
 

 
RESOLUÇÃO nº. 031, de 08 de julho de 2010. 

APROVA a adesão do Município de Cascavel referente ao 
Cofinanciamento federal para o Centro de Referencia 
Especializado de Assistência Social – CREAS POP. 
  

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 08 de 
julho de 2010, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e,  
 
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS já aprovou a 
proposta de implantação e implementação do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 
Rua desde março de 2010; 
 
CONSIDERANDO o Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 
Inscrições das Instituições e de Orçamento e Finanças do Conselho Municipal de Assistência Social 
– CMAS, o qual é favorável à adesão do município de Cascavel referente ao cofinanciamento 
federal para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS POP;  
 
CONSIDERANDO que o Ministério de Desenvolvimento Social – MDS pactuou a expansão e o 
Município de Cascavel fez o Termo de Aceite via on line no período entre 09 a 27 de junho de 
2010; 
 
CONSIDERANDO que o Termo de Aceite formaliza responsabilidades e compromissos 
decorrentes do aceite do cofinanciamento federal para a oferta de Serviço Especializado para 
Pessoas em Situação de Rua, no CREAS POP com recursos do Plano Integrado de enfrentamento 
ao crack e outras drogas a partir de novembro de 2010; 
 
CONSIDERANDO que o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua deve ser 
ofertado observando a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; 
 
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO solicitou a 
deliberação do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS referente ao aceite do 
cofinanciamento do Serviço e que o repasse será de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais a partir 
de novembro de 2010.  
  
RESOLVE: 
 
Art. 1º  - APROVAR a adesão do Município de Cascavel referente ao cofinanciamento federal para 
o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS POP. 
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. Revogadas as disposições 
em contrário. 
 

Cascavel, 08 de julho de 2010. 

 

VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


