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RESOLUÇÃO nº 061, de 11 de setembro de 2014. 
 

Aprova a const rução deuma nova  Unidade de  
Centro de Referência  de Assis tência Socia l  
(CRAS) no Conjunto Residencial Jardim Riviera. 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião Ordinária realizada 
em 11 de setembro, 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, que dispõe sobre as 
competências do Conselho de Assistência Social. 
 

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS, conforme Resolução nº 145/2004. 
 

CONSIDERANDO a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo CNAS 
através da Resolução 109/2009 e suas atualizações. 
 

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

CONSIDERANDO o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação aprovado pelo CMAS através 
da Resolução n.º 035/2010 e suas atualizações. 
 

CONSIDERANDO o ofício nº 808 de 08 de setembro de 2014 recebido da Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SEASO que requer a apreciação e deliberação por parte do CMAS no que se refere à 
aprovação daconstrução de uma nova unidade de CRAS no Conjunto Residencial Jardim Riviera, bem 
como a planta baixa do Projeto Arquitetônico deste CRAS.  
 

CONSIDERANDO que o Município de Cascavel através do Senhor Prefeito Edgar Bueno assinou na 
data de 25 de Julho de 2014 juntamente com representantes da Caixa Econômica Federal e da COHAPAR 
o convênio para implantação do Conjunto Residencial Jardim Riviera no Bairro Floresta e o contrato para 
a produção de equipamentos públicos no novo loteamento, contemplando também a construção de uma 
nova unidade de CRAS. 
 

CONSIDERANDO que a necessidade da implantação deste CRAS se justificou após análise de 
demanda, onde foi constatado que com a vinda de 2.089 famílias para esta região, o atual CRAS 
Interlagos que referencia o território não teria capacidade de atender e ofertar seus serviçosuma vez que o 
mesmo já vem referenciando uma média de 7.000 famílias neste território, sendo 2.000 a mais do que o 
estabelecido pela Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS, 
conforme IBGE/Censo 2010. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º-APROVARa construção da Unidade Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) no Conjunto Jardim Riviera,  bem como a planta baixa do Projeto Arquitetônico 
deste CRAS. 
 

Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 11 de setembro de 2014. 
 

 
MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 




