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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
ATA N° 13 – 03.09.2012 

 

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e doze aconteceu às 16h30, na sala de reuniões 1 
do 3º andar da Prefeitura Municipal de Cascavel a reunião extraordinária do Conselho 2 
Municipal de Assistência Social – CMAS, com a presença de sua presidente, senhora Inês 3 
Aparecida de Paula e a maioria de seus membros conforme consta na lista de presença, anexa 4 
a esta, para tratar do seguinte assunto de pauta: 1. Análise, discussão e deliberação sobre 5 
o Plano de Trabalho e Plano de Aplicação dos Recursos de cofinanciamento Estadual 6 
para duas unidades de Residência Inclusiva. Inês inicia a reunião agradecendo a presença 7 
de todos e explica que foi necessário a convocação para reunião extraordinária haja vista que, 8 
a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO - recebeu a informação do Conselho 9 
Estadual de Assistência  - CEAS sobre a necessária deliberação do CMAS referente ao Plano 10 
de Trabalho e Aplicação, somente na data de 30.08.2012 e o prazo para devolução encerra em 11 
06.09.2012. Em seguida, Inês coloca  a pauta em apreciação e após, em votação. A pauta é 12 
aprovada pela unanimidade de quinze votos. Em seguida, inicia-se a discussão do ponto único 13 
de pauta nº 1. Análise, discussão e deliberação sobre o Plano de Trabalho e Plano de 14 
Aplicação dos Recursos de cofinanciamento Estadual para duas unidades de Residência 15 
Inclusiva: a assistente social, encarregada da Secretaria Executiva dos Conselhos, Janete 16 
Krack Magnagnagno explica que a SEASO encaminhou o ofício nº 543/2012, através do qual, 17 
solicita a análise e aprovação deste Conselho, do Plano de Trabalho e Aplicação dos Recursos 18 
de cofinanciamento estadual para duas unidades de Residência Inclusiva no valor de R$ 19 
120.000,00 (cento e vinte mil reais), o qual tem por finalidade pleitear recursos do Fundo 20 
Estadual de Assistência Social – FEAS – para o financiamento de equipamentos. Ainda, 21 
segundo o ofício, os equipamentos serão utilizados para a implementação da atual Residência 22 
Inclusiva, que passará a ter capacidade de atendimento para até dez pessoas com deficiência, 23 
bem como, para a implantação de uma segunda Residência Inclusiva, a qual dará início ao 24 
atendimento em abril de 2013, com capacidade para atender até dez pessoas com deficiência; 25 
Janete acrescenta que as Comissões de Orçamentos e Finanças e de Proteção Social 26 
Especial do CMAS, se reuniram, analisaram o referido Plano e elaboraram o seguinte Parecer, 27 
o qual é lido pela presidente e diz que “...considerando a função do Estado na complementação 28 
de repasse de recursos aos municípios para a implementação dos serviços socioassistenciais 29 
executados pelos municípios; considerando a Resolução do CMAS nº 041 de 29 de maio de 30 
2012, que aprova a adesão ao cofinanciamento federal para apoio à oferta dos Serviços de 31 



Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência- serviço de acolhimento institucional 32 
para jovens e adultos com deficiência em residência inclusiva, (...), a Comissão tem como 33 
indicativo à plenária que aprove o Plano de Trabalho e Plano de Aplicação dos Recursos de 34 
cofinanciamento estadual oriundos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS para uso 35 
exclusivo de duas unidades de Residência Inclusiva, no valor total de R$ 120.000,00, para a 36 
aquisição de equipamentos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e cedidos através 37 
de instrumento específico à entidade APAE.” Inês explica que sem a aprovação do CMAS, não 38 
há como dar continuidade a esse recurso; a conselheira Iara Agnes Bach da Costa pergunta se 39 
o recurso é vitalício; a conselheira e gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência 40 
Social, Cheila Tatiana Lautert Guimarães, diz que sim, que neste primeiro momento trata-se de 41 
Convênio, porém, a partir de Novembro de 2013, a proposta é que o financiamento passe a ser 42 
repassado através de convênio Fundo a Fundo, ou seja, se tornará vitalício. Cheila esclarece 43 
que o Convênio será através do município e não diretamente com a Associação de Pais e 44 
Amigos dos Excepcionais de Cascavel – APAE –  cuja entidade já desenvolve o serviço em 45 
uma unidade de Acolhimento em Residência Inclusiva e passará a executar o serviço em duas 46 
unidades.   Desta forma, o município vai adquirir os equipamentos, patrimoniar e cedê-los por 47 
prazo indeterminado para a entidade que usufruirá dos mesmos, enquanto executar o Serviço, 48 
cessando a execução terá que devolver ao município. Andressa Bremm, assistente Social do 49 
Ministério Público pergunta se essas Residências Inclusivas funcionam dentro da APAE? 50 
Cheila diz que não e esclarece que trata-se de residências mesmo, com características 51 
familiares, sendo garantida a convivência comunitária, pois a idéia é inclusão mesmo. A 52 
conselheira Carla Konieczniak Aguiar questiona quem faz os encaminhamentos para a 53 
Residência? Cheila responde que serão aceitos os encaminhamentos advindos do Poder 54 
Judiciário, Ministério Público e Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 55 
CREAS III; o conselheiro Egon Werle Kerber contribui informando que participou da visita de 56 
monitoramento e avaliação e foi constatado que o Serviço está adequado com as exigências 57 
do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS; Carla questiona ainda 58 
quem custeia as despesas da Residência? Inês explica que o município cofinancia com o 59 
repasse de subvenção mensal no valor  R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e foi 60 
concedido aumento de 5,36% (cinco vírgula trinta e seis por cento) para o ano de 2013 O 61 
conselheiro Josué dos Santos, pergunta se com a liberação dessa verba estadual, o município 62 
continuará repassando a subvenção? A presidente do CMAS esclarece que os recursos 63 
advindos do FEAS, não pode ser utilizado para pagamento de aluguel, dessa forma, o 64 
município continuará com o repasse, através do Fundo Municipal de Assistência Social – 65 
FMAS; o parecer continua em apreciação e a assistente social do MP, Andressa pergunta se 66 
os R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) do FEAS é exclusivo para aquisição de 67 
equipamentos? E como será a contribuição do Governo Federal? Cheila diz que esse valor 68 



será repassado em parcela única e deverá ser usado exclusivamente para aquisição de 69 
equipamentos conforme Plano de Aplicação que está sendo projetado; quanto ao repasse 70 
provindo do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, Cheila acrescenta que o mesmo 71 
repassará R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais para cada Residência, totalizando R$ 72 
20.000,00 (vinte mil reais) mensais. Respondendo ao questionamento de Andressa, a 73 
assistente social da APAE Vera Lúcia Caprini, informa que será uma equipe técnica para 74 
atender as duas Residências Inclusivas; Vera complementa que, embora não seja exigência 75 
Legal, a entidade possui em seu quadro de funcionários o profissional Nutricionista. Finalizando 76 
a apreciação, Cheila explica que contatou com a Secretaria da Família e Desenvolvimento 77 
Social -, SEDS, porém, a mesma não soube informar se o município terá que dispor de 78 
contrapartida, portanto, ressalta Cheila, caso posteriormente o CEAS informe a necessidade de 79 
contrapartida, este Conselho terá que deliberar em reunião posterior. Encerradas as 80 
manifestações, Inês coloca o parecer em votação e a plenária aprova por unanimidade de 81 
quinze votos. Nada mais havendo a ser tratado, a presidente encerra a reunião às 17h20 e eu 82 
Clarice Fruet, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pela 83 
Presidente.84 



 

 

 


