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RESOLUÇÃO nº 046, 14 de junho de 2012. 

 
Aprova a construção da sede própr ia do 
Serv iço de Acolhimento inst i tuc ional para  
adolescentes do sexo mascul ino  
 

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 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 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 301 de 2012 o qual requer do CMAS que delibere referente a 
construção da sede própria do Serviço de Aco lhimento inst itucional para 
adolescentes do sexo masculino e informa ainda que a SEASO disponibi l izou o 
valor de RS 420.00,00 alocados na LDO 2012 para construção da sede própria 
do Serviço de Acolhimento Inst itucional em unidade inst itucional para 
adolescentes do sexo masculino de Cascavel e que a unidade terá capacidade 
para 20 adolescentes a ser construída na Rua Santa Catarina, ao lado do CAPS 
AD; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º- Aprovar a solicitação apresentada pela SEASO referente a construção da sede 
própria do Serviço de Acolhimento inst itucional para adolescentes do sexo 
masculino, na Rua Santa Catarina, ao lado do CAPS AD.  

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 


