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RESOLUÇÃO N ° 011, de 17 de fevereiro de 2017. 

 

CONSTITUI à Comissão Organizadora 

da XII Conferência Municipal de 

Assistência Social de Cascavel em 2017. 

  

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 

09 de fevereiro de 2017, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 

4.537/07. 

 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988. 

 

CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social. 

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007. 

 

CONSIDERANDO a Lei n.º 12.435/2011que altera a Lei n
o 

8.742, de 7 de 

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

 

CONSIDERANDO o disposto no § 1º do artigo 7º da Lei Municipal nº 4.537, de 18 de 

abril de 2007, o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) tem a competência de 

convocar ordinariamente a Conferência Municipal de Assistência Social. 

 

CONSIDERANDO que a Conferência Municipal de Assistência Social de Cascavel, 

conforme o disposto na Lei Municipal nº 4.537 tem a competência dentre outras de avaliar 

a situação da Assistência Social no Município; fixar as diretrizes gerais da politica 

municipal de Assistência Social no biênio subsequente ao de sua realização; e eleger as 

entidades representantes da sociedade civil organizada no CMAS. Sendo que para a 

realização desta Conferência, o Conselho constituirá comissão organizadora paritária, 

conforme a composição do próprio Conselho. 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 23, de 15 de dezembro de 2016 que 

“Estabelece normas gerais para a realização das conferências de assistência social em 

âmbito nacional, estadual e do Distrito Federal”. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - CONSTITUIR a Comissão Organizadora da XII Conferência Municipal de 

Assistência Social. Composta pelo Presidente e Vice-Presidente do CMAS e pelos 

conselheiros (as):  

 

I – Na condição de membro Não Governamental: 

 

a) Conselheira Gisele Fossá - representante dos trabalhadores do SUAS; 

b) Conselheira Maria Tereza Chaves – Presidente - representante das entidades e 
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organizações de assistência social; 

c) Conselheira Cleodomira Soares dos Santos - representante dos usuários da 

assistência social e de organizações de usuários; 

d) Conselheira Natalia Aparecida Neves do Nascimento Klein - representante dos 

usuários da assistência social e de organizações de usuários; 

e) Conselheira Dorli Aparecida de França - representante das entidades e organizações 

de assistência social; 

f) Conselheira Marinês Reolon - representante das entidades e organizações de 

assistência social; 

g) Conselheira Odila de Fátima Vieira Kassahara - representante das entidades e 

organizações de assistência social; 

h) Conselheira Valéria Medeiros - representante das entidades e organizações de 

assistência social; 

 

II – Na condição de membro Governamental: 

 

a) Conselheiro Emílio Fernando Martini - representante da Secretaria Municipal de 

assistência Social; 

b) Conselheira Francieli Castelli Mocellin- representante da Secretaria Municipal de 

assistência Social; 

c) Conselheira Guiomar Aparecida Padilha - representante da Secretaria Municipal de 

Educação; 

d) Conselheiro Hudson Márcio Moreschi Júnior – Vice-presidente - representante da 

Secretaria Municipal de assistência Social; 

e) Conselheira Jhesy Fernanda Pinto Martins - representante da Secretaria Municipal 

de Educação; 

f) Conselheira Luzia de Aguiar Soares - representante da Secretaria Municipal de 

assistência Social; 

g) Conselheira Poliana Lauther - representante da Secretaria Municipal de assistência 

Social; 

h) Conselheiro Vanderlei Augusto da Silva - representante da Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

Parágrafo Único.  Na condição de membro convidado governamental: Conselheira 

Eliane Portella Roloff - representante da Secretaria Municipal de assistência social. 

 

Art. 2° - A Comissão será Coordenada pelo Presidente e Vice-Presidente do CMAS, e terá 

como competência:  

I. Organizar e coordenar a XII Conferência Municipal; 

II. Organizar, orientar e acompanhar a realização e os resultados das pré-

conferências de Assistência Social;  

III. Preparar e acompanhar a operacionalização da XII Conferência Municipal; 

IV. Propor e encaminhar para aprovação do CMAS, critérios de definição do 

número de delegados, regulamento, regimento interno, metodologia, 

divulgação, organização, composição, bem como materiais a serem utilizados 

durante a XII Conferência Municipal;  

V. Promover a integração com os setores da Secretaria Municipal de Assistência 
Social (SEASO), que tenham interface com o evento, para tratar de assuntos 
referentes à realização da XII Conferência Municipal; 

VI. Dar suporte técnico-operacional durante o evento;  
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VII. Manter o Colegiado (CMAS) informado sobre o andamento das providências 

operacionais, programáticas e de sistematização da XII Conferência Municipal;  

VIII. Elaborar relatório final a ser encaminhado ao CEAS e ao Escritório 

Regional/SEDS Cascavel. 

Art. 3° - A Comissão Organizadora poderá contar, ainda, com colaboradores eventuais 

para auxiliar na realização da XII Conferência Municipal de Assistência Social.  
 

Parágrafo Único. Consideram-se colaboradores eventuais conselheiros, instituições e 

organizações governamentais ou da sociedade civil, da Administração Pública ou da 

iniciativa privada, prestadoras de serviços da Assistência Social, bem como convidados.  

 

Art. 4° - Esta Resolução entra em vigor da data de sua publicação 

 

Cascavel, 17 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


