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RESOLUÇÃO nº 001, de 09 de fevereiro de 2017. 

 
APROVA a não adesão por parte do 
município de Cascavel ao Programa do 
Governo Federal “Criança Feliz”. 

  
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, após 

discussão e deliberação do Plenário em Reunião Ordinária realizada em 09 de 

fevereiro de 2017, e: 

 
CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988; 
 
CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da 

Assistência Social. 
 

CONSIDERANDO a Lei n.º 12.435/2011que altera a Lei no 8.742, de 7 de 

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

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 que dispõe sobre a Politica 

Municipal de Assistência Social e dá outras providências. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 8.869 de 05 de outubro de 2016, que 

“Institui o Programa Criança Feliz”, o qual é de caráter intersetorial, com a 

finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira 

infância, considerando sua família e seu contexto de vida. 

 

CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 98 de 03 de fevereiro de 2017, que solicita 

a deliberação do CMAS para não adesão ao Programa Criança Feliz neste 

momento, mesmo tendo sido selecionado para o cofinanciamento, considerando 

as justificativas destacadas neste Oficio. Sendo que a SEASO informa que caso o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA amplie o rol de 

informações acerca do Programa, bem como, disponibilize novo período de 

adesão, será realizada uma nova avaliação técnica para possível adesão. 
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CONSIDERANDO que o Parecer das Comissões de Avaliação de 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, de Orçamento e Finanças 

e da Área de Proteção Social Básica, é favorável à aprovação da solicitação da 

SEASO de não adesão ao “Programa Criança Feliz”, planejado pelo Governo 

Federal e coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – 

MDSA.    

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - APROVAR a não adesão do município de Cascavel ao “Programa 

Criança Feliz”. 

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

 
Cascavel, 09 de fevereiro de 2017. 

 
 
 
 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 
 


