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RESOLUÇÃO nº 049, de 20 de maio de 2015. 

 
Carta de Fortaleza-CE “Compromissos em Defesa do 
SUAS” - CONGEMAS 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião Ordinária 
realizada em 14 de maio de 2015 e no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 
4.537/07. 
 
CONSIDERANDO que durante o XVII Encontro Nacional do Congemas, a Diretoria decidiu pela 
realização de um Ato Político em Defesa do SUAS, que ocorreu ainda no primeiro dia (28.04), antes da 
abertura oficial e contou com a participação de vários expoentes da Política Nacional de Assistência 
Social, que fizeram adesão a Carta de Fortaleza-CE. 
 
CONSIDERANDO que a Diretoria Nacional do Congemas decidiu dar ampla, total e irrestrita 
divulgação a Carta de Fortaleza-CE, solicitando inclusive, aos municípios que possam fazer, dentro de 
suas possibilidades, que divulguem no site da Prefeitura e também em jornais de circulação local, regional 
ou nacional. 
 
CONSIDERANDO que deverá ser utilizada a tabela denominada: “Registro de Assinaturas em adesão a 
Carta de Fortaleza-CE, divulgada durante a realização do XVII Encontro Nacional do Congemas, 
ocorrido nos dias 28, 29 e 30.04.2015 – CARTA DE COMPROMISSO EM DEFESA DO SISTEMA 
ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS” para a coleta de assinaturas no período compreendido 
entre 04/05/2015 e 15/05/2015. 
 
CONSIDERANDO que após a realização do Ato Político em Defesa do SUASAto em Defesa do SUAS 
e do término da coleta de assinaturas no dia 15.05.2015, todos os municípios que fizerem a adesão ao 
ATO, deverão encaminhar pelo correio as relações com as assinaturas que conseguiram, pois, as 
assinaturas deverão estar em Brasília até o dia 25.05.2015. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - APROVAR a adesão do município de Cascavel ao Ato Politico em Defesa do SUASe registro 
de Assinaturas em adesão a Carta de Fortaleza-CE, divulgada durante a realização do XVII Encontro 
Nacional do Congemas, ocorrido nos dias 28, 29 e 30.04.2015 em Fortaleza-CE. 
 

I- Encaminhar por e-mail a Carta de Fortaleza-CE a toda rede socioassistencial solicitando que 
repassem e recolham assinaturas em prol do Sistema Único de Assistência Social. 

 

Art. 2° - 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 




