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RESOLUÇÃO nº 025, de 14 de abril de 2015. 
 

REFERENDA as inscriçõesda Presidente 
e da Secretária Executiva do CMAS para 
participarem da Reunião Descentralizada 
e Ampliada do CNAS na data de 
16/04/2015 em Brasília/DF. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária 
realizada em 09 de abril de 2015 no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº. 4.537/07, e:  
 

CONSIDERANDO que na data de 23/03/2015 o CMAS recebeu via e-mail o convite 
para participação na Reunião Descentralizada e Ampliada (RDA) do Conselho Nacional 
de Assistência Social – CNAS de 2015, que será realizada no dia 16 de abril e que será 
tratado sobre a construção do processo de conferências de assistência social em 2015, 
cujo tema é “Consolidar o SUAS de vez rumo à 2026” e o lema é “Pacto Republicano 
do SUAS rumo à 2026 - O SUAS que temos e o SUAS que queremos”. Sendo que o 
evento é organizado pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e acontecerá no 
Auditório JK da Procuradoria Geral da União (PGR) em Brasília/DF. 
 

CONSIDERANDO que para participar da Reunião Descentralizada e Ampliada (RDA) 
do CNAS foi necessário efetuar a inscrição que foi disponibilizada no site do CNAS, 
nadata de 25/03, às 10h, horário de Brasília. Sendo que o CNAS esclareceu que o 
número de vagas era limitado, em função do espaço físico onde será realizado o evento. 
 

CONSIDERANDO que a Mesa Diretiva do CMAS foi informada sobre esta Reunião 
Descentralizada e Ampliada do CNAS e se posicionou indicando a Presidente e a 
Secretária executiva do CMAS, para participarem deste evento. Sendo que as inscrições 
foram efetuadas pela Secretaria Executiva do CMAS na data de 25/03/2015. 
 

CONSIDERANDO que o Município de Cascavel por meio da SEASO irá custear com 
recursos livres todas as despesas relativas à participação das duas representantes do 
CMAS na Reunião Descentralizada e Ampliada do CNAS em Brasília/DF. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - REFERENDARas inscriçõesda Presidente Maria Tereza Chaves e da 
Secretária Executiva do CMAS Justa Alves dos Anjos Chesca para participarem da 
Reunião Descentralizada e Ampliada do CNAS na data de 16/04/2015 em Brasília/DF. 
 

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

Cascavel, 14 de abril de 2015. 
 
 

Maria Tereza Chaves 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 




