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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 02/2015  

 

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 retificar o EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO 01/2015 que convoca 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 068/2015 
 

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. 
 
 RESOLVE  
 
Art. 1º RETIFICAR o Edital de Convocação CMAS 01/2015 que convoca as Entidades e 
Organizações de Assistência Social, a Sociedade Civil Organizada e a população em geral para a XI 
Conferência Municipal de Assistência Social, conforme segue: 
 

ONDE SE LÊ: 
 
REGULAMENTO 
CAPÍTULO II 
DA REALIZAÇÃO 
 

 “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: 
§ 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 - 04 (quatro) 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. 
§ 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.” 
 
LEIA-SE: 
 
“Art. 4º A XI Conferência Municipal de Assistência Social será realizada em duas etapas distintas, a 
saber: 
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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: 
§ 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 - 04 (quatro) 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. 
§ 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.” 
 

ONDE SE LÊ: 
 

Capítulo III 
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.” 
 
LEIA-SE: 
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 22/07/2015 até 
às 16h, na Secretaria Executiva do CMAS na Prefeitura Municipal de Cascavel.” 
 
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 21 de julho de 2015. 
 

 


