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RESOLUÇÃO nº 084, de 28 de novembro de 2014. 
 

Aprova o Relatório de Atividades e 
Oficinas de Mobilização Social doCentro 
de Artes e Esportes Unificados (CEUs). 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária 
realizada em 13 de novembro de 2014, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº. 4.537/07, e:  
 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988; 

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

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 145 de 15/10/2004, que aprova a Política 

Nacional de Assistência Social; 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova a 

Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social -NOB/SUAS; 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 035, de 13 de setembro de 2010, a qual 

aprova o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência 

Social de Cascavel e suas atualizações. 

CONSIDERANDO que o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEUs) é um 

equipamento público estruturado para integrar atividades e serviços culturais, práticas 

esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços 

socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e inclusão digital em municípios e 

áreas com escassez desses recursos que o ACESSUAS - Trabalho busca a autonomia 

das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio do incentivo e da 

mobilização à integração ao mundo do trabalho. 

CONSIDERANDO o repasse pelo Ministério da Cultura no valor de R$ 21.950,00, 

sendo que destes, foram executados o total de R$ 20.387,74 e o saldo deverá ser 

devolvido. 

CONSIDERANDO que a Comissão da PSBfez o preenchimento do PARECER no 

modelo disponível pela Portaria nº 095 de 17 de setembro de 2014. 
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CONSIDERANDO o oficio nº 444 de 21 de outubro de 2014, recebido do Gabinete do 

Prefeito Edgar Bueno, que solicita apreciação e deliberação do CMAS acerca da 

Mobilização Social do CEU. 

 
Resolve: 
 
Art. 1º- APROVARo Relatório de Atividades e Oficinas de Mobilização Social do 
Centro de Artes e Esportes Unificados (CEUs). 
 
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 28 de novembro de 2014. 
 
 
 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistencia Social 

 

 

 




