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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 01/2015  

 

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Cascavel, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal n.º 4.537/2007 vem convocar as Entidades e 
Organizações de Assistência Social, a Sociedade Civil Organizada e a população em geral para a XI 
Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada na data de 24 de julho de 2015, 
com início às 13h30 e encerramento previsto para às 17h30 no Auditório da Prefeitura Municipal de 
Cascavel sito à Rua Paraná, 5000, Centro e no dia 05 de agosto de 2015, no horário das 08h às 12h 
e das 13h30 às 17h30 no Auditório da UNIPAR, sito a rua Rui Barbosa, 611, Centro  nesta cidade.  
 

RESOLUÇÃO nº 059/2015 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais resolve regulamentar a 
dinâmica dos trabalhos XI Conferência Municipal de Assistência Social e eleição do segmento não 
governamental do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme segue: 
 

REGULAMENTO 
 

Capítulo I 
Dos Objetivos e Temário 

 

Art. 1º A XI Conferência Municipal de Assistência Social é o fórum municipal de debates sobre a 
Assistência Social, como instância deliberativa e paritária, entre governo e sociedade civil, e reunir-se-
á conforme dispuser Regimento próprio para:  

I - Aprovar seu Regimento; 
II - Analisar, propor e deliberar, com base na avaliação local, as diretrizes para gestão e 
financiamento do Sistema Único de Assistência Social, reconhecendo a corresponsabilidade de 
cada ente federado; 
III - Propor as diretrizes gerais da Política Municipal de Assistência Social no biênio subseqüente ao 
de sua realização; 
IV - Eleger as entidades e representações da sociedade civil para o Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS de Cascavel para o mandato de dois anos (Gestão 2015-2017); 
V - Eleger 6 (seis) delegados para participarem da XI Conferência Estadual de Assistência Social, 3 
(três) representantes governamentais e 3 (três) representantes não-governamentais, destes 1 (um) 
representante dos usuários da assistência social, 1 (um) representante dos trabalhadores do setor e 
1 (um) representante de entidades e organizações de assistência social. 

 
 

Art. 2º A XI Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema geral: "Consolidar o SUAS 
de vez, rumo a 2026” e apresenta os seguintes subtemas: 
I - O enfrentamento das situações de desproteções sociais e a cobertura dos serviços, programas, 
projetos, benefícios e transferência de renda nos territórios; 
II - O Pacto Federativo e a consolidação do SUAS; 
III - Fortalecimento da participação e do controle social para a gestão democrática. 

 

Art. 3° Os subtemas de que trata o artigo anterior se traduzem em cinco dimensões:  
I - Dimensão 1: Dignidade Humana e Justiça social: princípios fundamentais para a consolidação do 
SUAS no pacto federativo. 
II - Dimensão 2: Participação social como fundamento do pacto federativo no SUAS. 
III - Dimensão 3: Primazia da responsabilidade do Estado: por um SUAS Público, Universal, 
Republicano e Federativo. 
IV - Dimensão 4: Qualificação do Trabalho no SUAS na consolidação do Pacto federativo. 
V - Dimensão 5: Assistência Social é direito no âmbito do pacto federativo. 

 

Capítulo II 
Da Realização 
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Art. 4º A XI Conferência Municipal de Assistência Social será realizada em duas etapas distintas, a 
saber: 
 

I - A primeira etapa constituir-se-á de Pré-conferências envolvendo os órgãos públicos, a sociedade 
civil organizada, usuários da assistência social, trabalhadores do setor, entidades e organizações de 
assistência social e população em geral. As Pré-conferências acontecerão conforme disposto abaixo: 
 

PRÉ-CONFERÊNCIAS URBANAS 
N° REGIÃO DATA HORA LOCAL 

01 Santa Cruz 02 de julho 2015 13h30 
CEU - Rua Caiçaras, S/N, esq. c/ Tito Muffato - Bairro 
Santo Onofre 

02 Floresta 02 de julho 2015 14h 
SALÃO DA IGREJA CATÓLICA - Rua João de Barro - 
Bairro Floresta 

03 Centro 22 de julho 2015 13h30 
AUDITÓRIO DA PREFEITURA - Rua Paraná, 5000 - 
Centro 

04 
Fórum da 
Pessoa com 
Deficiência  

08 de julho 2015 13h30 
SALA DE REUNIÕES DA CETRANS 2°PISO DA 
RODOVIÁRIA - Av. Assunção, 1751 - Centro 

05 
Periolo 08 de julho 2015 13h30 

SALÃO COMUNITÁRIO -Rua Romeu Caponi S/N ao 
lado do CRAS 

06 
Cascavel 
Velho 

08 de julho 2015 13h30 
CRAS CASCAVEL VELHO – Rua Londres, 980 - Bairro 
Cascavel velho 

07 Guarda Mirim 08 de julho 2015 19h 
GUARDA MIRIM - Rua Marechal Cândido Rondon, 
3530 - Bairro Cancelli 

08 Interlagos 09 de julho 2015 13h30 
EURECA I - Rua Felicidade, 631 
Bairro Julieta Bueno 

09 
XIV de 
Novembro 

09 de julho 2015 14h 
SALÃO DA IGREJA CATÓLICA - Rua da Amizade, 815 
- Bairro XIV de Novembro 

 
 

PRÉ-CONFERÊNCIAS RURAIS 
N° REGIÃO DATA HORA LOCAL 
01 Distrito de São Salvador 02 de julho 2015 14h Salão da Igreja Católica 
02 Distrito de Espigão Azul 06 de julho 2015 14h Salão da Igreja Católica 

03 Distrito De Diamante 09 de julho 2015 14h 
Salão Comunitário da Comunidade 
Navegantes 

04 Distrito de São João 10 de julho 2015 14h Unidade de Saúde da Família do Distrito 
05 Distrito de Rio do Salto 14 de julho 2015 14h Salão Comunitário 
06 Distrito de Juvinópolis 15 de julho 2015 14h Unidade de Saúde da Família do Distrito 
07 Distrito de Sede 

Alvorada 
16 de julho 2015 14h Salão Comunitário 

 

§ 1º- As Pré-conferências terão o intuito de estabelecer a participação organizada na XI Conferência 
Municipal de Assistência Social, identificar as necessidades relacionadas à política de assistência 
social nos territórios e apresentar propostas conforme dimensões citadas no Artigo 3°.  
 

§ 2º - Cada Pré-conferência elegerá delegados titulares e suplentes do segmento usuários e 
organização de usuários, de acordo com a densidade populacional de cada território. 
 

I - 04 (quatro) delegados titulares e seus respectivos suplentes na Pré-conferencia da região do Santa 
Cruz. 
II - 03 (três) delegados titulares e seus respectivos suplentes na Pré-conferencia da região do 
Interlagos. 
III - 03 (três) delegados titulares e seus respectivos suplentes na Pré-conferencia da região do Periolo. 
IV - 02 (dois) delegados titulares e seus respectivos suplentes nas demais Pré Conferências. 
 

§ 3º A Pré-conferência do Centro não elegerá representante delegados no segmento usuários e 
organização de usuários. 
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§ 4º No ato da inscrição os candidatos deverão informar em que serviço, programa, projeto ou 
benefício são usuários da Política de Assistência Social, desde que estejam organizados 
juridicamente, politicamente ou socialmente. 
 

§ 5º - Os usuários mais votados serão eleitos delegados titulares e os demais usuários inscritos serão 
eleitos como suplentes, por ordem de votação. 
 

§ 6º - A Comissão Organizadora da Pré-conferência deverá informar via ofício e cópia da Ata da Pré-
conferência, a relação dos delegados usuários eleitos e seus respectivos suplentes, os quais deverão 
ser homologados pela Comissão Organizadora da XI Conferência Municipal de Assistência Social. 
 

§ 7º - Os demais segmentos (entidades e organizações de assistência social e trabalhadores do setor) 
deverão indicar seus delegados para a XI Conferência Municipal de Assistência Social, considerando 
que a participação em pelo menos uma Pré-conferência é requisito para a inscrição como delegado da 
Conferência. 
 

II- A Segunda etapa terá âmbito municipal e será realizada nos dia 24 de julho de 2015, com início às 
13h30 e encerramento previsto para às 17h30 no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel sito à 
Rua Paraná, 5000, Centro e no dia 05 de agosto de 2015,  no horário das 08h às 12h e das 13h30 às 
17h30 no Auditório da UNIPAR, sito a rua Rui Barbosa, 611, Centro  nesta cidade.  O desenvolvimento 
dos trabalhos da Conferência compreenderá: 
 

I - No dia 24 de julho de 2015: Abertura oficial; aprovação do Regimento e eleição das entidades e 
representações da sociedade civil para o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de 
Cascavel para o mandato de dois anos (Gestão 2015-2017); 
II - No dia 05 de agosto de 2015: Avaliação da implementação do SUAS em Cascavel;  palestra sobre 
o temário; debate;  grupos de trabalho; Plenária Final com discussão e aprovação de propostas e 
moções, eleição de delegados para a XI Conferência Estadual de Assistência Social e referendo dos 
representantes não-governamentais que integrarão o Conselho Municipal de Assistência Social Gestão 
2015/2017. 
 

Capítulo III 
Dos Participantes 

 

Art. 5º Poderão participar da XI Conferência Municipal de Assistência Social as pessoas inscritas na 
condição de: 

I - Delegados Natos. 
II – Delegados. 
III – Convidados. 

 

§ 1º - Os participantes inscritos como delegados, que tratam os incisos I e II deste artigo participarão 
dessa Conferência com direito a voz e voto. Aos participantes previstos no inciso III será garantida a 
manifestação verbal. 
 

§ 2º - Serão Delegados Natos os componentes titulares e suplentes do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Casacavel/PR. 
 

§ 3º - Serão Delegados os representantes de usuários e de organização de usuários eleitos nas Pré-
conferencias, bem como os representantes formalmente indicados dos segmentos trabalhadores do 
setor e entidades de Assistência Social e representantes governamentais. 
 

§ 4º - Na condição de convidados poderão se inscrever até 150 pessoas interessadas em discutir a 
Política de Assistência Social. 

 

Seção I 
Dos Delegados 

 

Art. 6º Participarão da XI Conferência Municipal de Assistência Social na condição de delegados 
representantes indicados pelo poder público e delegados titulares formalmente credenciados de 
representantes de usuários e organizações de usuários, dos trabalhadores do setor e entidades ou 
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organizações de assistência social, sendo pré-requisito a participação em no mínimo uma Pré-
conferência.  
  
a) Usuários aqueles que congregam, representam e defendem os interesses do segmento previstos 

na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS. Conforme a Resolução nº 24 de 16 de fevereiro de 
2006 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS em seu Art. 1º, § 1º - “são considerados 
representantes de usuários, pessoas vinculadas aos programas, projetos, serviços e benefícios da 
Política Nacional de Assistência Social – PNAS, organizadas sob diversas formas, em grupos que 
têm por objetivos a luta por direitos. Reconhecem-se como legítimos: associação, movimentos 
sociais, fóruns, redes ou outras denominações, sob diferentes formas de constituição jurídica, 
política ou social”. 

 

b) Entidades e Organizações de Assistência Social, aquelas que prestam, com fins não 
econômicos, atendimento, defesa e garantia de direitos ou assessoramento aos usuários da 
Política de Assistência Social e que estejam devidamente inscritas no Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS, em conformidade com a Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014 do 
Conselho Nacional de Assistência Social, que define os parâmetros nacionais para inscrição das 
entidades ou organizações de Assistência Social, bem como do serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social. 

 

c) Trabalhadores do setor, a Resolução CNAS nº 06 de 21 de maio de 2015, no seu artigo 1º 
“Reconhece como legítima todas as formas de organizações de trabalhadores do setor como 
associações de trabalhadores, sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais, conselhos 
federais de profissões regulamentadas, fórum nacional, e fóruns regionais, estaduais e municipais 
de trabalhadores, que organizam, defendem e representam os interesses dos trabalhadores que 
atuam institucionalmente na política de assistência social, conforme preconiza na Lei Orgânica de 
Assistência Social – LOAS, na Política de Assistência Social- PNAS e no Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS.”    

 

§1º - As vagas para delegados representantes da Sociedade Civil ficam limitadas em até 120 vagas no 
total, já contemplando os delegados natos, que são os conselheiros titulares e suplentes do CMAS, 
divididas da seguinte forma: 
 

REPRESENTAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL NÚMERO DE VAGAS 
Entidades e organizações de Assistência Social 40 
Usuários e organização de usuários 40 
Trabalhadores do setor 40 

 

§2º - Paritariamente as vagas para delegados governamentais ficam limitadas em até 120 vagas, já 
contemplando os delegados natos, que são os conselheiros titulares e suplentes do CMAS, divididas 
da seguinte forma: 
 

REPRESENTAÇÃO GOVERNAMENTAL NÚMERO DE VAGAS 
Secretaria Municipal de Assistência Social 101 
Secretaria Municipal de Saúde 03 
Secretaria Municipal de Educação 03 
Secretaria Municipal de Cultura 03 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 01 
Secretaria Municipal de Administração 01 
Secretaria Municipal de Planejamento  01 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  01 
Secretaria Municipal de Finanças 01 
Secretaria Municipal de Agricultura 01 
Secretaria Municipal de Ação Comunitária 01 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 01 
Secretaria Municipal Antidrogas 01 
Agência do Trabalhador 01 

 



 
 
 

 PÁGINA 5  

Art. 7º Os delegados representantes do poder público municipal serão indicados pelos Gestores das 
respectivas Secretarias, de forma paritária à sociedade civil, mediante ofício enviado à Comissão 
Organizadora da XI Conferência Municipal de Assistência Social, até o dia 17/07/2015 à realização da 
Conferência. As vagas não preenchidas serão redistribuídas dentre as Secretarias interessadas.  

 

Seção II 
Das Inscrições e Credenciamento 

 

Art. 8º O prazo para inscrição dos delegados da sociedade civil representantes de usuários e 
organizações de usuários, dos trabalhadores do setor e entidades ou organizações de 
assistência social, para XI Conferencia Municipal de Assistência Social será até o dia 17/07/2015 até 
as 17h, na Secretaria Executiva do CMAS na Prefeitura Municipal de Cascavel.  
 
 

Art. 9º A inscrição dos delegados (titular e suplente) da sociedade civil deverá ser realizada através 
de ofício assinado pelo representante legal da instituição, indicando o delegado para participar da XI 
Conferência Municipal de Assistência Social, informando em qual Pré-conferência participou.  
 

§ 1º Neste mesmo ofício as instituições representantes dos Delegados da sociedade civil deverão 
declarar o interesse em concorrer ao pleito para compor o Conselho Municipal de Assistência Social 
que acontecerá na XI Conferência Municipal de Assistência Social. 
 

§ 2º Na ausência do delegado titular, a vaga será ocupada pelo suplente, cuja inscrição deverá ser 
realizada junto com a do titular. 
 

§ 3º Um mesmo delegado não poderá representar mais de um segmento ou entidade. 
 

Art. 10 O credenciamento é o documento que torna a pessoa habilitada a atuar enquanto participante 
e será realizado através da devida identificação, com a assinatura na lista de presença e a concessão 
do crachá para os delegados. O credenciamento será realizado no dia do evento, conforme 
programação. 
 

Art. 11 Os convidados poderão realizar a inscrição através do site oficial do município – 
www.cascavel.pr.gov.br a partir de 01 de julho de 2015, encerrando-se em 17 de julho de 2015, ou 
pessoalmente na Secretaria Executiva do CMAS, no mesmo período. Somente serão inscritos 
convidados na data da XI Conferencia se houverem vagas disponíveis. 
 
 

Seção III 
Da Competência dos Delegados 

 

Art. 12 Compete aos delegados: 
a) Participar da votação das propostas que farão parte das diretrizes gerais da Política Municipal de 

Assistência Social. 
b) Eleger os candidatos a Conselheiros Municipais de acordo com o segmento que representa: 

usuários, trabalhadores do setor ou entidades e organizações de assistência social. 
c) Representar os segmentos como candidatos à Composição do Conselho Municipal de Assistência 

Social, gestão 2015 à 2017.  
d) Candidatar-se e eleger os delegados para participação no XI Conferência Estadual de Assistência 

Social. 
 

Parágrafo Único - Os delegados governamentais não participarão de eleição dos representantes da 
sociedade civil para conselheiro municipal. 
 

Capítulo IV 
Da Candidatura e Eleição do CMAS 

 

Art. 13 A eleição do CMAS ocorrerá no dia 24 de julho no Auditório da Prefeitura de Cascavel. A 
candidatura dos representantes não governamentais será realizada em votação própria de cada 
segmento, durante o evento, conforme a programação. 
 

http://www.cascavel.pr.gov.br/
http://www.cascavel.pr.gov.br/
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§ 1º - A eleição dos segmentos ocorrerá através de voto secreto ou aclamação, entre seus pares. 
 

§ 2º - A Comissão Organizadora indicará uma Comissão Eleitoral que terá um coordenador e um 
relator para a eleição de cada segmento, os quais terão a responsabilidade de coordenar a eleição, 
apurar os votos e preencher a Ata de eleição, a ser fornecida pela Comissão Organizadora. 
 

§ 3º - Os documentos da eleição deverão ser entregues para a Comissão Organizadora logo ao 
término da eleição, a qual encaminhará para o referendo da plenária final da XI Conferência Municipal 
de Assistência Social. 
 

Art. 14 As vagas para Conselheiros não-governamentais no Conselho Municipal de Assistência Social 
de acordo com a LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social e a Lei Municipal n.º 4.537/07 ficam assim 
constituídas: 

I - 03 (três) vagas para representantes titulares e suplentes do segmento Usuários e Organização 
de Usuários. 
II - 03 (três) vagas para representantes titulares e suplentes do segmento Trabalhadores do Setor. 
III - 03 (três) vagas para representantes titulares e suplentes do segmento Entidades e Organizações 
de Assistência Social. 

 

Art. 15 Os Conselheiros governamentais e não governamentais deverão ser indicados em até 10 dias 
úteis após a realização da XI Conferência Municipal de Assistência Social. 
 

Art. 16 Os conselheiros governamentais serão nomeados pelo Prefeito Municipal. 
 

 

Capítulo V 
Da Estrutura e Organização 

 

Art. 17 A XI Conferência Municipal de Assistência Social terá a seguinte estrutura: 
I - Comissão Organizadora; 
II - Comissão Eleitoral; 
III – Plenária. 

 

Art. 18 A Comissão Organizadora é referendada pelo Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS, contemplando a paridade de representantes governamentais e não governamentais e 
nomeada através de Resolução específica. 
 

Art. 19 A Comissão Organizadora tem as seguintes atribuições:  
I - Organizar a XI Conferência Municipal de Assistência Social, atendendo todos os seus aspectos 
políticos, técnicos e financeiros. 
II - Organizar, juntamente com a Comissão Eleitoral durante XI Conferência Municipal de 
Assistência Social a eleição dos Conselheiros não governamentais do Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS.  
III - Elaborar a proposta do Regulamento e Regimento da XI Conferência Municipal de Assistência 
Social. 
IV - Acompanhar e fornecer subsídios para as Pré-conferências. 
V - Sistematizar as propostas encaminhadas pelas Pré-conferências. 
VI - Estimular a participação da sociedade civil. 
VII - Credenciar os delegados da etapa estadual. 
VIII - Elaborar relatório final das propostas e registro dos anais, encaminhando para a Conferência 
Estadual. 
IX - Encaminhar as propostas aprovadas ao Conselho Municipal de Assistência Social para a 
devida publicização. 
X – Garantir a acessibilidade a todos os participantes, conforme orientações do CNAS.  

 

Art. 20 A Comissão Organizadora é presidida pela Presidente do Conselho Municipal de Assistência 
Social, tendo como vice-presidente o vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.  
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Art. 21 A Comissão Organizadora da XI Conferência Municipal de Assistência Social poderá indicar 
outras pessoas e envolvê-las na organização e divulgação das Pré-conferências e XI Conferência 
Municipal de Assistência Social. 
 

Art. 22 A Comissão eleitoral tem a atribuição de organizar o processo eleitoral dos segmentos não-
governamentais do Conselho Municipal de Assistência Social para a gestão 2015-2017, conforme 
disposto nos arts. 13 e 14 deste Regulamento. 
 

Art. 23 A Plenária é composta por todos os presentes na XI Conferência Municipal de Assistência 
Social, sendo que tem direito a voto somente os delegados governamentais e não-governamentais. 
 

Capítulo VI 
Das Despesas 

 
Art. 24 As despesas com a realização das Pré-conferências e da XI Conferência Municipal de 
Assistência Social serão viabilizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social através de 
recursos financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

Capítulo VII 
Das Disposições Finais 

 

Art. 25 Será fornecida Declaração aos participantes das Pré-conferências que solicitarem no momento 
do credenciamento e Certificado para os participantes da XI Conferência Municipal de Assistência 
Social.  
 

Art. 26 Será fornecido Certificado para os membros da Comissão Organizadora da XI Conferência 
Municipal de Assistência Social. 
 

Art. 27 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento e referendados 
pela Plenária. 

Cascavel, 08 de junho de 2015. 
 
 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistencia Social 
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