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RESOLUÇÃO nº 027, 24 de abril de 2014. 
 

Aprova a utilização do imóvel do Município que se localiza no 
Complexo Ciro Nardi na Rua 25 de agosto, esquina com Rua 
da Lapa, quadra 32 – A, lote 001, para desenvolver as 
atividadesdos empreendimentos da Economia Solidária. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinaria realizada em 24 de 
abrilde 2014 e 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 Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS, através da Resolução nº 145 de 15 de outubro de 2004, publicada no D.O.U. 
em 28 de outubro de 2004;  
CONSIDERANDO a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo CNAS 
através da Resolução 109 de 11 de novembro de 2009, publicada no D.O.U. em 25 de novembro de 2011; 
CONSIDERANDO o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação aprovado pelo CMAS através 
da Resolução n.º 035/2010 e alterado pela Resolução/CMAS nº 056/2013; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 095/2012 do CMAS que dispõe sobre os parâmetros para a inscrição 
no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de assistência social, bem 
como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais não governamentais e regulamenta 
o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de Atividades das Unidades Governamentais para a 
prestação dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais; 
CONSIDERANDO o oficio nº 347 de 22 de abril de 2014 recebido da Secretaria de Assistência Social 
que solicita apreciação e deliberação do CMAS, para que a SEASO aloque os empreendimentos da 
Economia Solidária para desenvolver suas atividades, no Complexo Ciro Nardi na Rua 25 de agosto, 
esquina com Rua da Lapa, quadra 32 – A, lote 001; 
CONSIDERANDOque no imóvel do Município que se localiza no Complexo Ciro Nardi na Rua 25 de 
agosto, esquina com Rua da Lapa, quadra 32 – A, lote 001, outrora foi deliberado pelo CMAS para 
instalação do Serviço de Acolhimento para População em Situação de Rua – Casa POP, o qual após 
avaliação mostrou-seinadequado para utilização do referido Serviço de Acolhimento; 
CONSIDERANDOque a SEASO está realizando oReordenamento dos Serviços de Acolhimento para 
População Adulta e Famílias em Situação de Rua de Cascavel, sendo que no caso da Casa Pop e Centro 
Pop, estes Serviços deverão funcionar em endereços distintos e específicos, os quais serão apresentados 
posteriormente pela SEASO, para deliberação do CMAS. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º- Aprovar a utilização do imóvel do Município que se localiza no Complexo Ciro Nardi na Rua 25 
de agosto, esquina com Rua da Lapa, quadra 32 – A, lote 001, para desenvolver as atividadesdos 
empreendimentos da Economia Solidária. 
 

Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data dasua publicação, revogando a Resolução/CMAS nº 045 
de 14 de junho de 2012. 
 

Cascavel, 24 de abril de 2014. 
Maria Tereza Chaves 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 




