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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ATA N° 09 – 23/06/2015 

 

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e quinze, aconteceu às 10h30, no 1 

Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à Rua Paraná, 5000, a reunião 2 

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

presidente Maria Tereza Chaves, 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 5 

da Pauta do dia; 2.  Leitura das justificativas de ausências de conselheiros; 3. 6 

Indicação de 2 representantes do CMAS para participarem como Delegados na III 7 

Conferência Municipal dos Direitos do Idoso de Cascavel que acontecerá na data de 8 

30/06/2015 na UNIPAR; 4. Apreciação e deliberação do Parecer das Comissões de 9 

Orçamentos e Finanças, da Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção 10 

Social Especial de Média e Alta Complexidade e de Assessoramento, Defesa e 11 

Garantia de Direitos, com referência: Planos de Trabalho e Aplicação das Entidades: 12 

Cemic, Guarda Mirim, Abrigo São Vicente de Paulo, Provopar, Apofilab, Acas, 13 

Acadevi e Adefica; 5. Apreciação e Deliberação do oficio nº 10 de 22 de junho de 2015 14 

recebido da Associação Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança – ACAPAC, 15 

referente ao Convênio 2015/2017; 6. Apreciação e deliberação do Oficio SEASO nº 821 16 

de 22 de junho de 2015, referente aos Planos de Trabalho e Aplicação para 17 

formalização de Convênios com as Entidades Associação Recanto da Criança e 18 

Associação Espírita Irmandade de Jesus - Albergue Noturno; 7. Informes Gerais. A 19 

presidente inicia a reunião e após agradecer a presença de todos, passa ao ponto nº 1.  20 

Apreciação e aprovação da Pauta do dia: colocando a pauta em apreciação; a assistente 21 

social do CMAS, Justa Alves dos Anjos Chesca solicita a inclusão de pauta referente a 22 

deliberação da participação de Conselheiros do CMAS nas pré-conferências; a Plenária 23 

aprova pela  unanimidade de onze votos, a pauta do dia com a mencionada inclusão que 24 

passa a ser o ponto nº 7. Dando continuidade, passa-se ao ponto nº 2.  Leitura das 25 

justificativas de ausências de conselheiros: Justa faz a leitura da justificativa de 26 

ausência dos seguintes Conselheiros: Sandra Gauze Sato,  está em viagem; Gisele Fossá,  27 

tem atendimento pré agendado no distrito de São João; Rosani da Rosa Bendo, júri no 28 

Tribunal de Justiça; Juceli Pansera Silveira, tem compromisso previamente agendado não 29 

sendo possível o cancelamento; Eliedy Batista Eler, assessoramento à Escola Municipal 30 

previamente agendado; Neiva Liesenfeld,  devido o horário da reunião coincidir com o 31 



horário de seu deslocamento à Unidade de Saúde da Família no distrito de São João do 32 

Oeste. Na sequência, passa-se ao ponto nº 3. Indicação de 2 representantes do CMAS 33 

para participarem como Delegados na III Conferência Municipal dos Direitos do Idoso 34 

de Cascavel que acontecerá na data de 30/06/2015 na UNIPAR: Justa faz a leitura do 35 

ofício nº 195/2015 através do qual, o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 36 

solicita a indicação de representantes para participarem da mencionada Conferência; após 37 

discussão, a plenária aprova pela unanimidade de onze votos os seguintes representantes: 38 

Titular: Jhesy Fernanda Pinto Martins; Suplentes: Cleodomira Soares dos Santos e Vitória 39 

Suzana Skiziski. Prosseguindo, passa-se ao ponto nº 4. Apreciação e deliberação do 40 

Parecer das Comissões de Orçamentos e Finanças, da Área de Proteção Social 41 

Básica, da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e de 42 

Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, com referência: Planos de Trabalho e 43 

Aplicação das Entidades: Cemic, Guarda Mirim, Abrigo São Vicente de Paulo, 44 

Provopar, Apofilab, Acas, Acadevi e Adefica: a conselheira, 1ª Secretária do CMAS e 45 

gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, Luzia de Aguiar Soares, faz 46 

a leitura do parecer supra onde consta que “ ...considerando a Resolução nº 028 de 2011 47 

do TCE – Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a qual dispõe sobre a fiscalização e a 48 

prestação de contas quanto às transferências voluntárias de recursos financeiros no âmbito 49 

estadual e municipal, institui o Sistema Integrado de Transferências - SIT e dá outras 50 

providências; considerando o Decreto Municipal nº. 8.324, de 22 de agosto de 2008, que 51 

regulamenta os procedimentos para a celebração de convênio, auxílio, acordo, cooperação, 52 

subvenção social, ajustes ou outros instrumentos congêneres, bem como a execução e 53 

prestação de contas dos recursos, entre a Administração Pública Direta e Indireta do 54 

Município de Cascavel e Entidades Privadas sem fins lucrativos e da Administração Pública; 55 

considerando a Resolução/CMAS nº 074/2014 que define os parâmetros para a inscrição 56 

no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de assistência 57 

social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais não 58 

governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de 59 

Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas e 60 

Benefícios socioassistenciais; considerando a Resolução/CMAS nº 097 de 18 de dezembro 61 

de 2014 que Aprova o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da Política de 62 

Assistência Social de Cascavel/PR e suas atualizações; considerando a Resolução/CMAS 63 

nº 050 de 08 de junho de 2015 que regulamenta o repasse dos recursos sob a forma de 64 

subvenção social do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS para os anos de 2015 65 

a 2017; Aprova a proposta de calendário para procedimentos pertinentes à formalização 66 

dos Convênios 2015/2017através do FMAS, com as entidades e organizações de 67 

Assistência Social; Aprova a proposta de partilha de recursos do FMAS e FNAS de 68 

julho/2015 a janeiro/2017; considerando o Oficio SEASO nº 800 de 17 de junho de 2015 69 



que encaminha os Planos de Trabalho e Aplicação e os Pareceres Técnico Administrativo 70 

para celebração de convênios de julho de 2015 a janeiro de 2017, das entidades: Cemic, 71 

Guarda Mirim, Abrigo São Vicente de Paulo, Provopar, Apofilab, Acas, Acadevi e Adefica; 72 

considerando os Pareceres técnicos da SEASO, que são favoráveis a aprovação dos 73 

Planos de Trabalhos e Aplicação das entidades em tela; considerando o Parecer das 74 

comissões da Área de Proteção Social Básica, da Área de Proteção Social Especial de 75 

Média e Alta Complexidade, de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos e de 76 

Orçamento e Finanças do CMAS, que é favorável à aprovação dos Planos de Trabalho e 77 

Aplicação das Entidades Cemic, Guarda Mirim, Abrigo São Vicente de Paulo, Provopar, 78 

Apofilab, Acas, Acadevi e Adefica, para formalização de Convênio de julho de 2015 a 79 

janeiro de 2017, totalizando 19 meses, tem como indicativo à Plenária parecer favorável a 80 

aprovação dos Planos de Trabalho e Aplicação das entidades e organizações de 81 

Assistência Social que formalizarão Convênio com o Munícipio através da SEASO de 82 

julho/2015 a janeiro/2017, conforme quadro abaixo: Abrigo São Vicente de Paulo - R$ 83 

254.220,00  (duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte reais); Centro Social 84 

Beneficente Paróquia São Cristóvão – CEMIC R$ 503.880,00 (quinhentos e três mil, 85 

oitocentos e oitenta reais);  Programa Do Voluntariado Paranaense – PROVOPAR R$ 86 

311.524,00 (Trezentos e onze mil, quinhentos e vinte e quatro reais); Associação 87 

Cascavelense De Pessoas Com Deficiência Visual – ACADEVI R$ 31.844,00 (trinta e um 88 

mil, oitocentos e quarenta e quatro reais); Associação Educacional Espirita Lins De 89 

Vasconcelos - GUARDA MIRIM R$ 159.220,00 (Cento e cinquenta e nove mil, duzentos e 90 

vinte reais); Associação Cascavelense de Amigos dos Surdos – ACAS R$ 31.844,00 (Trinta 91 

e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais); Associação dos Deficientes Físicos de 92 

Cascavel – ADEFICA R$ 31.844,00 (Trinta e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais); 93 

Associação dos Portadores de Fissura Lábio Palatina de Cascavel –APOFILAB R$ 94 

31.844,00 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais); encerrada a leitura, Maria 95 

Tereza coloca o parecer em apreciação; não havendo nenhuma manifestação por parte dos 96 

presentes, o coloca em votação e a Plenária aprova o referido parecer pela unanimidade de 97 

onze votos. Desta forma, passa-se ao ponto nº 5. Apreciação e Deliberação do oficio nº 98 

10 de 22 de junho de 2015 recebido da Associação Cascavelense de Amigos da 99 

Pastoral da Criança – ACAPAC, referente ao Convênio 2015/2017:  Justa realiza a 100 

leitura do ofício citado, por meio do qual, a ACAPAC explica que não entregou o Plano de 101 

Trabalho e Ação para assinatura do Convênio, haja vista que, o recurso seria para a 102 

aquisição de alimentos para lanches no dia da Celebração da vida (Peso e Medida) e 103 

também para alimentação dos dias de Capacitações e formações de Líderes e de Mães 104 

atendidas pela Pastoral, portanto, não seria possível atender somente 30 crianças conforme 105 

preconiza o Convênio com o valor subvencionado, e que desta forma, a Entidade abre mão 106 

do Convênio, porém, continuará atendendo crianças e famílias. Encerrada a leitura, a 107 



conselheira e vice-presidente da ACAPAC, Maria de Lourdes Menon Schram, explica que 108 

em reunião com as Líderes da Pastoral, as mesmas entenderam que não seria possível 109 

utilizar os recursos para o atendimento de apenas 30 crianças, conforme consta no ofício 110 

citado, que a Entidade entende que não se trata da má vontade do Prefeito ou da 111 

Secretaria de Assistência Social, e sim, exigência do Tribunal de Contas; Justa explica que 112 

essa decisão da Entidade em nada implica com a inscrição da mesma junto ao CMAS, está 113 

abrindo mão somente da subvenção; porém, implicará na alteração da Resolução nº 114 

050/2015/CMAS na qual consta a Entidade enquanto subvencionada, portanto, deverá 115 

continuar alimentando o Sistema de Informatização da Rede de Serviços de Assistência 116 

Social – IRSAS; após se apropriar da informação repassada pela ACAPAC, à plenária 117 

aprova pela unanimidade de onze votos, a alteração da Resolução nº 050/2015/CMAS. 118 

Prosseguindo, passa-se ao ponto nº 6. Apreciação e deliberação do Oficio SEASO nº 119 

821 de 22 de junho de 2015, referente aos Planos de Trabalho e Aplicação para 120 

formalização de Convênios com as Entidades Associação Recanto da Criança e 121 

Associação Espírita Irmandade de Jesus - Albergue Noturno: Justa faz a leitura do 122 

mencionado ofício, através do qual a Secretaria Municipal de Assistência Social encaminha 123 

a este Conselho as seguintes proposta: “ ... 1. Apreciação e Deliberação da Alteração da 124 

Resolução nº 050/2015, com referência a partilha de recursos doo FMAS e FNAS de 125 

julho/2015 a janeiro/2017 das entidades Associação Recanto da Criança e Albergue 126 

Noturno: - com referência a Entidade Recanto da Criança, a mesma apresentou o ofício nº 127 

69/2015, solicitando o aumento nos recursos já deliberados, para complementar o 128 

financiamento da folha de pagamento, considerando que houve equívoco na proposta 129 

inicialmente elaborada pela Entidade. Desta forma, esta Secretaria, com vistas a cumprir o 130 

reordenamento do serviço, vem propor a este Conselho a alteração do valor de R$ 131 

487.160,00 para R$ 506.160,00; com referência a Entidade Albergue Noturno, a mesma 132 

apresentou o ofício nº 20/2015 onde informa que com o valor proposto pelo Município e 133 

aprovado pelo CMAS, não será possível atender as exigências do reordenamento do 134 

serviço. Diante deste fato, a SEASO em análise com a gestão municipal e reuniões com a 135 

Entidade, propõe a alteração dos valores municipais, de R$ 302.442,00 para R$ 136 

475.000,00. O recurso federal aprovado permanecerá inalterado; 2) Apreciação e 137 

Deliberação da justificativa quanto ao atraso na entrega dos Planos de trabalho e 138 

Aplicação das referidas Entidades: diante da alteração da proposta de financiamento das 139 

referidas Entidades, não foi possível cumprir o calendário aprovado. Desta forma, 140 

solicitamos que este Conselho aceite as propostas apresentadas intempestivamente, haja 141 

vista que os serviços prestados por estas Instituições são relevantes para o município e 142 

complementam a rede de serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 3. 143 

Apreciação e Deliberação dos Planos de trabalho e Aplicação das referidas Entidades 144 

acompanhadas dos respectivos pareceres técnicos: eencaminhamos  em ANEXO, os 145 



Planos de Trabalho e Aplicação das Entidades Associação Recanto da Criança no valor de 146 

R$ 506.160,00, e da Entidade Associação Espirita Irmandade de Jesus (Albergue Noturno) 147 

no valor de R$ 475.000,00, ambos acompanhados dos respectivos pareceres técnico-148 

administrativos; 4. Informe quanto a não apresentação do Plano de Trabalho e 149 

Aplicação da Associação Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança – 150 

ACAPAC: “Informamos que, até a presente data, a Entidade ACAPAC não apresentou o 151 

Plano de Trabalho e Aplicação para a formalização do novo convênio 2015/2017”. Desta 152 

forma entendemos que não há interesse da Entidade em realizar nova parceria com o 153 

município, encerrada a leitura do ofício, Maria Tereza coloca o mesmo em apreciação e 154 

explica que, haja vista que, não houve tempo hábil para a Comissão analisar e elaborar 155 

Parecer, então, foi solicitado à SEASO pareceres técnicos e através dos mesmos, o CMAS 156 

vai votar a deliberação supra; Justa faz a leitura dos dois pareceres técnicos da SEASO 157 

referentes à Entidade Albergue Noturno, sendo um atinente ao Recursos Municipal e outro 158 

ao Federal, sendo que este último não sofreu alteração; a encarregada do Setor de Gestão 159 

de Convênios da Secretaria de Assistência Social, Sandra Burkouski, explica que, 160 

considerando que, o ofício trouxe a solicitação dividida em sub pontos, é necessário, 161 

primeiro votar o sub ponto 1; Justa propõe que na mesma alteração, conste também a 162 

desistência da ACAPAC do recursos do Convênio; assim, a presidente coloca em votação e 163 

a plenária aprova pela unanimidade de onze votos, a Alteração da Resolução nº 164 

050/2015, com referência a partilha de recursos do FMAS e FNAS de julho/2015 a 165 

janeiro/2017 das entidades Associação Recanto da Criança e Albergue Noturno, bem 166 

como, que na mesma alteração conste a desistência do Convênio por parte da 167 

Entidade ACAPAC; em seguida, Maria Tereza coloca o sub ponto nº 2 em votação e a 168 

plenária aprova pela unanimidade de onze a justificativa quanto ao atraso na entrega 169 

dos Planos de trabalho e Aplicação das referidas Entidades: Associação Recanto da 170 

Criança e Albergue Noturno; em seguida, discute-se o sub ponto nº 3, o diretor 171 

Administrativo e Financeiro da SEASO, Hudson Márcio Moreschi Júnior, faz uso das 172 

palavra e fala da importância da aprovação, uma vez que, para o Município é bem mais 173 

vantajoso essa alteração de valores do que assumir a demanda atendida; explicou que  a 174 

subvenção destinada ao Albergue Noturno era de onze mil reais mensais de recursos livres 175 

e mais quatro mil reais mensais de recursos federais, e a alteração foi referente aos 176 

recursos livres que passaram a ser de vinte e cinco mil reais mensais, que somados aos 177 

federais, totaliza a quantia R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais mensais); e se o município 178 

fosse assumir, entre aluguel e equipe técnica teria um gasto mensal de aproximadamente 179 

cento e cinquenta mil reais; Maria Tereza solicita que fique registrado que o Albergue 180 

Noturno deverá atender 50 metas, 24 horas/dia conforme a Norma Operacional Básica do 181 

Sistema Único de Saúde do Recursos Humanos; Justa complementa que a fala da 182 

Presidente se remete à Entidade ter a equipe técnica preceituada pela NOB; Maria Tereza 183 



pergunta à conselheira e gerente da Divisão de Proteção Social Especial de Média e Alta 184 

Complexidade, Jhesy Fernanda Martins se o número de 05 Educadores para atender às 185 

24h, informados é suficiente; Jhesy responde que não está totalmente de acordo, haja vista 186 

que a legislação coloca 01 Educador para cada Grupo de 10 usuários, e mais o auxiliar, 187 

assim, com a meta de 50, teria que ser 5 educadores por turno, porém, enfatiza a gerente, 188 

considerando a relevância do Serviço Prestado e que, será apresentado ainda ao CMAS o 189 

Plano de Reordenamento de Acolhimento para População de Rua e que ainda o município 190 

tem algumas metas a cumprir, e tendo em vista a necessidade do Município manter esse 191 

Serviço, tem que se entender que houve que se adequar algumas situações para que o 192 

Serviço não fosse fechado; Hudson ressalta que, se não fosse formalizado o Convênio, o 193 

Município não teria como assumir essa demanda de imediato, o que implicaria em tempo 194 

como, encontrar um espaço adequado para locação, a contratação de recursos humanos, 195 

entre outros, pois, o prazo para o reordenamento é 30.06.2015; Justa diz que ficou em 196 

dúvida, pois no ofício a SEASO justifica que o acréscimo é por conta da equipe de 197 

referência, e agora a Entidade não está com a equipe completa; Luzia diz que o acréscimo 198 

é para a Entidade atender 24 horas e não dar conta da equipe técnica, assim como 199 

nenhuma Unidade hoje da SEASO, com algumas exceções, não está cumprindo as Normas 200 

da NOB/SUAS/RH; Luzia lembra que, como a criança/adolescente é prioridade absoluta, a 201 

Entidade Recanto da Criança já readequou a equipe técnica, enquanto o Albergue Noturno 202 

ainda está no processo de readequação; encerrada a apreciação, Maria Tereza coloca em 203 

votação e a plenária aprova pela unanimidade de onze votos os Planos de Trabalho e 204 

Aplicação das referidas Entidades: Associação Recanto da Criança e Albergue 205 

Noturno, acompanhadas dos respectivos pareceres técnicos. Na sequência, discute-se 206 

o ponto nº 7. Participação de Conselheiros do CMAS nas Pré-Conferência: Justa 207 

explica que é necessário a participação de Conselheiros nas pré-conferências, e também 208 

informa que a XI Conferência Municipal de Assistência Social será realizada na data de 209 

24.07.2015, às 13h30 no Auditório da Prefeitura e na data de 05.08.2015 a partir das 08h30 210 

no Anfiteatro da Universidade Paranaense – UNIPAR; Justa apresenta o calendário das pré 211 

e assim, os Conselheiros vão colocando seus nomes à disposição, desta forma, a 212 

participação dos Conselheiros nas pré-conferências fica da seguinte maneira: PRÉ-213 

CONFERÊNCIAS URBANAS: região do Santa Cruz – 02.07.2015 – 13h30 – Poliana 214 

Lauther e Carlos Alberto S. da Rosa;  região do Floresta - 02.07.2015 – 14h – Jhesy 215 

Fernanda Martins e Juceli Pansera Silveira; região do Periolo – 08.07.2015 – 13h30 – 216 

Marinês Reolon; região do Cascavel Velho –08.07.2015 – 13h30 -  Carin Andréia Savaris; 217 

Fórum de Pessoa com Deficiência e Entidade de Defesa –08.07.2015 – 13h30  - 218 

Cleodomira Soares dos Santos e Josué dos Santos; Entidade Guarda Mirim – 08.07.2015 219 

– 19h -  Valéria Medeiros e Luiz Antônio Mariotto Neto; região do Interlagos – 09.07.2015 - 220 

13h30 – Luzia de Aguiar; região do XIV de Novembro -  09.07.2015 – 14h -  Carin Andréia 221 



Savaris, Maria Joana Carvalho e Juceli Pansera Silveira; região do Centro – 22.07.2015 - 222 

13h30 – Ana Paula Zorik, Luzia de Aguiar Soares e Iara Agnes Bach da Costa; PRÉ-223 

CONFERÊNCIAS RURAIS: Distrito de São Salvador – 02.07.2015 – 14h – Vitória Suzana 224 

Skiziski; Distrito de Espigão Azul – 06.07.2015 – 14h – Maria Tereza Chaves; Distrito de 225 

Diamante – 09.07.2015 – 14h -  Maria de Lourdes Menon Schram; Distrito de São João – 226 

10.07.2015 – 14h – Gisele Fossá e Neiva Maria Liesenfeld; Distrito de Rio do Salto – 227 

14.07.2015 – 14h -  Hudson Márcio Moreschi Júnior; Distrito de Juvinópolis – 14h – 228 

Gisele Fossá; Distrito de Sede Alvorada – 16.07.2015 – 14h – Ana Paula Zorik. Desta 229 

forma, passa-se ao último ponto de pauta de nº 8.  Informes Gerais: Justa informa que 230 

houve alteração da data da XI Conferência Estadual de Assistência Social, que seria 231 

realizada nas datas de 13, 14 e 15 de outubro/2015, foi antecipado para os dias 07, 08 e 09 232 

de outubro/2015. Nada mais havendo a ser tratado, a presidente Maria Tereza Chaves 233 

encerra a reunião às 11h10 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e 234 

aprovada será assinada por mim_____________ e pela  presidente___________________. 235 



 

 

 

 


