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RESOLUÇÃO nº 025, 12 de abril de 2012. 
 

Indefere a solicitação de aumento de subvenção social 
da entidade APAE. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 12 
de abril de 2012 e no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
 
CONSIDERANDO a partilha dos recursos para subvenção mensal 2012 às entidades e 
organizações de Assistência Social, através do FMAS disposto na Resolução CMAS 067 de 
2011; 
 
CONSIDERANDO os princípios de economicidade e de isonomia da Administração Pública; 
 
CONSIDERANDO o ofício 08/2012 da entidade APAE de Cascavel, datado de 17 de fevereiro 
de 2012 o qual requer aumento do valor do convênio para subvenção do Serviço de 
Acolhimento Institucional para jovens e adultos com deficiência- residência inclusiva; 
 
CONSIDERANDO que a entidade APAE mantém inscrição no CMAS para desenvolvimento do 
Serviço de Acolhimento institucional em residência inclusiva, sendo esta, requisito para 
subvenção social; 
 
CONSIDERANDO a subvenção social mensal realizada a entidade APAE no valor de R$ 
3.500,00 mensais o que significa 64% dos recursos utilizados para a manutenção do Serviço 
de Acolhimento institucional em residência inclusiva; 
 
CONSIDERANDO o Sistema de Monitoramento e Avaliação aprovado pelo CMAS através da 
Resolução 035/2010 que aprova o ciclo de monitoramento presencial e não presencial; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Indeferir a solicitação de aumento da subvenção mensal do FMAS apresentada pela 
entidade APAE. 
 
Art. 2° - A Comissão de Orçamento e Finanças do CMAS deverá realizar estudo para revisão 
dos critérios de partilha das subvenções mensais do FMAS às entidades e organizações de 
Assistência Social o qual devera ser iniciado no mês de maio de 2012. 
 
Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Cascavel, 12 de abril de 2012. 

 
 
 

Vanderlei Augusto da Silva 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 


