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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ATA N° 03 – 07/04/2014 
 
Aos sete dias do mês de abril de dois mil e catorze, aconteceu às 08h15, na entidade Associação 1 
Educacional Espírita Lins de Vasconcelos – Guarda Mirim, sito à Rua Marechal Cândido Rondon, 2 
3530 – bairro Cancelli, a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 3 
com a presença de sua vice presidente Maria Tereza Chaves, e a maioria de seus membros 4 
conforme consta na lista de presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. 5 
Apreciação e Aprovação da Pauta do Dia; 2. Apreciação e deliberação do Parecer da 6 
Comissão de Orçamento e Finanças, referente à aquisição de equipamentos e serviços com 7 
recurso do IGD SUAS; 3. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de 8 
Orçamento e Finanças, da Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social 9 
Especial de Média e Alta Complexidade, referente ao Plano de Aplicação e Projeto de 10 
Intervenção do recurso do IGD-M 2014; 4. Apreciação e deliberação do Parecer das 11 
Comissões de Orçamento e Finanças, da Área de Proteção Social Básica, da Área de 12 
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, referente ao Certificado do Corpo 13 
de Bombeiros e Vigilância Sanitária; 5. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões 14 
de Orçamento e Finanças, da Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social 15 
Especial de Média e Alta Complexidade, referente à Suspensão temporária do processo de 16 
licitação, na modalidade de Inexibilidade, tipo Credenciamento, Prorrogação da vigência 17 
dos Convênios FMAS firmados com as Entidades socioassistenciais de maio/14 até janeiro 18 
de 2015 e partilha de recursos do FMAS, revogação das Resoluções CMAS n° 088/13 e n° 19 
001/2014; 6. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças, 20 
da Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 21 
Complexidade, referente ao Cronograma para apresentação dos Planos de Trabalho das 22 
entidades e organizações de Assistência Social para fins de subvenção social através do 23 
FMAS; 7. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças, 24 
da Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 25 
Complexidade, referente a novo convênio FMAS com a Entidade CEMIC; 8. Apreciação do 26 
Ofício n° 051/2014, advindo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, referente à Lei 27 
Municipal de Combate a Evasão Escolar; 9. Apreciação do Ofício n° 021/2014, advindo da 28 
Comissão Intersetorial de Socioeducação de Cascavel – CISVEL; 10. Apreciação do Ofício 29 
282/2014 referente à descompatibilização da Secretária Municipal de Assistência Social; 11. 30 
Informe da Comissão Especial de Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Trabalhadores 31 
do SUAS; 12. Informes Gerais: 12.1. Ofício n° 001, recebido da Câmara Municipal de 32 
Segurança Alimentar e Nutricional de Cascavel; 12.2. Justiça no Bairro. A vice presidente 33 



Maria Tereza Chaves inicia cumprimentado a todos e justifica que está presidindo a reunião haja 34 
vista que, a senhora Inês de Paula, então presidente, conforme será informado no decorrer da 35 
reunião solicitou afastamento do Cargo de Secretária de Assistência Social na data de 36 
03.04.2014, portanto, deixou de representar a SEASO junto a este Conselho; em seguida, a vice 37 
presidente passa ao ponto de pauta nº 1. Apreciação e Aprovação da Pauta do Dia: põe o 38 
ponto em apreciação; a assistente social do CMAS, Justa Alves dos Anjos Chesca, solicita a 39 
inclusão de pauta do ofício nº 271/2014; nada mais havendo, Maria Tereza coloca a pauta em 40 
aprovação e a plenária aprova a mesma com a referida inclusão; desta forma, a inclusão passa a 41 
ser o ponto nº 12 e Informes Gerais passa a ser o nº 13. Na sequencia, passa-se ao ponto nº 2. 42 
Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, referente à 43 
aquisição de equipamentos e serviços com recurso do IGD SUAS: Justa faz a leitura do 44 
parecer onde consta que “... considerando o ofício nº 270/2014recebido da Secretaria Municipal 45 
de Assistência Social o qual requer a deliberação e aprovação do CMAS do Plano de Aplicação 46 
para aquisição de equipamentos e serviços com recursos do IGDSUAS/2014; considerando as 47 
orientações contidas no caderno de orientações sobre o Índice de Gestão Descentralizada do 48 
Sistema Único de Assistência Social- IGDSUAS do MDS; considerando a Política Nacional de 49 
Assistência Social, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, conforme 50 
Resolução n.º 145/2004, tem como indicativo à Plenária que aprove o Plano de Aplicação para 51 
aquisição de equipamentos e serviços para a SEASO e para a Secretaria Executiva do CMAS 52 
com recursos do IGD/SUAS/2014, conforme planilha: EQUIPAMENTOS PARA A SEASO: 02 53 
Projetores Multimídia no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais); 02 Notebook no valor total de 54 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 01 Impressora colorida no valor de R$ 700,00 (setecentos reais); 04 55 
Máquinas Fotográficas no valor total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais); 09 56 
Computadores no valor total de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais); 03 HDs 57 
Externo no valor total de R$ 900,00 (novecentos reais); 01 Ar Condicionado Portátil no valor de R$ 58 
2.000,00 (Dois mil reais); 01 Balcão no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), Total em 59 
equipamentos para a SEASO: R$ 41.050,00 (quarenta e um mil e cinqüenta reais); PESSOA 60 
JURÍDICA: 01 estatístico no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); capacitação no valor de R$ 61 
10.000,00 (Dez mil reais); adiantamento de viagem no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 62 
Subtotal Pessoa Jurídica: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); EQUIPAMENTOS PARA 63 
EQUIPAR A SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS: valor total de R$ 3.000,00 (três mil 64 
reais); Total Geral: R$ 72.050,00 (setenta e dois mil e cinqüenta centavos)...”; em seguida, a vice 65 
presidente coloca o parecer em apreciação; o conselheiro representante dos usuários da 66 
Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual – ACADEVI, Josué dos Santos, 67 
questiona se estes recursos vem para a SEASO mesmo; a conselheira e gerente da divisão do 68 
Sistema Municipal de Assistência Social, Luzia de Aguiar Soares explica que este Piso vem para a 69 
gestão e que pode ser utilizado na aquisição de veículos, e também em Capacitações de 70 
Conselheiros, conclui afirmando que o piso é Federal e vem para o aprimoramento da gestão. 71 
Encerrada a apreciação, a vice presidente coloca o parecer em votação o qual a plenária aprova 72 
pela unanimidade de catorze votos. Prosseguindo, discute-se o ponto nº 3. Apreciação e 73 



deliberação do Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças, da Área de Proteção 74 
Social Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, referente 75 
ao Plano de Aplicação e Projeto de Intervenção do recurso do IGD-M 2014: Justa realiza a 76 
leitura do parecer das Comissões onde consta que: “... O parecer é favorável a aprovação do 77 
Plano de Aplicação da Secretaria Municipal de Educação - SEMED com a seguinte alteração, 78 
onde consta 10 (dez) computadores que seja acrescentado mais um, ou seja, 11 (onze) 79 
computadores, e onde consta 11 (onze) impressoras, que seja acrescentado mais uma 80 
impressora, totalizando 12 (doze) impressoras; quanto a Plano de Aplicação da Secretaria 81 
Municipal de Saúde – SESAU, o parecer é favorável sem alterações e quanto ao Plano de 82 
Aplicação da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, o parecer é favorável que seja 83 
contemplado 01 (um) computador e uma impressora para a Agência do Trabalhador e que seja 84 
priorizado os adolescentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI e que conste 85 
isso no Plano de Intervenção e que este computador seja utilizado exclusivamente para o 86 
Programa de Aprendizagem para Adolescente...”; finalizada a leitura, Maria Tereza coloca o 87 
parecer em apreciação; Justa, a Coordenadora da Gestão de Benefícios e Transferência de 88 
Renda, Poliana Lauther, explica que nos Planos constam também recursos destinados á 89 
Capacitações e que mesmo sendo aplicados na SEMED e na SESAU, por tratar-se de recurso 90 
federal, vem através do Fundo Municipal de Assistência; que os equipamentos foram adquiridos 91 
de acordo com a necessidade dos Serviços que venham contemplar a demanda das famílias 92 
assistidas pelo Programa Bolsa Família; Poliana também explica que os computadores da SESAU 93 
serão colocados nas Farmácias Básicas e nas farmácias das UBS’s/USF’s, haja vista que, os 94 
mapas para localização das famílias em acompanhamento de condicionalidades na área da saúde 95 
estão desatualizados. Com os computadores novos a SESAU compromete-se em, através do 96 
sistema Consulfarma, atualizar os endereços para que possam aumentar o índice de 97 
acompanhamento das famílias, pelo fato dos atuais computadores serem antigos, essa 98 
atualização está mais difícil; o Conselheiro e 1º Secretário, representante do Conselho Regional 99 
de Psicologia – CRP, Ronaldo Adriano Alves dos Santos, questiona qual a porcentagem para a 100 
Assistência; Poliana esclarece que não há uma porcentagem, o que houve foi o levantamento das 101 
dificuldades e o quê era preciso adquirir para saná-las; a Conselheira e gerente da divisão de 102 
Proteção Social Básica, Carin Andréia Savaris acrescenta que na próxima reunião do CMAS vai 103 
apresentar dados das famílias que estão sendo beneficiadas no Programa Bolsa Família, em 104 
virtude de que algumas não estão 100% (cem por cento) dentro das condicionalidades; Justa 105 
explica que foi inclusão de pauta na reunião da Instância Municipal de Controle Social do 106 
Programa Bolsa Família – IMCS/PBF a solicitação da Agência do Trabalhador de um computador 107 
completo e uma impressora para atender a demanda do Programa de Aprendizagem para 108 
Adolescentes, e que durante a reunião da IMCS/PBF, os representantes da SEMED disseram que 109 
poderiam contemplar a solicitação; no entanto, após a reunião o Gestor da Pasta argumentou com 110 
seus representantes na Instância que não poderia destinar o computador e a impressora e que a 111 
SEASO poderia fazer isso, desta forma, nas Comissões do CMAS ficou acordado que a SEASO 112 
cederia o computador com a impressora para a Agência do Trabalhador e que este equipamento 113 



deverá ser exclusivamente para atender a demanda do Adolescente Aprendiz com prioridade aos 114 
adolescentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; encerrada a apreciação, a 115 
plenária aprova o parecer pela unanimidade de catorze votos, com a alteração de que seja 116 
acrescentado no Plano de Aplicação da SEASO, uma impressora para a Agencia do Trabalhador. 117 
Após, passa-se ao ponto nº 4. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de 118 
Orçamento e Finanças, da Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social 119 
Especial de Média e Alta Complexidade, referente ao Certificado do Corpo de Bombeiros e 120 
Vigilância Sanitária: Ronaldo faz a leitura do ofício nº 252/2014 recebido da SEASO sobre a 121 
regularização de Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária; a Secretaria 122 
informa que cumpriu junto aos Serviços as exigências solicitadas anteriormente pelo Corpo de 123 
Bombeiros e que foram cumpridas dentro dos prazos previstos, porém, após a realização de nova 124 
vistoria nos meses de outubro e novembro de 2013, o Corpo de Bombeiros, em 27.01.2014, emitiu 125 
outro relatório com novas exigências e até mesmo os imóveis locados necessitam de aprovação 126 
do Plano de Segurança Contra Incêndio e que para a elaboração destes Planos, foi necessário 127 
abrir nova licitação a qual está em processo de análise; em seguida, Justa faz a leitura do parecer 128 
das referidas Comissões, o qual tem como indicativo a plenária o que segue: “... parecer favorável 129 
à protelação do prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar de 08.04.2014, e que conforme 130 
sejam concedidos os Certificados de Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros sejam 131 
apresentados ao CMAS; e que seja agendada reunião com o responsável/chefe da emissão do 132 
Certificado de Bombeiros e que participem a Mesa Diretiva do CMAS e equipe da Gestão/SEASO. 133 
Reunião em conjunto com o CMDCA...”, encerrada a leitura, Maria Tereza põe o parecer em 134 
apreciação; o conselheiro e diretor da SEASO, Hudson Márcio Moreschi Júnior, diz que é do 135 
conhecimento de todos que a Secretaria vem buscando solução, porém, conforme consta no 136 
ofício, a cada visita surgem outras exigências, e que tem projetos que já foram elaborados de 137 
acordo com as exigências e estão na Corporação para análise; o Conselheiro e gerente da divisão 138 
Administrativa e Financeira da SEASO, Milício Vicente Stroher, complementa que a Secretaria 139 
Municipal de Finanças está exigindo Alvará de Licença de todos os Serviços da Rede 140 
Governamental e que para tanto, a SEASO disponibilizou o Servidor Ivo Margotti o qual está se 141 
empenhado para resolver esta questão; Justa explica que algumas Entidades estão enfrentando 142 
as mesmas dificuldades aqui mencionadas, razão pela qual também encontram-se com 143 
pendências junto ao CMAS; Justa acrescenta que a assistente social do Conselho Municipal dos 144 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, Etelda Madsen, informou extra oficialmente que 145 
aquele Conselho pré agendou reunião com o Corpo de bombeiros e que tão logo confirme data e 146 
horário, estará oficiando  o CMAS para participar; encerrada a apreciação, a vice presidente 147 
coloca o parecer em aprovação; a plenária aprova por treze votos favoráveis e uma abstenção da 148 
conselheira Mônica Gomes, o parecer, bem como que se aguarde a confirmação oficial do 149 
CMDCA para participação da mesa Diretiva e Gestão da SEASO na reunião com representantes 150 
do Corpo de Bombeiros. Em seguida, inicia-se o ponto nº 5. Apreciação e deliberação do 151 
Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças, da Área de Proteção Social Básica, da 152 
Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, referente à Suspensão 153 



temporária do processo de licitação, na modalidade de Inexibilidade, tipo Credenciamento, 154 
Prorrogação da vigência dos Convênios FMAS firmados com as Entidades 155 
socioassistenciais de maio/14 até janeiro de 2015 e partilha de recursos do FMAS, 156 
revogação das Resoluções CMAS n° 088/13 e n° 001/2014: Justa realiza a leitura do Parecer 157 
cujo indicativo à Plenária é: “...Parecer favorável a prorrogação da vigência dos Convênios com 158 
recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – CMAS firmados com as Entidades 159 
socioassistenciais de maio de 2014 até janeiro de 2015 e que as Entidades que executam 160 
Serviços de Acolhimento que serão reordenados e que já estão sendo reordenados se atentem ao 161 
Plano de Reordenamento devendo contemplá-lo no Plano de Ação Anual e que a Entidade 162 
Albergue Noturno contemple em seu Plano de Ação Anual e no Plano de Trabalho e Aplicação, o 163 
qual será apresentado com a finalidade de aditivo de Convênio, o reordenamento do Serviço de 164 
Acolhimento Institucional para Adultos e famílias em Situação de Rua; bem como, o Centro POP e 165 
Casa POP também deverão contemplar em seus Planos de Ação o reordenamento do referido 166 
Serviço; e ainda que, as Entidades que executam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 167 
Vínculos contemplem nos Planos de Ação Anual e Plano de Trabalho e Aplicação, o 168 
reordenamento dos Serviços conforme pactuado com o Ministério de Desenvolvimento Social e 169 
Combate à Fome – MDS...”; após a leitura, a Secretária Municipal de Assistência Social, Susana 170 
Medeiros Dal Molin, explica que como o Tribunal de Contas do Paraná não se posicionou 171 
referente a Demanda que a SEASO fez sobre continuar o repasse de recursos para as entidades 172 
por meio de convênios ou realizar o processo licitatório para aquisição dos serviços 173 
socioasssitenciais, a SEASO em consonância com as entidades subvencionadas optou pelo 174 
aditivo de Convênio; e que Inês de Paula, enquanto conselheira do CMAS e Secretária da SEASO 175 
(deixou a Pasta somente em 04.04.2014), antes da reunião das Comissões, havia se reunido com 176 
as Entidades Subvencionadas e após discussão, as mesmas concordaram em continuar com a 177 
modalidade de Convênio, e que irão elaborar o Plano de Trabalho e Aplicação. Hudson 178 
complementa que desde o ano passado a SEASO vem buscando garantia junto ao Tribunal de 179 
Contas para evitar problemas aos envolvidos: Gestão, Entidades, Conselho, razão pela qual se 180 
optou por neste momento continuar com a modalidade Convênio, haja vista que, foi solicitado ao 181 
Tribunal de Contas um posicionamento por escrito de qual seria a modalidade viável, sem 182 
prejuízo, para repasse de recursos às Entidades subvencionadas; a conselheira e assistente 183 
social da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, Francieli Castelli, reitera que na 184 
reunião realizada com as Entidades afins as mesmas optaram por continuar com o aditivo e o 185 
mesmo objeto com exceção do Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristovão – CEMIC, 186 
que será discutido no próximo ponto de pauta; a conselheira Mônica Gomes questiona de quanto 187 
em quanto tempo será o acompanhamento do Relatório dos Serviços de Acolhimento; Justa 188 
explica que as Comissões é que deverão definir como será esse acompanhamento, porém, ainda 189 
não foi discutido; encerrada a apreciação, Maria Tereza coloca o Parecer em aprovação e a 190 
Plenária o aprova pela unanimidade de catorze votos favoráveis. Dando continuidade, passa-se 191 
ao ponto nº 6. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Orçamento e 192 
Finanças, da Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média 193 



e Alta Complexidade, referente ao Cronograma para apresentação dos Planos de Trabalho 194 
das entidades e organizações de Assistência Social para fins de subvenção social através 195 
do FMAS: Justa realiza a leitura do parecer o qual diz que: “... considerando a Resolução CMAS 196 
nº 056, de 19 de setembro de 2013 a qual altera dispositivos da Resolução/CMAS nº 035/2010, 197 
que aprova o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação no que se refere aos quadros de 198 
indicadores das categorias 2, 3 e 4 do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação e 199 
acrescenta os graus de desenvolvimento: superior, suficiente, regular e insuficiente e os Estágios 200 
de Desenvolvimento; considerando a Resolução nº 095 de 06 de dezembro de 2012 que define os 201 
parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e 202 
organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 203 
socioassistenciais não governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e 204 
Relatórios de Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, 205 
Programas, Projetos e benefícios socioassistenciais; considerando que os serviços, programas, 206 
projetos e benefícios socioassistenciais prestados por entidades e organizações de assistência 207 
social deverão estar em consonância com o conjunto normativo da Política Nacional de 208 
Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, visando garantir padrões de 209 
qualidade na prestação de serviços e nas condições de trabalho, tem como indicativo à Plenária 210 
que seja estabelecido Cronograma para que as Entidades e  Organizações de 211 
Assistência Social  apresentemos Planos de  Trabalho e Aplicação, referente aos 212 
Convênios de 01 de maio de 2014 a  31 de janeiro de 2015, conforme cronograma 213 
a segui r,  sendo as seguintes Entidades e Organizações de Assistência Social :  214 
ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO, ASSOCIAÇÃO ESPIRITA IRMANDADE DE JESUS- 215 
Albergue Noturno, PROVOPAR, CENTRO SOCIAL BENEFICENTE PARÓQUIA SÃO 216 
CRISTÓVÃO- CEMIC, ASSOCIAÇÃO RECANTO DA CRIANÇA – ARCRI, ASSOCIACAO 217 
EDUCACIONAL ESPIRITA LINS DE VASCONCELOS- Guarda Mirim, ASSOCIAÇÃO 218 
CASCAVELENSE DE AMIGOS DOS SURDOS – ACAS, LAR DOS BEBES PEQUENO 219 
PEREGRINO; CRONOGRAMA: 04.04.2014: reunião da comissão para aprovação dos 220 
aditivos/convênio com entidades e a proposta de partilha de recursos do FMAS; 07.04.2014: 221 
reunião plenária para aprovação dos aditivos/convênio com entidades e a proposta financeira; 222 
07.04.2014 à 11.04.2014: prazo para reformulação/elaboração dos planos de trabalho e aplicação 223 
das entidades; 14.04.2014 - Manhã: entrega à SEASO dos planos de trabalho e aplicação das 224 
Entidades; 14.04.2014 à 17.04.2014: análise e correção dos Planos de Trabalho pela equipe da 225 
SEASO (divisão do Sistema Municipal de Assistência Social e divisão Administrativa e Financeira) 226 
e orientações às entidades; 22.04.2014 - Manhã: Emissão de parecer ao CMAS pela equipe da 227 
SEASO (divisão do Sistema Municipal de Assistência Social e divisão Administrativa e 228 
Financeira); 22.04.2014 - Tarde: reunião da Comissão para análise dos pareceres dos Planos de 229 
Trabalho e Aplicação; 23.04.2014: período para possíveis correções pelas Entidades 230 
(apontamentos da Comissão); 24.04.2014: reunião plenária para aprovação dos Planos de 231 
Trabalho e Aplicação; 24.04.2014 à 30.04.2014: emissão dos Convênios...”. Encerra-se a leitura e 232 
Maria Tereza coloca o Parecer em apreciação; Justa explica que o prazo é curto pela questão do 233 



Convênio mesmo; Francieli Castelli reitera que se trata apenas de um aditivo, porém, com o 234 
mesmo o objeto; nada mais havendo, a vice presidente coloca o Parecer em aprovação, o qual é 235 
aprovado pela plenária por unanimidade de catorze votos. Desta forma, passa-se ao ponto nº 7. 236 
Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças, da Área de 237 
Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, 238 
referente a novo convênio FMAS com a Entidade CEMIC: Justa faz a leitura do parecer onde 239 
consta que: considerando a Resolução/CMAS nº 085 de 21 de novembro 2013, que “Regulamenta 240 
o repasse dos recursos sob a forma de subvenção social do Fundo Municipal de Assistência 241 
Social – FMAS para o ano de 2014/2015 e revoga a Resolução nº 083/2012 do CMAS”; 242 
considerando que a Entidade Centro Social Beneficente Paróquia são Cristóvão (CEMIC) mudou 243 
o objeto e, portanto, não é possível prorrogar o convênio o qual está vigente até 30/04/14, as 244 
Comissões têm como indicativo à plenária parecer favorável a formalização de NOVO Convênio 245 
para o CEMIC com vigência de maio/2014 até janeiro de 2015; a conselheira representante da 246 
Entidade em tela, Marinês Reolon, explica que o CEMIC mudou seu Plano de Trabalho, tendo em 247 
vista que sempre tem a necessidade de recursos para utilização em folha de pagamento e 248 
custeio; encerrada a apreciação, Maria Tereza coloca o Parecer em aprovação e a Plenária o 249 
aprova pela unanimidade de catorze votos. Na sequência, passa-se ao ponto nº 8. Apreciação do 250 
Ofício n° 051/2014, advindo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, referente à Lei 251 
Municipal de Combate a Evasão Escolar: Ronaldo explica que o CMDCA encaminhou este 252 
ofício ao Prefeito Municipal, senhor Edgar Bueno (com cópia a este Conselho, à Secretaria 253 
Municipal de Educação, Núcleo Regional de Ensino, aos Conselhos Municipais de Saúde, 254 
Educação e Antidrogas), através do qual o Conselho solicita a agilização do Projeto de elaboração 255 
de uma Lei Municipal, o qual se encontra na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, para 256 
análise, desde agosto/2013 e que se refere à Evasão Escolar no Município de Cascavel; Ronaldo 257 
explica ainda que as Comissões de Orçamento e Finanças, da Área de Proteção Social Básica e 258 
Especial, após análise do ofício, o indicativo foi de solicitar cópia da minuta desta Lei por julgar 259 
necessário se apropriar do conteúdo da mesma antes de elaborar parecer. Finalizada a 260 
apreciação e não havendo nenhum questionamento, passa-se ao ponto nº 9. Apreciação do 261 
Ofício n° 021/2014, advindo da Comissão Intersetorial de Socioeducação de Cascavel – 262 
CISVEL: a leitura do mencionado ofício é realizada pelo 1º Secretário do CMAS, Ronaldo e conta 263 
que no ano de 2011 foi instituída a Comissão Municipal de Implantação e Avaliação das 264 
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto e Implantação do SINASE, a fim de atender as 265 
exigências da Deliberação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 266 
CEDCA, porém, em 2012, visando às adequações necessárias para o funcionamento da 267 
Comissão, e atendendo as exigências da Lei nº 12.594 do SINASE, a Comissão elaborou seu 268 
regimento e recompôs a sua composição representativa, passando a usar a nomenclatura 269 
“Comissão Intersetorial de Socioeducação de Cascavel – CISVEL, e ainda que a CISVEL estava 270 
vinculada ao CMDCA, porém, haja vista a mesma perpassar por várias Políticas, faz-se 271 
necessário a instituição através de decreto; finalizada a leitura, a vice presidente coloca o ofício 272 
em apreciação; Ronaldo explica que a nível Federal a CISVEL está vinculada à Secretaria de 273 



Direitos Humanos e que a nível Estadual não se tem informações, porém,  informa Ronaldo que é 274 
o atual presidente dessa Comissão, foi encaminhado ofício ao CEDCA cuja resposta não foi 275 
satisfatória por não ter contemplado o questionamento realizado; Ronaldo ainda acrescenta que o 276 
próprio Escritório Regional de Cascavel não tem orientações de como proceder e que desta 277 
forma, a CISVEL suspendeu os trabalhos por entender que não tem legitimidade jurídica para 278 
deliberar, desta forma, o indicativo das Comissões de Orçamento e Finanças, da Área de 279 
Proteção Social Básica e Especial, é que a CISVEL seja instituída por meio de Decreto Municipal, 280 
vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, Divisão de Proteção Social Especial e que 281 
a SEASO tome as devidas providências no sentido de regularização desta Comissão, que 282 
encaminhe expediente para o CMDCA e para a CISVEL. Finalizado a apreciação, Maria Tereza 283 
coloca o indicativo das Comissões em votação, o qual é aprovado pela unanimidade de catorze 284 
votos; Após, passa-se ao ponto nº 10. Apreciação do Ofício 282/2014 referente à 285 
descompatibilização da Secretária Municipal de Assistência Social: neste momento, Inês de 286 
Paula se faz presente na reunião; o 1º Secretário Ronaldo, lê o ofício recebido da SEASO através 287 
do qual Inês de Paula comunica seu desligamento do CMAS haja vista que, se descompatibilizou 288 
do Cargo de Secretária Municipal de Assistência Social; no referido ofício Inês externa sua 289 
satisfação e honra em poder ter participado como conselheira e presidente do CMAS, diz ainda 290 
que é notório que este Conselho é atuante e determinado e pede que Deus ilumine o novo 291 
presidente que irá assumir o CMAS; em seguida, Inês faz uso da palavra, fala que o aprendizado 292 
que adquiriu nos quatro anos que esteve à frente da SEASO é incomparável, que ela se preparou 293 
para esse momento de sua saída, porém, Inês acrescenta, muito emocionada, que “não está 294 
sendo fácil”, mas que teve que se descompatibilizar do Cargo Público desde o último dia 295 
03.04.2014 por uma questão de Legislação, caso venha a pleitear algum Cargo eletivo nas 296 
próximas eleições de outubro/2014; acrescenta que foram muitos avanços, construções e o mais 297 
importante, o aprimoramento de vidas; agradece toda a Equipe da Gestão e demais Servidores da 298 
SEASO sem cuja participação e empenho não teria conseguido as melhorias conquistadas; Inês 299 
registra também a sensibilidade do Prefeito Municipal Edgar Bueno que nunca mediu esforços 300 
para contemplar as necessidades da Política de Assistência Social; em seguida a vice presidente 301 
Maria Tereza Chaves agradece Inês por sua gestão, pela maneira imparcial  com que conduziu a 302 
presidência do CMAS; que enquanto Secretária de Assistência, fez com que a SEASO 303 
conquistasse a admiração do governo municipal; o conselheiro Josué dos Santos também registra 304 
sua admiração por Inês dizendo que mesmo ela sendo representante governamental, sempre que 305 
necessário “comprava briga” para defender situações de entidades e/ou organizações não 306 
governamentais, sendo imparcial e agindo em consonância com a legislação; a conselheira 307 
Cleodomira Soares dos Santos, registra seu agradecimento em nome do Conselho Deliberativo da 308 
Entidade Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel – ADEFICA, que representa enquanto 309 
usuário; acrescenta que sempre admirou a postura e ética de Inês como Secretária Municipal e 310 
Presidente do CMAS, porém, essa admiração solidificou-se quando há uns dois meses atrás, ela 311 
teve o prazer de participar de uma reunião sobre a possível criação da Casa do Índio em 312 
Cascavel, e que quase a totalidade dos presentes eram contra o projeto e Inês posicionou-se a 313 



favor mesmo sendo minoria; a assistente social do CMAS, Justa menciona e agradece a 314 
valorização dispensada à Secretaria Executiva dos Conselhos que no início da gestão de Inês 315 
contava com uma assistente social e hoje, a SECON tem três assistentes sociais, além do agente 316 
administrativo e estagiárias, Justa comparou o município vizinho Toledo, o qual em sua opinião 317 
retrocedeu, pois, não possui nenhum profissional de serviço social assessorando a Secretaria 318 
Executiva do CMAS daquele município. Reforça que este apoio deve-se ao empenho de Inês 319 
enquanto Secretária Municipal de Assistência Social; na sequência, o senhor Emo Urbino, na 320 
condição de visitante representando o vereador Pedro Maria Martendal de Araújo, se manifesta 321 
dizendo a Inês que traz um abraço do nobre vereador e acrescenta que aprendeu a respeitá-las 322 
cada vez mais por sua dedicação e empenho enquanto Secretária e Conselheira; Sr. Emo ainda 323 
registra sua admiração à Inês na questão da valorização de sua equipe, que ela sempre elogia e 324 
que ele nunca viu ninguém valorizar tanto “seus funcionários”, que isso é muito lindo. Desta forma 325 
passa-se ao ponto nº 11. Informe da Comissão Especial de Plano de Cargos, Carreira e 326 
Salários dos Trabalhadores do SUAS: Justa explica que a Comissão se reunião e elegeu o 327 
Conselheiro Ronaldo Adriano Alves dos Santos Coordenador da referida Comissão e a 328 
Conselheira Mônica Gomes Relatora; que nesta primeira reunião dessa nova gestão, traçou-se 329 
um calendário e as reuniões acontecerão mensalmente, sempre na ultima terça-feira, às 14h; 330 
Luzia fala que nas terças-feiras á tarde ela e as Conselheiras de sua divisão não poderão 331 
participar, haja vista que, neste dia, já tem reunião pré agendada dos Grupos de Trabalhos de 332 
Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos; Justa explica que também é do conhecimento 333 
do Coordenador e demais membros, que ela, da mesma forma, não poderá participar das 334 
referidas reuniões, uma vez que, está participando dos Grupos de Trabalho mencionados por 335 
Luzia; Ronaldo e Mônica informam que diante do exposto, na próxima reunião agendada para o 336 
dia 29.04.2014, a Comissão Especial de Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Trabalhadores 337 
do SUAS irá rever a data proposta e manterá o CMAS informado. Prossegue-se com o ponto de 338 
inclusão de pauta nº 12. Ofício nº 271/2014 referente à Prestação de Contas Trimestral da 339 
SEASO: Maria Tereza faz a leitura do ofício em tela através do qual a Secretaria Municipal de 340 
Assistência Social – SEASO informa que irá cumprir a deliberação da X Conferência Municipal de 341 
Assistência Social, realizada em 19 e 20 de julho de 2013, para tanto, protocolará a prestação de 342 
contas da Secretaria durante o mês de abril de 2014, visto que é necessário um prazo para 343 
organizar as informações para formalização da prestação de contas, em que despesas do 344 
trimestre são contabilizadas até o dia 31 de março de 2014; encerrada a leitura do ofício, Hudson 345 
explica que a apresentação terá que ser sempre no mês seguinte ao término do trimestre e que 346 
este ofício foi encaminhado a título de informe à Plenária. Em seguida, passa-se ao último ponto 347 
de pauta de nº 13. Informes Gerais: 13.1. Ofício nº 001/2014.  Justa  faz a leitura do ofício em 348 
tela recebido da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN, o qual 349 
informa que houve uma reunião onde foi deliberado que as reuniões acontecerão nas primeiras 350 
terças-feiras do mês, às 08h15, na Sala de Reuniões da SEASO; 13.2. Carin fala da “Justiça no 351 
Bairro” que acontecerá na data de 10 de maio das 09h às 17h na Fundação Assis Gurgacz – FAG 352 
onde para ter acesso aos Serviços o usuário deve ter renda familiar inferior a três salários 353 



mínimos. Nada mais havendo a ser tratado, Maria Tereza Chaves encerra-se a reunião 354 
extraordinária às 10h15 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que após lida e aprovada será 355 
assinada por mim e pela vice presidente. 356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


