento e Avaliação do Programa Prefeito Amigo da Criança; 6. Indicação de 9 
conselheiros para participar dos Ciclos de Debates e Cinema proposto pelo Programa de 10 
Formação Política e Cidadão desenvolvido no Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência 11 
Social, conforme Oficio nº 003/2014; 7. Indicação de conselheiros para Comissão 12 
Intersetorial de Socioeducação de Cascavel – CISVEL, conforme Oficio nº 017/2013; 8. 13 
Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, 14 
Projetos, Serviços e Inscrições, de Orçamento e Finanças, da Área de Proteção Social 15 
Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, referente ao 16 
Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; 9. Apreciação e deliberação do Parecer das 17 
Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, de Orçamento e 18 
Finanças, da Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média 19 
e Alta Complexidade, referente ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 20 
Projovem Adolescente; 10. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de 21 
Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, de Orçamento e Finanças, da 22 
Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 23 
Complexidade, referente ao Termo de Aceite para Cofinanciamento federal para expansão 24 
qualificada e reordenamento de Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e 25 
Jovens até 21 anos de idade; 11. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de 26 
Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, de Orçamento e Finanças, da 27 
Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 28 
Complexidade, referente ao novo Calendário de implantação das duas Unidades de 29 
Residência Inclusiva; 12. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Avaliação 30 
de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, de Orçamento e Finanças, da Área de 31 



Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, 32 
referente ao Cronograma de elaboração dos Planos de Ação 2014 e Relatório de Atividades 33 
2013; 13. Apreciação do Oficio nº 012/2014 e Oficio nº 018/2014 recebido do Lar dos Bebes 34 
Pequeno Peregrino referente à prestação de contas de recursos oriundos de doações; 14. 35 
Informe das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, de 36 
Orçamento e Finanças, da Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social 37 
Especial de Média e Alta Complexidade referente ao Oficio nº 017/2014 recebido do 38 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 15. Informes Gerais: 15.1. 39 
Oficio nº 07/2014 recebido do Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas – 40 
COMAD, referente à Capacitação para Conselheiros e Lideranças Comunitárias; 15.2. Curso 41 
à Distância (EaD), divulgado pelo Escritório Regional – SEDS: “A Política de Assistência 42 
Social e a Gestão do SUAS”; 15.3. Oficio nº 148/2014 recebido do Conselho Municipal dos 43 
direitos da Mulher – CMDM; 15.4. Decreto Municipal nº 11.698 de 14 de fevereiro de 2014. A 44 
presidente Inês agradece os Conselheiros presentes e as demais entidades e Organizações aqui 45 
representadas. Inicia com o ponto de pauta nº 1. Apreciação e Aprovação da Pauta do Dia: a 46 
presidente coloca a pauta em apreciação e solicita duas inclusões: a Apresentação do CEU e o 47 
Ofício do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS referente ao processo eleitoral do 48 
CEAS; em seguida, a pauta é colocada em votação e aprovada com as referidas inclusões, pela 49 
unanimidade de quinze votos. Desta forma, a pauta passa a ter a seguinte ordem: 2. 50 
Apresentação do CEU; 3. Apreciação e deliberação da ata da reunião anterior (13.02.2014 – 51 
Ordinária); 4. Posse de Conselheiro (Não Governamental – NUCRESS - Suplente); 5. 52 
Recomposição das Comissões;  6. Indicação de conselheiro para a Comissão Municipal de 53 
Acompanhamento e Avaliação do Programa Prefeito Amigo da Criança;  7. Indicação de 54 
conselheiros para participar dos Ciclos de Debates e Cinema proposto pelo Programa de 55 
Formação Política e Cidadão desenvolvido no Centro Jesuíta de Cidadania e Assistência 56 
Social, conforme Oficio nº 003/2014; 8. Indicação de conselheiros para Comissão 57 
Intersetorial de Socioeducação de Cascavel – CISVEL, conforme Oficio nº 017/2013;  9. 58 
Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, 59 
Projetos, Serviços e Inscrições, de Orçamento e Finanças, da Área de Proteção Social 60 
Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, referente ao 61 
Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; 10. Apreciação e deliberação do Parecer das 62 
Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, de Orçamento e 63 
Finanças, da Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média 64 
e Alta Complexidade, referente ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 65 
Projovem Adolescente; 11. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de 66 
Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, de Orçamento e Finanças, da 67 
Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 68 
Complexidade, referente ao Termo de Aceite para Cofinanciamento federal para expansão 69 
qualificada e reordenamento de Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e 70 
Jovens até 21 anos de idade; 12. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de 71 



Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, de Orçamento e Finanças, da 72 
Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 73 
Complexidade, referente ao novo Calendário de implantação das duas Unidades de 74 
Residência Inclusiva; 13. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Avaliação 75 
de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, de Orçamento e Finanças, da Área de 76 
Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, 77 
referente ao Cronograma de elaboração dos Planos de Ação 2014 e Relatório de Atividades 78 
2013; 14. Apreciação do Oficio nº 012/2014 e Oficio nº 018/2014 recebido do Lar dos Bebes 79 
Pequeno Peregrino referente à prestação de contas de recursos oriundos de doações; 15. 80 
Ofício do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS; 16. Informe das Comissões de 81 
Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, de Orçamento e Finanças, da 82 
Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 83 
Complexidade referente ao Oficio nº 017/2014 recebido do Conselho Municipal dos Direitos 84 
da Criança e do Adolescente; 17. Informes Gerais: 17.1. Oficio nº 07/2014 recebido do 85 
Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas – COMAD, referente à Capacitação 86 
para Conselheiros e Lideranças Comunitárias; 17.2. Curso à Distância (EaD), divulgado 87 
pelo Escritório Regional – SEDS: “A Política de Assistência Social e a Gestão do SUAS”; 88 
17.3. Oficio nº 148/2014 recebido do Conselho Municipal dos direitos da Mulher – CMDM; 89 
17.4. Decreto Municipal nº 11.698 de 14 de fevereiro de 2014. Na sequência, passa-se ao 90 
ponto nº 2. Apresentação do CEU: A coordenadora do Centro de Artes e Esportes Unificados - 91 
CEU, Marta Isabel Leites apresenta projetado em multimídia algumas ações do Centro: explica 92 
que são desenvolvidas oficinas com Grupos de Idosos no CEU e outro Grupo no salão 93 
comunitário do bairro Neva com encontros semanais e que além dessa oficina, é desenvolvido 94 
também: skate, capoeira, ginástica rítmica, futsal; a coordenadora cita também a parceria com a 95 
Secretaria Municipal de Cultura – SEMUC e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL que 96 
são responsáveis por parte da equipe; Marta informa que as oficinas são desenvolvidas de 97 
segunda-feira à quinta-feira, haja vista que nas sextas-feiras este espaço físico é cedido ao 98 
Espaço de União, Recreação e Educação da Criança e do Adolescente - EURECA II para 99 
desenvolver atividades com  as crianças e adolescentes assistidos pelo Programa; Marta ressalta 100 
que o espaço está bem localizado dentro do bairro, desta forma, a Comunidade tem utilizado de 101 
forma proveitosa os equipamentos ali disponibilizados, pois as crianças/adolescentes que 102 
frequentam as oficinas, na maioria das vezes, acompanhados pelas mães que também usufruem 103 
dos equipamentos disponibilizados enquanto aguardam os filhos; Marta ressalta a forte parceria 104 
entre o CEU e a Unidade Saúde da Família – USF do bairro, a qual, neste mês de março alusivo 105 
ao Dia Internacional da Mulher, esteve no Serviço agendando com as usuárias os exames de 106 
Mamografia e Exame Preventivo de Câncer Colo Uterino; também explica que o CEU está 107 
aguardando a convocação de mais dois profissionais de Serviço Social para integrar a equipe; 108 
Marta finaliza agradecendo a oportunidade da apresentação; Inês complementa informando que 109 
na próxima semana deverá ter início neste Centro de Artes e Esportes Unificados a Capacitação à 110 
Inclusão Digital da Pessoa Idosa, promovida pela Companhia de Informação e Comunicação do 111 



Paraná – CELEPAR. Em seguida, trata-se do ponto nº 3. Apreciação e deliberação da ata da 112 
reunião anterior (13.02.2014 – Ordinária): Inês coloca a ata citada em apreciação; não havendo 113 
manifestação a coloca em votação e a mesma é aprovada por catorze votos favoráveis e uma 114 
abstenção do Conselheiro Ronaldo Adriano Alves dos Santos, o que não participou da referida 115 
reunião. Prossegue-se com o ponto nº 4. Posse de Conselheiro (Não Governamental – 116 
NUCRESS - Suplente): a assistente social do CMAS, Justa Alves dos Anjos Chesca, explica que 117 
a Coordenadora do Núcleo Regional de Assistência Social 11ª Região – NUCRESS, Vivian Bertelli 118 
Ferreira de Oliveira, encaminhou o ofício nº 001 através do qual o Núcleo substitui a atual 119 
representante Janete Maruzka Roncáglio; na sequência, a presidente Inês empossa a nova 120 
representante do NUCRESS, Dalva Aparecida Moreira. Após, passa-se ao ponto nº 5. 121 
Recomposição das Comissões: Justa explica que devido à alteração de representante no 122 
CMAS, conforme o ponto de pauta anterior faz-se necessário recompor as Comissões nas quais a 123 
conselheira substituída participava; também sugere à plenária que Dalva assuma a vacância nas 124 
referidas Comissões; explica que, conforme Regimento do CMAS, cada Comissão deverá 125 
escolher um Coordenador e um Relator, o que ainda não foi realizado pela maioria das 126 
Comissões, o Conselheiro Ronaldo também registra a importância dos membros se fazerem 127 
presentes nas mencionadas reuniões, pois, quanto mais pessoas discutirem as pautas de 128 
Comissões, maior contribuição se dá ao parecer, portanto, a ausência empobrece os debates; 129 
Justa acrescenta que nas próximas reuniões ordinárias/extraordinárias, os relatores definidos por 130 
cada Comissão, é que deverão estar apresentando os Pareceres elaborados; encerrada a 131 
apreciação Inês coloca a sugestão de Recomposição das Comissões em apreciação a qual é 132 
aprovada pela Plenária por unanimidade de dezesseis votos desta forma, Dalva Aparecida 133 
Moreira, substitui Janete Maruzka Roncáglio nas seguintes Comissões: de Orçamentos e 134 
Finanças,  de Comunicação Institucional, de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos e 135 
ainda nas Comissões Mista e Permanente dos Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação – 136 
Comissão de Proteção Social Básica. Dando continuidade à reunião passa-se ao ponto nº 6. 137 
Indicação de conselheiro para a Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação do 138 
Programa Prefeito Amigo da Criança: a presidente Inês realiza a leitura do documento recebido 139 
via email, onde a Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação do Programa Prefeito 140 
Amigo da Criança – CMAA-PPAC questiona sobre a manutenção dos atuais representantes (Luiz 141 
Antônio Pastorini Lançanova e Maria de Lourdes Barros) na Comissão. Justa explica que a 142 
senhora Maria não faz mais parte desta gestão do CMAS, por isso, necessita-se nova indicação; 143 
após discussão, a plenária aprova pela unanimidade de dezesseis votos a permanência do 144 
conselheiro Luiz Antônio Pastorini Lançanova na condição de titular e para substituir Maria de 145 
Lourdes, na condição de Suplente, Ronaldo Adriano Alves dos Santos. Desta forma, passa-se 146 
ao ponto nº 7. Indicação de conselheiros para participar dos Ciclos de Debates e Cinema 147 
proposto pelo Programa de Formação Política e Cidadão desenvolvido no Centro Jesuíta 148 
de Cidadania e Assistência Social, conforme Oficio nº 003/2014: a leitura do mencionado 149 
ofício é realizada por Inês e através do mesmo a entidade solicita a indicação de dois 150 
representantes do CMAS para participar do Ciclo de Debates e Cinema que acontecerá a partir do 151 



mês de abril/2014 conforme programação disponibilizada em anexo; em apreciação, a assistente 152 
social do Centro Jesuíta, Rita de Cácia Unfer de Oliveira faz uso da palavra e diz que conforme 153 
consta no ofício, esta atividade está inserida na área de assessoramento da Política de 154 
Assistência Social e tem como objetivo o fortalecimento de exercício da cidadania através de 155 
processos de formação política, e que serão realizados seis encontros, a partir de abril; encerrada 156 
a apreciação, a plenária aprova pela unanimidade de dezesseis votos as seguintes conselheiras 157 
para participarem do referido Ciclo: Cleodomira Soares dos Santos como titular e  Gisele Fossá 158 
enquanto suplente. Na sequência, discute-se o ponto nº 8. Indicação de conselheiros para 159 
Comissão Intersetorial de Socioeducação de Cascavel – CISVEL, conforme Oficio nº 160 
017/2013: a presidente Inês faz a leitura do ofício citado por meio do qual a CISVEL solicita a 161 
substituição dos representantes, titular Luiz Antônio Pastorini Lançanova e a suplente Francieli 162 
Castelli devido os mesmos terem faltas acima das previstas no regimento de funcionamento da 163 
Comissão. Após apreciação e discussão, a plenária aprova pela unanimidade de dezesseis votos 164 
a conselheira Mônica Gomes como titular, enquanto Luzia de Aguiar Soares será indicada 165 
suplente. Em seguida, a discussão passa a ser o ponto nº 9. Apreciação e deliberação do 166 
Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, de 167 
Orçamento e Finanças, da Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social 168 
Especial de Média e Alta Complexidade, referente ao Programa de Aquisição de Alimentos 169 
– PAA: Inês explica que o CMAS recebeu o ofício nº 008/2014 da Secretaria Municipal de 170 
Agricultura através do qual aquela Secretaria solicita o agendamento de reunião extraordinária 171 
para juntamente com este Conselho e a Secretaria Municipal de Assistência Social solucionar 172 
problemas constatados com a operacionalização do Programa de Aquisição de Alimentos do PAA, 173 
explica ainda que, na sequência, as referidas Comissões analisaram o documento e emitiram o 174 
seguinte parecer: “... considerando a Constituição Federal de 1988; considerando a Lei n.º 175 
8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social; considerando a Lei Federal nº 12.512 de 176 
outubro de 2011; considerando que, na ausência do Conselho Municipal de Segurança Alimentar 177 
e Nutricional cabe ao CMAS deliberar sobre as matérias afetas à Política de Segurança Alimentar 178 
e Nutricional, tem como indicativo à plenária que seja instituída uma Comissão Especial Provisória 179 
do CMAS, para acompanhar a execução do PAA; que esta Comissão Especial, elabore em 180 
conjunto com a SEAGRI e SEASO, o Fluxo de funcionamento do PAA e que estas secretarias e o 181 
CMAS realizem reunião com as entidades beneficiárias deste Programa; que a SEAGRI, envie 182 
para as Entidades Beneficiárias cópia do referido Fluxo e que envie cópia da lista dos produtos e 183 
da quantidade destes, que foi encaminhada para a pessoa responsável pelo repasse do PAA; que 184 
as Entidades Beneficiárias do PAA registrem na análise dos dados do Relatório mensal como está 185 
o funcionamento/recebimento do PAA; que a Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 186 
Serviços e Inscrições e da Área de Proteção Social Básica analisem os relatórios mensais das 187 
Entidades Beneficiárias do PAA...”. Após a leitura, Inês coloca o parecer em apreciação e 188 
apresenta os representantes do Programa Compra Direta, Edson Duarte da Silva Técnico Agrícola 189 
e Camila Bonato Moleta, Auxiliar Administrativa; Edson fala que participou da reunião das 190 
Comissões supra para explicar e expor algumas questões, como por exemplo, que, foi elaborada 191 



uma planilha, de acordo com normas estabelecidas pelo Ministério de Desenvolvimento Social e 192 
Combate à Fome, a qual será repassada à senhora Eloina Maria Loess, coordenadora do Banco 193 
de Alimentos que é o órgão responsável pela distribuição dos produtos às Entidades e Serviços; 194 
Edson ressalta que o objetivo da solicitação da reunião no ofício em tela, é melhorar a distribuição 195 
aprimorando cada vez mais o serviço prestado junto aos beneficiários; a gerente da Divisão do 196 
Sistema Municipal de Assistência Social, Luzia de Aguiar Soares, solicita que seja convidado a 197 
participar representante do Programa do Voluntariado Paranaense - PROVOPAR na Comissão a 198 
ser formada, haja vista a entidade ser responsável pelo Banco de Alimentos; a Coordenadora da 199 
Gestão de Benefícios e Transferência de Renda,  Poliana Lauther, diz que nos Serviços fica uma 200 
incógnita, pois iniciam a entrega de determinado tipo de produto e de repente param sem avisar, 201 
ficando difícil para os coordenadores que não conseguem organizar-se; Inês acrescenta que com 202 
a formação desta Comissão, esses problemas serão resolvidos. Desta forma, Inês coloca o 203 
parecer; a plenária aprova o parecer, e a inclusão de representante do PROVOPAR na Comissão 204 
a ser formada; em seguida a plenária aprova também pela unanimidade de dezesseis votos, a 205 
seguinte composição da Comissão Especial Provisória do CMAS, para acompanhar a execução 206 
do PAA: Não Governamentais: Maria Tereza Chaves, Cleodomira Soares dos Santos, Maria 207 
de Lourdes Menon Schram, Marines Reolon; Governamentais: Hudson Márcio Moreschi 208 
Júnior, Poliana Lauther, Luzia de Aguiar Soares, Roseli Fátima Baltokoski Cardoso; 209 
Convidadas: Bernadete Marchewicz, coordenadora do Espaço de União, Recreação e 210 
Educação da Criança e do Adolescente - EURECA II e Vânia Maria de Souza, diretora do 211 
Programa do Voluntariado Paranaense – PROVOPAR. Prossegue-se com o ponto nº 10. 212 
Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, 213 
Projetos, Serviços e Inscrições, de Orçamento e Finanças, da Área de Proteção Social 214 
Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, referente ao 215 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Projovem Adolescente: o 1º 216 
Secretário Ronaldo realiza a leitura do parecer o qual diz que: “... considerando que o Projovem 217 
Adolescente é um Serviço socioeducativo continuado de Proteção Social Básica de Assistência 218 
Social, entendido como direito, o qual deve ser ofertado no território de abrangência do Centro de 219 
Referência de Assistência Social e a ele referenciado; considerando que este Conselho no ano de 220 
2013, deliberou e aprovou o Termo de Adesão o qual o Município aderiu ao processo de 221 
reordenamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; considerando que o 222 
MDS repassou novas orientações para os municípios, sendo possível algumas alterações, 223 
flexibilizando a execução dos serviços conforme a idade de participação e carga horária, assim, as 224 
comissões têm como indicativo a plenária que seja aprovado provisoriamente por 6 meses à 225 
flexibilidade de organizar o SCFV com carga horária mínima de 6 horas semanais nos Serviços 226 
que apresentam baixa adesão dos adolescentes, entretanto, nos Serviços onde a adesão é maior 227 
que seja ofertado até 12,5 horas semanais; que os Serviços que executam os coletivos de 228 
Projovem Adolescente, registrem no Relatório Mensal, no item ´Análise de Dados´, como está o 229 
funcionamento e execução destes coletivos. E que façam um quadro comparativo entre o primeiro 230 
semestre de 2013 e o primeiro semestre de 2014 e apresentem o resultado ao CMAS...”; Ronaldo 231 



finaliza a leitura e Inês coloca o parecer em apreciação; Luzia explica que quando o projovem era 232 
centralizado havia uma adesão maior, porém, com a reordenação dos Serviços as ações 233 
passaram a ser desenvolvidas nos Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Luzia 234 
ainda explica que nos CRAS encontra-se a dificuldade de espaço físico adequado para a 235 
realização das atividades, como por exemplo, quadras para a prática de esporte, também 236 
acrescenta que a carga horária era de 04 (quatro) dias e que este fato também contribui para a 237 
baixa adesão, porém, finaliza Luzia, se o Conselho aprovar a proposta, com a flexibilidade de dia 238 
e horário e a diminuição da idade 15, para 13 anos, também deverá influenciar em maior adesão; 239 
a conselheira representante da Secretaria Municipal de Saúde, Iara Agnes Bach da Costa, 240 
questiona sobre  o horário que acontece às atividades; Luzia explica que as atividades são 241 
desenvolvidas de manhã e à tarde; a Iara diz que se percebe que é no final da tarde e início da 242 
noite que os adolescentes procuram mais as ruas; Ronaldo corrobora com a fala de Iara, porém, 243 
ressalta que a equipe do CRAS não trabalha à noite e que esta é uma questão de abrangência 244 
nacional que deve ser discutida sim, mas não nessa questão do projovem. Encerrada a 245 
apreciação, Inês coloca o parecer em votação e o mesmo é aprovado pela unanimidade de 246 
dezesseis votos. Após, inicia-se a discussão do ponto nº 11. Apreciação e deliberação do 247 
Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, de 248 
Orçamento e Finanças, da Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social 249 
Especial de Média e Alta Complexidade, referente ao Termo de Aceite para 250 
Cofinanciamento federal para expansão qualificada e reordenamento de Serviços de 251 
Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos de idade: Ronaldo faz a 252 
leitura do parecer onde está escrito que: “... considerando que Cascavel é elegível para o 253 
cofinanciamento federal para a oferta dos Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e 254 
Jovens, por meio do PAC I, com capacidade para até 80 acolhimentos. E considerando que o 255 
repasse mensal é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para capacidade de atendimento de até 10 256 
(dez) pessoas, o município poderá receber em torno de R$40.000,00 (quarenta mil reais) mensais; 257 
considerando que a Secretaria de Assistência Social tem até o dia 24 de março de 2014 para 258 
aderir ao Termo de Aceite que estabelece responsabilidades e compromissos a serem cumpridos 259 
pelo gestor da Política de Assistência Social do município, decorrentes do aceite do 260 
cofinanciamento federal para a expansão qualificada e reordenamento de Serviços de 261 
Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos, de que tratam as Resoluções nº 262 
15/2013 e 17/2013 da Comissão Intergestores Triparte – CIT – e as Resoluções nº 23/2013 e 263 
31/2013 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS; considerando que os Serviços de 264 
Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos, referidos no presente Termo, são 265 
aqueles ofertados nas modalidades abrigo institucional, casa-lar, república e família acolhedora, 266 
os quais, de acordo com a Resolução nº 109/2009 do CNAS (Tipificação Nacional de Serviços 267 
Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social - SUAS), integram os Serviços de 268 
Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS; considerando que os serviços já 269 
existentes deverão ser reordenados conforme prevêem as orientações Técnicas dos Serviços de 270 
Acolhimento para Crianças e Adolescentes, (Resolução Conjunta nº 1, de 18 de junho de 2009, do 271 



Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 272 
e do Adolescente – CONANDA) a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e a Norma 273 
Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS (Resolução nº 109, de 11 274 
de novembro de 2009, do CNAS); considerando que o processo de reordenamento e/ou 275 
implantação dos serviços de acolhimento deverá ser planejado por meio do Plano de Acolhimento, 276 
que consiste em um instrumento de planejamento da gestão municipal para a implantação e oferta 277 
dos serviços de acolhimento, que contém ações, estratégias e cronograma gradativo, visando à 278 
qualificação da oferta dos serviços de acolhimento devendo incluir, de forma prioritária, as ações 279 
necessárias para o reordenamento dos serviços preexistentes e à adequação às normativas, 280 
orientações e legislações vigentes, devendo ser elaborado no máximo 06 meses após a devida 281 
formalização do termo de aceite; diante do exposto, as comissões têm como indicativo à plenária 282 
que: seja aprovado o Termo de Aceite para cofinanciamento federal para a expansão qualificada e 283 
reordenamento de Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos de 284 
idade...”; encerrada a leitura, a presidente coloca o parecer em apreciação; o gerente da divisão 285 
de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Celso Beno Lunkes, explica que, haja 286 
vista que, Cascavel vai fazer o reordenamento dos Serviços existentes, no momento não há 287 
previsão da criação de novos Serviços; porém, se após o diagnóstico for verificado a necessidade, 288 
isso poderá ser contemplado no Plano Municipal de Acolhimento com metas a serem cumpridas 289 
até o ano de 2017;  a conselheira representante da Associação dos Portadores de Fissura Lábio 290 
Palatina de Cascavel – APOFILAB, Maria Tereza Chaves, questiona se essa regra é para os que 291 
já estão acolhidos; Celso explica que é para os acolhidos que completaram a idade e não 292 
possuem mais vínculos com a família, uma vez que a Lei permite que o programa Família 293 
Acolhedora pague a Bolsa até 21 anos, sendo assim, continua Celso, convém continuar pagando 294 
a Bolsa do que se criar um novo Serviço; complementa que a dificuldade hoje está em organizar 295 
os dois Serviços: Família Acolhedora e Unidade de Acolhimento Institucional Feminino que hoje 296 
estão atendendo no mesmo local. Encerrada a apreciação, Inês coloca o parecer em votação o 297 
qual é aprovado pela unanimidade de dezesseis votos. Neste momento, a conselheira Titular 298 
Carin Andréia Savaris e sua Suplente Poliana Lauther representantes da SEASO, necessitaram 299 
se ausentar da reunião. Dando continuidade à reunião, passa-se ao ponto nº 12. Apreciação e 300 
deliberação do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 301 
Inscrições, de Orçamento e Finanças, da Área de Proteção Social Básica, da Área de 302 
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, referente ao novo Calendário de 303 
implantação das duas Unidades de Residência Inclusiva: o 1º Secretário Ronaldo realiza a 304 
leitura do parecer das referidas Comissões: “... considerando a Política Nacional de Assistência 305 
Social, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS, conforme Resolução nº 306 
145 de 15 de outubro de 2004; considerando a Lei federal nº12. 101, de 27 de novembro de 307 
2009 que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula os 308 
procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social; altera a Lei  nº   8.742, de 7 309 
de dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 310 
26 de dezembro de 1 996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 2003, e 311 



da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências; 312 
considerando o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades e 313 
organizações de assistência social de que trata o artigo 3º da Lei 8.742, de 07 dezembro de 1993, 314 
e dá outras providências; diante do exposto, as Comissões têm como indicativo à plenária que 315 
seja aprovado o Calendário de implantação das duas Unidades de Residência Inclusiva, 316 
apresentado pela SEASO...”. Finalizada a leitura, Inês coloca o parecer em apreciação; Inês 317 
explica que está sendo reformado um imóvel onde será implantada a segunda Residência 318 
Inclusiva conforme calendário a seguir; Inês ainda registra a parceria com a Secretaria Municipal 319 
de Saúde – SESAU que faz o atendimento dos Acolhidos; desta forma Inês coloca o parecer em 320 
votação; a plenária aprova pela unanimidade de quinze votos o referido parecer, bem como o 321 
calendário do processo de reordenamento do Serviço de Residência Inclusiva (unidade I e II) 322 
conforme segue: 12/2012 Formalização de Convênios com a entidade APAE para a transferência 323 
de recursos municipais e federais destinados a Unidade de Residência Inclusiva I; 01/2013 Início 324 
dos repasses financeiros à entidade APAE e transferência da Unidade de Residência Inclusiva I 325 
para outro imóvel com espaço físico adequado (aluguel de imóvel com capacidade para até 10 326 
acolhidos), sito à Rua Pitangueiras, nº80, Bairro Recanto Tropical; 01/2013 Contratação, através 327 
da entidade APAE, de equipe técnica e equipe de apoio para Unidade de Residência Inclusiva I; 328 
02/2013 Realização de curso de capacitação (1ª etapa) para os trabalhadores da Unidade de 329 
Residência Inclusiva I, técnicos do CREAS III e técnicos da SEASO com carga horária de 24/h; 330 
07/2013 Realização de curso de capacitação (2ª etapa) para os trabalhadores da Unidade de 331 
Residência Inclusiva I, técnicos do CREAS III e técnicos da SEASO com carga horária de 8/h; 332 
10/2013 Elaboração do Plano de Ação e deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social, 333 
referente ao repasse de recursos financeiros do FEAS para as duas Unidades de Residência 334 
Inclusiva; 12/2013 Repasse de recursos do FEAS fundo a fundo no valor total de R$ 85.000,00, 335 
referente à Unidade de Residência Inclusiva I; 01/2014 Finalização dos Convênios (Municipal e 336 
repasse Federal) com a Entidade APAE; 02/2014 Municipalização do Serviço de Residência 337 
Inclusiva; 02/2014 Transferência do contrato de locação do imóvel da Unidade de Residência 338 
Inclusiva I para o Município, contratação de equipe técnica através de concurso público, e 339 
contratação, por meio de licitação, de equipe de apoio (cuidadores e auxiliares de cuidadores); 340 
02/2014 Cessão de uso dos equipamentos, mobiliários, e eletrodomésticos da Entidade APAE 341 
para dar continuidade no Serviço da Unidade I; Obs.: A aquisição de equipamentos/mobiliários 342 
para a Unidade I, e a devolução dos equipamentos/mobiliários pertencentes à Entidade APAE 343 
estará condicionada ao repasse do Estado – FEAS; 02/2014 Definição/locação de imóvel para 344 
implantar a Segunda Unidade de Residência Inclusiva, com capacidade para até 10 acolhimentos, 345 
sito à Rua Presidente Bernardes, nº 3445, Bairro Cancelli; 02/2014 Levantamento e descrição dos 346 
equipamentos, mobiliários, eletrodomésticos, e eletrônicos, tecnologia assistiva para equipar as 347 
duas Unidades de Residência Inclusiva; 03/2014 Inicio dos processos licitatórios para aquisição 348 
de equipamentos/mobiliários referente ao primeiro repasse do FEAS (R$ 85.000,00), visando 349 
equipar a Unidade II; 03/2014 Pintura e reforma da segunda Unidade, com recursos próprios, 350 
garantindo espaço seguro e adequado para o público atendido; 03/2014 Aguardo do repasse do 351 



FEAS referente às parcelas retroativas de uma Unidade de Residência Inclusiva; 03/2014 Iniciar o 352 
levantamento e licitação para aquisição de utensílios domésticos, cama, mesa e banho para 353 
equipar a Unidade II; Obs.: O Município aguarda o repasse do FEAS para licitação e aquisição 354 
dos referidos materiais, os quais estão previstos em Plano de Ação aprovado pelo CMAS, caso 355 
contrário, ficará a cargo do município realizar a aquisição com recursos próprios, bem como 356 
realizar o empréstimo e remanejo dos itens de outros serviços; 05/2014 Aquisição, identificação e 357 
instalação dos equipamentos, mobiliários, eletrodomésticos, eletrônicos, tecnologia assistiva na 358 
Unidade de Residência Inclusiva II; 05/2014 Contratação através de serviços de terceiros (pessoa 359 
jurídica) da equipe de cuidadoras e auxiliar de cuidadoras para a Unidade II; 06/2014 Aquisição e 360 
instalação dos utensílios domésticos, cama, mesa e banho; 06/2014 Abertura da Unidade de 361 
Residência Inclusiva II e acolhimento de demanda direcionada e encaminhada pelos CREAS III; 362 
06/2014 Grupo de estudos com os trabalhadores das duas Unidades sob responsabilidade da 363 
Coordenadora e técnicos, para capacitação e aprimoramento do Serviço. Na sequência, discute-364 
se o ponto nº 13. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Avaliação de 365 
Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, de Orçamento e Finanças, da Área de 366 
Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, 367 
referente ao Cronograma de elaboração dos Planos de Ação 2014 e Relatório de Atividades 368 
2013: a Conselheira e vice presidente do CMAS, Maria Tereza faz a leitura do parecer em tela, 369 
onde consta que: “...considerando a Resolução CNAS nº 27 de 19 de setembro de 2011 que 370 
caracteriza as ações de assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência 371 
Social; considerando que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 372 
prestados por entidades e organizações de assistência social deverão estar em consonância com 373 
o conjunto normativo da Política Nacional de Assistência Social em vigor e suas Normas 374 
Operacionais Básicas, visando garantir padrões de qualidade na prestação de serviços e nas 375 
condições de trabalho; considerando o oficio nº 178/2014 recebido da SEASO solicitando a 376 
prorrogação dos prazos no cronograma de elaboração do Plano de Ação 2014 e Relatório de 377 
Atividades 2013; considerando que neste ano os referidos documentos serão elaborados através 378 
do Sistema de Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social – IRSAS, sendo que 379 
este necessitou de alterações em sua estrutura, as quais não ficarão prontas a tempo de atender 380 
os prazos que já haviam sido aprovados pelo CMAS, além disto, após a entrega dessas 381 
ferramentas finalizadas, se faz necessário que a Divisão do Sistema Municipal de Assistência 382 
Social - DVSMAS/SEASO realize alguns testes, com vistas a possibilitar o bom funcionamento 383 
dessas funcionalidades para as Unidades Socioassistenciais; considerando que as informações 384 
serão interligadas entre os Planos de Apoio, de Providencias, de Ação e Relatórios de Atividades 385 
por meio do IRSAS, as Comissões têm por indicativo à plenária aprovar a prorrogação dos prazos 386 
no Cronograma de elaboração dos Planos de Ação 2014 e Relatórios de Atividades 2013 e a 387 
apresentação da documentação anual para validação das inscrições das entidades, serviços, 388 
programas, projetos e benefícios e validação da documentação das unidades governamentais 389 
junto ao CMAS conforme segue, bem como, revogar a Resolução/CMAS nº 006 de 13 de 390 
fevereiro de 2014, a qual “Estabelece Cronograma para apresentação anual do Plano de Ação 391 



Anual e Relatório de Atividades”: 31/03/2014 à 17/04/2014- UNIDADES elaboram, através do 392 
IRSAS, os Planos de Ação Anual e Relatórios de Atividades; 22/04/2014 à 16/05/2014- DVSMAS 393 
realiza análise e correções dos Planos de Ação Anual e Relatórios de Atividades, através do 394 
IRSAS; 19/05/2014 à 23/05/2014- UNIDADES realizam as correções e finalizam, através do 395 
IRSAS, os Planos de Ação Anual e Relatórios de Atividades; 26/05/2014 à 29/05/2014- DVSMAS 396 
realiza possíveis ajustes nos Planos de Ação Anual e Relatórios de Atividades em conjunto com 397 
as UNIDADES; 30/05/2014- UNIDADES protocolam na Secretaria Executiva do CMAS os Planos 398 
de Ação Anual e Relatórios de Atividades, juntamente com a documentação referente ao processo 399 
de validação de inscrição no CMAS; Junho/2014- Reunião das Comissões do CMAS para análise 400 
da documentação obrigatória para validação das inscrições das entidades, serviços, programas, 401 
projetos e benefícios e validação da documentação das unidades governamentais; Junho/2014- 402 
Reunião Plenária do CMAS para validação das inscrições das entidades, serviços, programas, 403 
projetos e benefícios e validação da documentação das unidades governamentais...”. Encerrada a 404 
leitura, Inês coloca o parecer em apreciação. A conselheira e coordenadora do Sistema de 405 
Monitoramento me Avaliação, Ana Paula Zorik Rodrigues, explica que este Conselho já havia 406 
aprovado o referido cronograma, porém, haja vista que, tanto o Plano de Ação 2014 quanto o 407 
Relatório de Atividades 2013, a partir deste ano será apresentado através do IRSAS; encerrada a 408 
apreciação, Inês coloca o parecer em votação o qual é  aprovado pela plenária por unanimidade 409 
de quinze votos. Em seguida, inicia-se a discussão do ponto nº 14. Apreciação do Oficio nº 410 
012/2014 e Oficio nº 018/2014 recebido do Lar dos Bebes Pequeno Peregrino referente à 411 
prestação de contas de recursos oriundos de doações: Inês realiza a leitura do ofício nº 412 
012/2014 e 018/2014 advindo da entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, através dos quais à 413 
entidade informa que recebeu recursos do Tribunal Regional do Trabalho – 9º região e ainda 414 
explica o destino da aplicação dos recursos recebidos; Justa complementa que foram utilizados 415 
para pagamento de FGTS e que os ofícios são apenas a título de informe. Prossegue-se com o 416 
ponto nº 15. Ofício do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS: Justa explica que o 417 
CMAS recebeu por email, na data de ontem (12.03.2014), período da tarde, o ofício nº 002/2014 418 
advindo da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social/Escritório Regional de 419 
Cascavel, o qual traz orientações sobre o Processo Eleitoral do Conselho Estadual de Assistência 420 
Social – CEAS/PR e ainda informa que de acordo com o artigo 19, parágrafo 1º, da Deliberação nº 421 
001/2014, nenhum registro de candidatura será admitido fora do período determinado pelo CEAS, 422 
ou seja, o Escritório Regional não poderá receber documentação de habilitação após 31/03/2014; 423 
Inês coloca  o conteúdo do Ofício em apreciação. Após discussão, a plenária delibera que a 424 
Secretaria Executiva dos Conselhos, informe as Entidades inscritas no CMAS, os Usuários e os 425 
Trabalhadores de Setor para que se manifestem se tem interesse na vaga e em caso afirmativo, 426 
encaminhem a documentação, de acordo com a deliberação 001/2014 do CEAS; a conselheira 427 
Maria Tereza  e a presidente Inês manifestam-se de que em sua opinião, deverá continuar 428 
representando Cascavel, o ex presidente do CMAS e atual vereador, Vanderlei Augusto da Silva 429 
que já é Conselheiro Estadual, porém, ressalta a presidente, todos acima citados, receberão o 430 
informe, ficando à vontade para manifestar-se. Encerrada a apreciação, a plenária delibera pela 431 



unanimidade de quinze votos que a Secretaria Executiva dos Conselhos, informe as Entidades 432 
inscritas no CMAS, os Usuários e os Trabalhadores de Setor para que se manifestem se tem 433 
interesse na vaga e em caso afirmativo, encaminhem a documentação, de acordo com a 434 
deliberação 001/2014 do CEAS. Prossegue-se com o ponto de pauta nº 16. Informe das 435 
Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, de Orçamento e 436 
Finanças, da Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média 437 
e Alta Complexidade referente ao Oficio nº 017/2014 recebido do Conselho Municipal dos 438 
Direitos da Criança e do Adolescente:  Justa realiza a leitura do informe onde consta que: “....as 439 
Comissões supra reunidas na data de 12 de março de 2014 para análise do expediente do CMAS 440 
dentre os quais estava o ofício nº 017/2014 recebido do CMDCA referente à Audiência Pública de 441 
Políticas de Combate a Violência Juvenil no município de Cascavel, ocorrida na Câmara 442 
Municipal, neste ofício o referido Conselho encaminha as propostas elencadas naquele evento 443 
para que o CMAS no que tange à Política de Assistência Social. Assim, as Comissões informam a 444 
esta respeitosa Plenária que será encaminhada para a Comissão de Elaboração do Plano 445 
Municipal de Assistência Social, para que verifique se as referidas propostas já não estão 446 
contempladas nas propostas da X Conferência Municipal de Assistência Social e caso não 447 
estejam, a Comissão inclua no referido Plano, o qual será apreciado e aprovado por este 448 
Conselho...”. Encerrada a leitura, Justa explica que todas essas informações serão compiladas 449 
pelas Comissões e encaminhadas ao CMAS. Após, passa-se ao ponto nº 17. Informes Gerais: 450 
17.1. Oficio nº 07/2014 recebido do Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas 451 
– COMAD, referente à Capacitação para Conselheiros e Lideranças Comunitárias: Justa lê o 452 
ofício nº 07/2014 recebido do COMAD através do qual está sendo informado, bem como 453 
convidado o CMAS a participar da 6ª edição do Curso Prevenção dos Problemas Relacionados ao 454 
Uso de Drogas: Capacitação para Conselheiros e Lideranças Comunitárias que será desenvolvido 455 
na modalidade à distância, com duração de quatro meses; 17.2. Curso à Distância (EaD), 456 
divulgado pelo Escritório Regional – SEDS: “A Política de Assistência Social e a Gestão do 457 
SUAS”: Inês lê a correspondência recebida do Escritório Regional de Cascavel informando e 458 
convidando para o curso de “Educação à Distância, sobre ‘A Política de Assistência Social e a 459 
Gestão do SUAS`, tendo início em 31.03.2014 e término em 30.04.2014; 17.3. Oficio nº 148/2014 460 
recebido do Conselho Municipal dos direitos da Mulher – CMDM: a leitura do referido ofício é 461 
realizada por Inês, através dele o CMDM informa e convida para as atividades referentes à 462 
“Semana da Mulher” de 07 à 14.03.2014, ressaltando a  Palestra na data de 07.03.2014 às 14h no 463 
Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel; 17.4. Decreto Municipal nº 11.698 de 14 de 464 
fevereiro de 2014: Inês explica que este Decreto refere-se à Bolsa do Programa Família 465 
Acolhedora;  apresenta o Decreto Municipal nº 11.698 de 14.02.2014 o qual dispõe sobre a 466 
regulamentação do Disposto no Art. 2º, parág 3º da Lei nº 6.286/2013; Inês lê o parágrafo único 467 
da Lei nº 11.698/2014 que diz que “ O reajuste será calculado pela aplicação do Índice Geral de 468 
Preços do Mercado – IGPM acumulado dos últimos 12 (doze) meses.” Nada mais havendo a ser 469 
tratado, a presidente Inês de Paula, encerra a reunião às 10h40 e eu, Clarice Fruet, lavro a 470 
presente ata que após lida e aprovado será assinada por mim e pela presidente. 471 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


