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RESOLUÇÃO nº 053, de 10 de julho de 2014. 
 

Revoga a Resolução nº 081, de 21 de 
novembro de 2013 que “Aprova a construção 
do CRAS Floresta, com recursos advindos do 
Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS”. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada 
em 10 de julho de 2014, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 
4.537/07.  
CONSIDERANDO que o CMAS aprovou a construção do CRAS Floresta, com recursos 
advindos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS conforme Resolução nº 
081/2013; 
CONSIDERANDOa deliberação nº 036/2014 do Conselho Estadual de Assistência 
Social – CEAS, que em seu anexo II diz que o Município de Cascavel foi inabilitado ao 
pleito de recursos oriundos do FEAS para a construção do CRAS Floresta, e que o 
motivo da desabilitação se da pelo fato do Município já estar contemplado junto ao 
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS para construção do 
CRAS Interlagos com recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social – 
FNAS;  
CONSIDERANDOque a SEASO informou que, quanto à aprovação da construção do 
CRAS Interlagos com recursos advindos do MDS conforme aprovado pela 
Resolução/CMASnº 082/2013, o projeto foi aprovado pelo referido Ministério e 
formalizado o Contrato de Repasse de nº 795010/2013, no mês de dezembro/2013, 
entre a União Federal, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social, e o 
Município de Cascavel e que o contrato possui condição suspensiva de nove meses, 
para a entrega da documentação técnica junto à Caixa Econômica; 
CONSIDERANDOo oficio nº 665/2014 recebido da SEASO informando que o Conselho 
Estadual de Assistência Social– CEAS desabilitou o Município de Cascavel ao pleito de 
recursos oriundos do FEAS para a construção do CRAS Floresta. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Revogar a Resolução/CMAS nº 081, de 21 de novembro de 2013 que “Aprova 
a construção do CRAS Floresta, com recursos advindos do Fundo Estadual de 
Assistência Social – FEAS”. 
 
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 10 de julho de 2014. 

 

 

Maria Tereza Chaves 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 




