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RESOLUÇÃO nº 046, de 20 de maio de 2015. 
 
DISPÕE sobre os encaminhamentos aprovados pela IMCS e 
pela Comissão Especial do Programa Bolsa Família do 
CMASem reunião realizada na data de 07 de maio de 2015. 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião Ordinária 
realizada em 14 de maio de 2015 no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, 
e:  
 
CONSIDERANDO a Reunião Ordinária da Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa 
Família realizada em 07 de maio de 2015. 
 
CONSIDERANDO a vacância na composição da Instância Municipal de Controle Social do Programa 
Bolsa Família - IMCS, sendo uma vaga (titular e suplente) governamental e uma vaga (titular e suplente) 
não governamental. A vaga governamental deverá ser ocupada pela Secretaria Municipal de Saúde 
(CEACRI e Agentes de Saúde) e a vaga não governamental o Conselho Municipal de Assistência Social 
deverá oficiar as entidades da rede socioassistencial para que manifestem se tem interesse em compor a 
IMCS de Cascavel. 
 
CONSIDERANDO a sobra de recursos reprogramados do IGD-M-PBF 2014, equivalente aos 3% 
destinados ao controle social, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que será aplicado na aquisição de 
coffeebreack para ser disponibilizado durante as mobilizações que antecederão a XI Conferência 
Municipal de Assistência Social de Cascavel 2015. 
 
CONSIDERANDO as dificuldades constatadas no Sistema Presença, que registra a frequência escolar 
das crianças e adolescentes beneficiados pelo Programa Bolsa Família, sendo que uma das dificuldades se 
refere à falta de localização destes, haja vista, que estes beneficiários não localizados, não possuem CPF, 
sendo que atualmente a primeira via deste documento tem um custo de R$ 5,70 (cinco reais e setenta 
centavos)sem o CPF destes beneficiários, o Sistema Presença não consegue cruzar as informações com o 
Cadastro Único, dificultando assim a localização destas crianças e adolescentes no Sistema. 
 
CONSIDERANDOo parecer da Comissão Especial do Programa Bolsa Família do CMAS, favorável aos 
encaminhamentos referentes ao Programa Bolsa Família, deliberados na plenária da IMCS.  

 
RESOLVE 

 
Art. 1º. –DISPOR sobre os encaminhamentos aprovadospela IMCS e pela Comissão Especial do 
Programa Bolsa Família do CMAS em reunião realizada na data de 07 de maio de 2015. 
 
Art. 2º – OFICIAR as Entidades da rede socioassistencial devidamente inscritas no CMAS, para compor 
a Instância Municipal de Controle Social – IMCS do Programa Bolsa Família, na condição de não 
governamental (titular e suplente), devendo contemplar a participação de um usuário dos serviços 
prestados por esta Entidade, na qualidade de titular ou suplente e o outro representante pode ser da 
Entidade.   
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Art. 3º. – APROVARa utilização de sobras de saldo referente aos 3% destinado ao controle social do 

recurso reprogramado do IGD/M/PBF/2014, a saber: 

I – As sobras de saldo a que se refere o caput no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que será aplicado na 
aquisição de coffeebreack para ser disponibilizado durante as mobilizações que antecederão a XI 
Conferência Municipal de Assistência Social de Cascavel 2015. 
 

Art. 4º – Que seja levantada uma propostareferente agarantiada gratuidade da 1ª via do CPF para as 
crianças e adolescentes beneficiários do Programa Bolsa Família na XI Conferência Municipal de 
Assistência Social de 2015. 
 

Art. 5º –Que seja ponto fixo na pauta das reuniões ordinárias do CMAS, o Relatório com os informes da 
Comissão Especial do PBF sempre que houver reunião da Instância Municipal de Controle Social do 
Programa Bolsa Familia - IMCS.Este Relatório deverá ser encaminhado por e-mail aos conselheiros do 
CMAS, sempre que houver reunião da IMCS. 
 

Art. 6º –Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cascavel, 20 de maio de 2015. 

 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 




