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RESOLUÇÃO nº 069, de 02 de setembro de 2015. 
 

APROVA os encaminhamentos da XI 

Conferência Municipal de Assistência Social de 

Cascavel. 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 

Ordinária realizada em 14 de agosto de 2015 no Auditório da Prefeitura, 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 n.º 8.742/1993, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social. 

CONSIDERANDO a Lei n.º 12.435 de 06 de julho de 2011 que “Altera a Lei n
o
 8.742, de 7 

de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social”. 

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

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que aprova a 

Política Nacional de Assistência Social;  

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova a 

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

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a qual define os 

parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem 

como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de 

assistência social dos Municípios e do Distrito Federal; 

CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 074/2014 que define 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 e 

Benefícios socioassistenciais. 

CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 097 de 18 de dezembro de 2014 que Aprova o 

Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência Social de 

Cascavel/PR e suas atualizações. 

CONSIDERANDO o parecer da Comissão Organizadora da XI Conferência de Assistência 

Social do CMAS e dos técnicos da SEASO reunida, na data de 13 de agosto de 2015 para 

elaborar o Relatório Final da XI Conferência Municipal de Assistência Social realizada em 

24/07e 05/08/2015, o qual deverá ser encaminhado ao Escritório Regional/SEDS/Cascavel/PR 

até a data de 17.08.2015. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º- APROVAR os encaminhamentos da XI Conferência Municipal de Assistência Social 

de Cascavel/PR. 
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Art. 2º- Que o CMAS encaminhe via ofício para a Secretaria de Assistência Social - SEASO 

todas as deliberações da XI Conferência Municipal de Assistência Social, destacando as cinco 

prioridades por Dimensões, que o Município deverá seguir, para que sejam contempladas na 

Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO/2016. 
 

Art. 3º- Que o CMAS publique por meio de Resolução todas as deliberações da XI 

Conferência de Assistência Social, e disponibilize no site do Município 

www.cascavel.pr.gov.br no link da SEASO, na página do CMAS. 
 

Art. 4º- Que o CMAS, encaminhe ao ER/SEDS/Cascavel, o Relatório Final da XI 

Conferência Municipal de Assistência Social, conforme instrumental recebido deste Escritório 

Regional. 
 

Art. 5º- Que concernente às avaliações, seja considerada para análise e tabulação dos dados, 

somente as Fichas de Avaliação entregues durante a XI Conferência na data de 05/08/15.  
 

I - Quanto as Fichas de Avaliação a que se refere o caput, deverão ser tabuladas em forma de 

gráficos e anexadas ao Relatório Final. 
 

II - Quanto as Fichas de Avaliação entregues na Secretaria Executiva do CMAS depois da 

Conferência, devem ser analisadas como parâmetros para a próxima Conferência e 

arquivadas. 
 

Art. 6º- Que o CMAS encaminhe todas as Moções aprovadas na Plenária Final da XI 

Conferência Municipal de Assistência Social na data de 05/08/2015, aos órgãos competentes. 
 

Art. 7º- Que as propostas de Moção que não atingiram o percentual mínimo de 20%, 

conforme Regimento da XI Conferência, o CMAS encaminhe para as Secretárias afins, 

sugerindo que acolham como propostas a serem contempladas junto com as demandas de cada 

Secretaria.  
 

Art. 8º - a Ata da XI Conferência deverá ser aprovada pela plenária do CMAS, haja vista que 

não foi possível finaliza-la e aprova-la na XI Conferência. 
  
Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cascavel, 02 de setembro de 2015. 
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