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RESOLUÇÃO nº 062, de 11 de setembro de 2014. 
 

Indica um conselheiro para participar da 
Comissão de Elaboração do Plano Municipal 
de Acolhimento de Cascavel. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 11 de 
setembro de 2014, 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 Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007. 
 

CONSIDERANDO a Resoluçãonº 013, de 13 de março de 2014, do CMAS que aprova o Termo de 
Aceite para cofinanciamento federal para a expansão qualificada e reordenamento de Serviços de 
Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos de idade. 
 

CONSIDERANDO a Resolução nº 23/2013 do Conselho Nacional de Assistência Social que 
aprovou os critérios de elegibilidade e partilha dos recursos do cofinanciamento federal para 
expansão qualificada e do Reordenamento de Serviços de Acolhimento para crianças, adolescentes 
e jovens de até vinte e um anos, no âmbito dos municípios e Distrito Federal. 
 

CONSIDERANDO a Resolução nº 31/2013 do Conselho Nacional de Assistência Social que 
aprovou princípios e diretrizes da regionalização no âmbito do Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS parâmetros para a oferta regionalizada do serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, e do Serviço de Acolhimento para Crianças, 
Adolescentes e Jovens de até 21 anos e critérios de elegibilidade e partilha dos recursos do 
cofinanciamento federal para expansão qualificada desses serviços. 
 

CONSIDERANDO o oficio nº 813 de 07 de agosto de 2014, recebido da SEASO, solicitando a 
indicação de conselheiro do CMAS para participar da Comissão que é responsável pela elaboração 
do Plano Municipal de Acolhimento de Cascavel. 
 

CONSIDERANDO a reunião ordinária do CMAS realizada em 11 de setembro de 2014. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º -INDICARum conselheiro para participar da Comissão de Elaboração do Plano Municipal 
de Acolhimento de Cascavel, conforme segue: 

 

 Roseli Fátima Baltokoski Cardoso  
 

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 




