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RESOLUÇÃO nº 074, de 22 de setembro de 2016. 
 

APROVA a publicização da lista de 

beneficiários do Programa Bolsa Família do 

Município de Cascavel, contendo o nome do 

Responsável Familiar, Número de 

Identificação Social e valor do Benefício no 

site do Município e nas unidades de CRAS. 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 

Extraordinária realizada em 16 de setembro de 2016, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988. 

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

Social e suas atualizações. 

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

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 10.836/2004, art. 13. Será de acesso público a relação 

dos beneficiários e dos respectivos benefícios do Programa a que se refere o caput do art. 

1º. Parágrafo único. A relação a que se refere o caput terá divulgação em meios eletrônicos 

de acesso público e em outros meios previstos em regulamento.  

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social - CNAS, conforme Resolução nº 145 de 15/10/2004, 

publicado no D.O.U. em 28/10/2004. 

CONSIDERANDO o oficio SEASO nº 1024 de 14 de setembro de 2016 que solicita a 

deliberação do CMAS referente à publicização da lista de beneficiários do Programa Bolsa 

Família do Município de Cascavel. 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - APROVAR que a SEASO publicize no site do Município e nas unidades de 

CRAS, a lista de beneficiários do Programa Bolsa Família do Município de Cascavel. 
 

Parágrafo único - A lista a que se refere o caput deverá conter o nome do Responsável 

Familiar, Número de Identificação Social - NIS e o valor do Benefício. 
  

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

Cascavel, 22 de setembro de 2016. 

 

 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
 


