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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ATA N° 15 – 01/10/2013 
Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e treze, aconteceu às14h no Auditório a Prefeitura 1 
Municipal de Cascavel, sito ä Rua Paraná, 5.000 – Centro, a reunião extraordinária do Conselho 2 
Municipal de Assistência Social – CMAS com a presença de seu vice presidente Luiz Antonio 3 
Pastorini Lançanova, e a maioria de seus membros conforme consta na lista de presença anexa, 4 
para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Aprovação da Pauta do Dia; 2. Apreciação e 5 
deliberação do Termo de Adesão do Plano de Ação referente ao cofinanciamento estadual 6 
do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em 7 
situação de dependência em Residência Inclusiva; 3. Informes gerais.  O vice presidente do 8 
CMAS, senhor Luiz Antonio Pastorini Lançanova, agradece a presença de todos e explica que 9 
está presidindo a reunião, haja vista que, a Presidente Inês de Paula, encontra-se em viagem a 10 
serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. Prossegue com o ponto de pauta nº 1. 11 
Aprovação da Pauta do Dia: o vice presidente coloca a pauta em apreciação e após em votação; 12 
a plenária aprova a pauta pela unanimidade de dez votos. Em seguida, Luiz justifica a ausência 13 
dos seguintes Conselheiros representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social – 14 
SEASO: Inês de Paula que se encontra viajando à serviço da Secretaria; Tatiana Stahl está em 15 
férias e fora da cidade; Luzia de Aguiar Soares, em reunião pré agendada referente a divisão de 16 
Proteção Social Básica; também justifica a falta dos seguintes Conselheiros: Patrícia Bilibio 17 
representante do Núcleo do Conselho Regional de Serviço Social, 11ª Região – NUCRESS; Ivete 18 
Goinski Pellizzetti, representante da Associação de Moradores do Jardim Maria Luiza, está 19 
retornando de uma viagem e não chegará a tempo; Vanice Maria Schaedler representante do 20 
Abrigo São Vicente de Paulo, que se encontra em férias e fora da cidade; Carlos Alberto S. da 21 
Rosa, representante da Secretaria Municipal de Cultura, que está organizando uma exposição que 22 
acontecerá em sua Secretaria na data de amanhã. Na sequência, discute-se o ponto nº 2. 23 
Apreciação e deliberação do Termo de Adesão do Plano de Ação referente ao 24 
cofinanciamento estadual do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos 25 
com Deficiência em situação de dependência em Residência Inclusiva: Luiz realiza a leitura 26 
do ofício nº 744/2013 advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, solicitando 27 
a deliberação desse Conselho referente ao Termo de Adesão e do Plano de Ação referente o 28 
cofinanciamento Estadual do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com 29 
Deficiência em situação de dependência em Residência Inclusiva; em seguida, Francieli Castelli, 30 
assistente social da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social – encarregada do Setor 31 
de Captação de Recursos, explica que os recursos referentes à contrapartida do Estado com 32 
relação ao Programa Viver sem Limites, direcionado para o Serviço de Acolhimento Institucional 33 
para Jovens e Adultos com Deficiência em Residência Inclusiva, se dera fundo a fundo conforme 34 



Decreto Estadual nº 8.543/2013, desta forma o Plano de Trabalho e Aplicação anteriormente 35 
aprovado por este Conselho que tinha como objeto a aquisição de equipamentos, para a 36 
formalização de Convênio, será arquivado, e o referido recurso será repassado fundo a fundo, e 37 
para a formalização deste processo precisamos encaminhar ao Estado o Termo de Adesão onde 38 
consta as responsabilidades e compromissos do Estado e do Município, e o Plano de Ação 39 
conforme deliberação nº 074/2013 do CEAS, a primeira parcela referente ao período de Junho de 40 
2012 a setembro 2013 será repassado na primeira quinzena do mês de outubro, no valor de 190 41 
mil em função dos rendimentos por estar aplicado, e a partir de outubro o Estado passará R$ 42 
5.000,00 (cinco mil reais) mensalmente por cada unidade de Residência Inclusiva. Explana 43 
também que o CMAS será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução deste 44 
recurso, devendo o mesmo deliberar sobre o Relatório de Gestão Físico Financeiro apresentado 45 
pela SEASO semestralmente para após o envio deste documento ao CEAS, conforme Resolução 46 
nº 074/2013 do CEAS. Francieli inicia a apresentação projetada em multimídia, o referido Termo 47 
de Adesão; durante a leitura do mesmo, Francieli explanou e esclareceu as dúvidas apontadas 48 
pela Plenária; encerra a leitura e apresenta o Plano de Ação, diz que o modelo é padrão, e refere-49 
se aos três anos de execução do Serviço, sendo 2012, 2013 e 2014, explana sobre os dados e as 50 
previsões de recursos do governo federal, governo do estado e do município, lembra também que 51 
atualmente a entidade APAE é responsável pelo serviço, e o município repassa recursos próprios 52 
através de convenio que tem vigência até 31 de janeiro de 2014, e a partir do dia 01 de fevereiro o 53 
serviço passará a ser de responsabilidade do Município, conforme acordo entre as partes e 54 
aprovação deste conselho, diz que no valor previsto para investimento se prevê R$ 190.000,00 55 
(cento e noventa mil reais) para a equipagem das duas unidades com móveis, eletrodomésticos, 56 
eletrônicos, tecnologias assistivas, e aquisição de um veiculo adaptado; e R$ 120.000,00 (cento e 57 
vinte mil reais) para despesas com custeios; a assistente social Francieli finaliza perguntando se a 58 
plenária tem algum questionamento e esclarece que após a aprovação do CMAS, a SEASO 59 
encaminhará Plano detalhado dos equipamentos para apreciação desse Conselho; o presidente 60 
Luiz questiona qual o prazo para a apresentação do referido Plano detalhado; Francieli esclarece 61 
que não tem prazo para o Estado, pois esse detalhamento será somente para o processo de 62 
licitação realizado através da SEASO, e após a aquisição dos equipamentos, será prestado 63 
contas a esse Conselho; prosseguindo a apreciação, a conselheira e gerente da Divisão do 64 
Sistema Municipal de Assistência Social, Cheila Tatiana Lautert Guimarães explica que o Estado 65 
vai depositar na primeira quinzena de outubro, em conta já aberta, o valor de R$ 190.000,00 66 
(cento e noventa mil reais), retroativo, já embutido os rendimentos, e que após, serão depositados 67 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), mensais. A assistente social da Secretaria Executiva do CMAS, 68 
Justa Alves dos Anjos Chesca, questiona qual será o comportamento do Estado em relação à 69 
segunda Residência Inclusiva que não foi implantada, haja vista que ao Ministério de 70 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS já foi justificado; Cheila explica que os valores 71 
não poderão ser gastos, apenas aplicados, e após, justificar ao Estado que mesmo tendo sido 72 
efetuado o depósito, não foi possível comprar os equipamentos, e que se espera que, o Estado 73 
não solicite a devolução desses valores, no entanto, os valores depositados só poderão ser 74 



utilizados após a deliberação favorável do Estado; encerrando a apreciação, Luiz solicita que se 75 
registre que este é um dia histórico, pois atua na Política da Assistência Social há muitos anos e 76 
esta é a primeira vez que o Estado repassa recursos fundo a fundo. Desta forma, coloca a 77 
solicitação da SEASO em votação e a plenária aprova pela unanimidade de dez votos, o Termo 78 
de Adesão do Plano de Ação referente ao cofinanciamento estadual do Serviço de Acolhimento 79 
Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em situação de dependência em Residência 80 
Inclusiva. Na sequência, o ponto de pauta nº 3. Informes gerais: o vice presidente realiza a 81 
leitura do Convite do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, através do qual, o presidente 82 
Jaime Mariano informa as diversas atividades que serão desenvolvidas no decorrer do mês de 83 
outubro; também expõe o Convite para a formatura de alunos do PROERD que acontecerá no 84 
Auditório da FAG na data de 05.10.2013 às 09h e às 14h; a Conselheira representante da 85 
Associação Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança – ACAPAC, Maria de Lourdes 86 
Menon Schram convida a todos para participarem dia 06.10.2013, domingo da Caminhada a 87 
Favor da Vida, (contra o aborto) com saída às 15h da Praça do Migrante até a Catedral. Nada 88 
mais havendo a ser tratado, o vice presidente Luiz Antônio Pastorini Lançanova encerra a reunião 89 
às 15h15 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por 90 
mim e pelo vice presidente. 91 

 


