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RESOLUÇÃO nº 094, de 17 de dezembro de 2014. 
 

Aprova o Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo com 
alterações. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária 
realizada em 11 de dezembro 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 a Lei Municipal nº 4537/2007; 

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 Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.594/2012 – SINASE; 

CONSIDERANDOo oficio nº 1223 de 05 de dezembro de 2014, recebido da SEASO, 
que encaminha cópia do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, 
acompanhado de parecer da Comissão Intersetorial de Socioeducação e com solicitação 
de apreciação e deliberação do referido Plano pelo CMAS; 
CONSIDERANDOque o CMDCA, apreciou e após muita discussão aprovou o Plano 
Municipal de Atendimento Socioeducativo com alterações, o qual foi encaminhado com 
as devidas alterações, via e-mail para o CMAS apreciar e deliberar em sua reunião 
ordinária de 11/12/2014 epara a SEASO para que contemple as alterações e encaminhe 
para o CMDCA a versão final corrigida, inclusive com correções de digitação, 
ortográfica e gramatical; 

CONSIDERANDOa apreciação e deliberação do Plano Municipal de Atendimento 
Socioeducativo pela plenária do CMAS ocorrida em 11/12/2014, que aprovou com 
algumas alterações, as quais deverão estar contempladas na versão final do Plano que 
irá anexo ao Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente em 2015, sendo 
que estas alterações serão encaminhadas para o CMDCA e SEASO via e-mail; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º- APROVAR o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, com 
alterações. 
 

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

Cascavel, 17 de dezembro de 2014. 
 
 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 




