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RESOLUÇÃO nº 044, 14 de junho de 2012. 
 

Aprova a Mudança de endereço do Centro POP  
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinaria realizada em 14 
de junho de 2012 e no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
 
CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social; 
CONSIDERANDO o Decreto Federal 6.308/2007 o qual dispõe sobre as entidades e 
organizações de assistência social de que trata o art. 3o da Lei no 8.742, de 07 de dezembro de 
1993, e dá outras providências; 
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho Nacional 
de Assistência Social – CNAS, conforme Resolução nº 145 de 15 de outubro de 2004, 
publicado no D.O.U. em 28 de outubro de 2004;  
CONSIDERANDO a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo 
CNAS através da Resolução 109/2009 de 11 de novembro de 2009 publicado no D.O.U. em 25 
de novembro de 2011; 
CONSIDERANDO o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação aprovado pelo CMAS 
através da Resolução n.º 035/2010; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 001/2012 do CMAS a qual dispõe sobre os parâmetros para 
a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de 
assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 
não governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de 
Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas, Projetos 
e benefícios socioassistenciais; 
CONSIDERANDO o oficio nº 303 de 2012 da Secretaria de Assistência Social o qual solicita a 
apreciação e deliberação sobre mudança de endereço do Centro Pop, para a Rua Vitória, 
2796, quadra 494, lote 15, bairro Alto Alegre, a qual deve acontecer no primeiro semestre de 
2013, quando as reformas e ampliação do espaço físico estiverem concluídas. Os 
investimentos para a adequação do espaço físico, soma-se ao montante de aproximadamente 
R$ 200.000,00; 
CONSIDERANDO que a SEASO apresentou os critérios seguidos para a escolha do local, 
sendo: As especificidades do território, ser lugar de fácil acesso, ser próximo ao terminal 
rodoviário e ter maior concentração e transito das pessoas em situação de rua; 
CONSIDERANDO que a separação dos Serviços Centro Pop e Casa de Passagem Pop Rua é 
uma das providencias constantes nos Planos de Providencias e Planos de Apoio do 
Monitoramento e Avaliação; 
CONSIDERANDO que o Centro Pop compartilha o espaço físico com o Serviço de Acohimento 
Institucional para adultos em situação de rua, entretanto ambos precisam funcionar em 
espaços físicos próprios; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º- Aprovar a solicitação apresentada pela SEASO de mudança de endereço do Centro 
Pop, para a Rua Vitória, 2796, quadra 494, lote 15, bairro Alto Alegre, o qual resultará na 
separação do Centro Pop e Serviço de Acolhimento Inst itucional para adultos em 
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situação de rua, a qual deve acontecer no primeiro semestre de 2013, quando as reformas e 
ampliação do espaço físico estiverem concluídas.
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. 

 
Cascavel, 14 de junho de 2012. 

 
 

 
Vanderlei Augusto da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 


