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RESOLUÇÃO N ° 017, de 24 de março de 2017. 

Dispõe sobre a recomposição do CMAS no Segmento Usuários 

e de Organizações de Usuários Gestão 2015/2017.  

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 09 de março 

de 2017, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 4.537/07. 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988. 

CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social. 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007. 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 068 de 09 de setembro de 2016, que “CANCELA a Inscrição 

junto ao CMAS do SCFV para Crianças de até 6 anos executado pela ACAPAC. 

CONSIDERANDO que a vacância na composição do CMAS é do Segmento Usuários e de Organizações 

de Usuários na condição de suplente, ocupada pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

- SCFV para Crianças de até 06 anos executado pela ACAPAC, o qual tinha sido eleito na Assembleia do 

Segmento Usuários e de Organizações de Usuários para compor o CMAS Gestão 2015/2017, durante a 

XI Conferência Municipal de Assistência Social realizada em 24 de julho de 2015. 

CONSIDERANDO que a ACAPAC deixou de executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para Crianças de até 06 anos, perdendo assim a sua Inscrição junto ao CMAS e 

consequentemente a vaga ocupada no Conselho como suplente do Segmento Usuários e de Organizações 

de Usuários Gestão 2015/2017. 

CONSIDERANDO que haverá eleição da sociedade civil para compor o CMAS Gestão 2017/2019, 

durante a XII Conferência da Assistência Social que acontecerá em julho de 2017. 

CONSIDERANDO que o Parecer da Comissão Especial Provisória para Eleição Complementar do 

CMAS Gestão 2015/2017, tem como indicativo que os dois suplentes do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para Idosos do CRAS Cascavel Velho e CRAS Interlagos, façam o 

revezamento entre ambos e substituam sempre que necessário o representante do Programa de 

Assessoramento Político, Técnico, Administrativo e Financeiro – Cozinha Comunitária do PROVOPAR 

que é Titular pelo Segmento de Usuários e de Organizações de Usuários no CMAS Gestão 2015/2017, 

sendo que seu Suplente neste Conselho era o SCFV para Crianças de até 06 anos, antes executado pela 

ACAPAC.  

CONSIDERANDO que os conselheiros suplentes que representam o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para Idosos do CRAS Cascavel Velho e do CRAS Interlagos estão inteirados 

das discussões do CMAS, pois compõem suas Comissões Internas que analisam, discutem e emitem 

pareceres com indicativos à plenária do CMAS. 

RESOLVE: 

Art. 1º DISPOR sobre a não realização de eleição Complementar para recomposição do CMAS no 

Segmento Usuários e de Organizações de Usuários Gestão 2015/2017.   

Art. 2º APROVAR que os dois suplentes representantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para Idosos do CRAS Cascavel Velho e CRAS Interlagos junto ao CMAS, façam o 

revezamento entre ambos para substituírem sempre que necessário o representante titular do Programa de 

Assessoramento Político, Técnico, Administrativo e Financeiro – Cozinha Comunitária do PROVOPAR. 

I- Com o revezamento de que trata o caput, não haverá Eleição Complementar para recompor o 

CMAS na vaga de suplente do Segmento Usuários e de Organizações de Usuários Gestão 

2015/2017. 

II- A Secretaria Executiva do CMAS deverá fazer os contatos quando se fizer necessário o 

revezamento de que trata o caput, com os dois suplentes para verificar quem fará a 

substituição do titular nas reuniões do CMAS, garantindo assim, a paridade e a representação 

do Segmento de Usuários e de Organizações de Usuários junto ao CMAS.  

 Art. 3º Esta Resolução entra em vigor da data de sua publicação 

Cascavel, 24 de março de 2017. 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 


