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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RESOLUÇÃO nº 034, de 09 de maio de 2013. 

APROVAR o Regulamento da X Conferência Municipal de Assistência Social. 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 09 de maio 
de 2013, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07 e conforme dispõe o 
Decreto Municipal n° 11.287 de 17 de maio de 2013:  
 

RESOLVE: 
Art. 1º - Aprovar o REGULAMENTO da X Conferência Municipal de Assistência Social de Cascavel, 
conforme segue:  

Capítulo I 
Dos Objetivos e Temário 

 
Art. 2º - A X Conferência Municipal de Assistência Social será realizada no data de 19 de julho de 
2013, com início às 19 horas e encerramento previsto para às 22h e no dia 20 de julho de 2013, com 
início às 08h30 e encerramento previsto para às 17h no Auditório da Universidade Paranaense – 
UNIPAR sito à Rua Rui Barbosa, 611 - Jardim Cristal, nesta cidade.  
 
Art. 3º - A X Conferência Municipal de Assistência Social é o fórum municipal de debates sobre a 
Assistência Social, como instância deliberativa e paritária, entre governo e sociedade civil, e reunir-se-
á conforme dispuser Regimento Interno próprio para:  

I - Aprovar seu Regimento Interno; 
II - Analisar, propor e deliberar, com base na avaliação local, as diretrizes para gestão e 
financiamento do Sistema Único de Assistência Social, reconhecendo a corresponsabilidade de 
cada ente federado; 
III - Propor as diretrizes gerais da Política Municipal de Assistência Social; 
IV - Eleger as entidades e representações da sociedade civil para o Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS de Cascavel para o mandato de dois anos (GESTÃO 2013-2015);  
V - Eleger os 10 (dez) delegados, sendo 5 (cinco) representantes governamentais e 5 (cinco) não-
governamentais, sendo 02 vagas para entidades, 1 vaga para trabalhadores do setor e 02 vagas 
para usuários, para participarem da X Conferência Regional de Assistência Social. 
VI – Indicar 01 representante para a vaga de observador para participar da X Conferência Regional 
de Assistência Social. 

 
Art. 4º - A X Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema geral: “A GESTÃO E O 
FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS”, com os seguintes eixos:  

I - O cofinanciamento obrigatório da assistência social; 
II - Gestão do SUAS: vigilância socioassistencial, processos de planejamento, monitoramento e 
avaliação; 
III - Gestão de trabalho; 
IV - Gestão dos serviços, programas e projetos; 
V - Gestão de benefícios no SUAS; 
VI - Regionalização. 

Capítulo II 
Da Realização 

 
Art. 5º - A X Conferência Municipal de Assistência Social será realizada em duas etapas distintas, a 
saber: 
I - A primeira etapa constituir-se-á de Pré-conferências envolvendo os órgãos públicos, a sociedade 
civil organizada, usuários da assistência social, trabalhadores do setor, entidades e organizações de 
assistência social e população em geral. As Pré-conferências acontecerão da seguinte forma: 
       

Distrito: Juvinópolis 
Data: 12/06/2013  
Horário: 13h30 

      Local: Salão Comunitário 
Eixo: 6 
 
 
Distritos: São Salvador 
Data: 13/06/2013 
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Horário: 13h30  
Local: Salão Comunitário 
Eixo: 4 
 
Distrito: São João D’Oeste 
Data: 18/06/2013 
Horário: 13h30   
Local: Salão Comunitário 

Eixo: 5 
 
Distritos: Jangada Taborda e redondezas  
Data: 20/06/2013 
Horário: 14h00  
Local: Salão Comunitário 
Eixo: 6 
 
Distritos: Rio do Salto 
Data: 24/06/2013 
Horário: 13h30  
Local: Salão da Igreja Católica 
Eixo: 5 
 
Distritos: Espigão Azul  
Data: 25/06/2013 
Horário: 13h30  
Local: Salão Comunitário de Espigão Azul 
Eixo: 4 
 
Data: 22/06/2013 
Horário: 13h30 
Local: Acontecerão, concomitantemente, as Pré-conferências nos seguintes bairros: 

 
ABRANGÊNCIA LOCAL 
Cascavel Velho 

 (Eixo: 4) 
CRAS CASCAVEL VELHO 

Rua Londres, 980, Cascavel Velho  
São Cristóvão e Pacaembu 

 (Eixo: 5) 
CEMIC 

Rua Maceió, 118 – São Cristovão  
Periolo, Brasília, Cataratas e Morumbi  

(Eixo: 6) 
Casa da Cultura Zona Norte Colenda 

Rua Maracanã, 1208 – Jd. Ipanema  
Floresta  
(Eixo: 4) 

Salão Comunitário   
Rua João de Barro, s/n - Floresta  

Interlagos e Brasmadeira 
 (Eixo: 5) 

Centro da Juventude 
Travessa da Felicidade, 601 

 Conjunto Julieta Bueno 
Santa Cruz, Santo Onofre, Esmeralda, 

Santos Dumont (Eixo: 4) 
Eureca II 

Rua Apalaias, 930 – Santa Cruz 
XIV de Novembro, Pq. São Paulo, Pioneiros 

Catarinense, Guarujá (Eixo: 5) 
CRAS XIV DE NOVEMBRO 

Rua Francisco Guaraná de Menezes  
XIV de Novembro 

Universitário, Maria Luiza, Região do Lago, 
Santa Felicidade (Eixo: 6)  

Salão da Pastoral da Criança 
Rua Andréa Galaffassi,438 – Jd. União 

 
Centro, Canadá, Country, Neva, Coqueiral, Alto Alegre, Pq. Verde, Tropical, Cancelli e Distrito de 
Sede de Alvorada. 
Data: 28/06/2013 
Horário: 19h00min    
Local: Auditório da Prefeitura Municipal 
Eixos: 1, 2 e 3 
 

§ 1º- As Pré-conferências terão os seguintes objetivos: 
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a) estabelecer a participação organizada na X Conferência Municipal de Assistência Social;  

 
b) identificar as necessidades relacionadas à política de assistência social nos territórios; 
 
c) indicar propostas referentes a gestão e o financiamento na efetivação do SUAS; 

 
d) avaliar o atual quadro de gestão orçamentária e financeira;  
 
e) fortalecer o orçamento próprio para cofinancimamento da política de assistência social; 
 
f) promover o conhecimento sobre o ciclo orçamentário e suas peças, bem como prazos e 

interlocutores;  
 

g) afirmar junto aos gestores o compromisso de cofinanciamento da política de assistência social por 
meio dos mecanismos institucionais e outros, tomando como premissa o exercício do controle 
social;  

 
h) avaliar e compreender a concepção da vigilância socioassistencial, processos de planejamento, 

monitoramento e avaliação, para o aprimoramento da gestão do SUAS, tomando como premissa o 
exercício do controle social; 

 
i) discutir e analisar a operacionalização da vigilância socioassistencial, enfocando a utilização de 

todos os sistemas de informação, da organização do diagnóstico socioterritorial e do mapeamento 
de vulnerabilidades;  

 
j) avaliar e reafirmar a concepção de gestão do trabalho para o aprimoramento da gestão do SUAS e 

qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios, tomando como premissa o exercício 
do controle social; 

 
k) discutir a gestão do trabalho na perspectiva da implantação de quadros efetivos de funcionários, 

de planos de cargos, carreiras e salários, de concurso público;  
 

l) qualificar o debate sobre a educação permanente na assistência social; 
 

m) avaliar do ponto de vista do controle social os processo de acompanhamento dos serviços, 
programas e projetos ofertados pela rede socioassistencial, tendo em vista a qualidade e 
efetividades dessas ofertas;  

 
n) avaliar a gestão dos processos de articulação e integração entre serviços, programas e projetos, 

tomando como parâmetro os níveis de complexidade do SUAS: proteção social básica e especial;  
 

o) avaliar a organização dos serviços, programas e projetos, a partir da sua estrutura: territorialidade, 
equipe de referência, acessibilidade, equipamentos e horários de funcionamento;  

 
p) avaliar do ponto de vista do controle social os processos de acompanhemento da gestão dos 

benefícios e transferência de renda;  
 

q) avaliar e fortelcer a gestão dos benefícios e transferência de renda na assistência social, na 
perspectiva da garantia de direitos dos usuários e da consolidação do SUAS; 

 
r) avaliar a gestão dos processos de articulação e integração entre serviços, benefícios e 

transferências de renda, na perspectiva da intersetorialidade com as demais políticas públicas;  
 

s) avaliar e fortalecer a gestão compartilhada e integrada dos entes federados, visando à garantia da 
integralidade de acesso às proteções, resguardando as diversidades regionais, culturais e étnicas; 

 
t) promover debate sobre o desafio da intersetorialidade das políticas públicas, na perspectiva da 

regionalização; 
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u) reconhecer as diversas realidades socioeconômicas, culturais e étnicas e suas expressões 
(questão fronteiriça, imigração, grandes obras, megaeventos) tendo em vista a garantia dos 
direitos socioassistenciais. 

 
§ 2º - Nas Pré-conferências na área urbana serão eleitos 5 (cinco) delegados titulares e seus 
respectivos suplentes, nas Pré-conferências na área rural serão eleitos 4 (quatro) delegados titulares e 
seus respectivos suplentes do segmento de usuários da Política de Assistência Social, presentes na 
plenária da Pré-Conferência,  devendo ter sua inscrição homologada pela Comissão Organizadora da 
X Conferência Municipal de Assistência Social: 
 
a) Ao inscreverem-se, os candidatos deverão explicitar em que serviço, programa, projeto ou benefício 
são usuários da Política de Assistência Social, desde que estejam organizados juridicamente, 
politicamente ou socialmente; 
 
§ 3º - Os cinco usuários mais votados serão eleitos delegados titulares e os demais usuários inscritos 
serão eleitos como suplentes, por ordem de votação; 
 
§ 4º - A Comissão Organizadora da Pré-conferência deverá informar via ofício e cópia da Ata da Pré-
conferência, a relação dos delegados usuários eleitos e seus respectivos suplentes, os quais deverão 
ser homologados pela Comissão Organizadora da X Conferência Municipal de Assistência Social; 
 
§ 5º - Os demais Segmentos (entidades e organizações de assistência social e trabalhadores do setor) 
poderão indicar seus delegados para a X Conferência Municipal de Assistência Social, considerando 
que a participação em pelo menos uma Pré-conferência é requisito para a inscrição como delegado da 
Conferência. 
 
II- A Segunda etapa terá âmbito municipal e será realizada no Auditório da Universidade Paranaense - 
UNIPAR, nos dias 19 e 20 de julho de 2013, sito à Rua Rui Barbosa, 611 - Jardim Cristal nesta cidade. 
A dinâmica dos trabalhos da Conferência compreenderá: Aprovação do Regimento Interno, avaliação 
da implementação das deliberações da Conferência anterior, palestra sobre o tema e os eixos, 
debates, discussão e aprovação de propostas e moções, plenária final, eleição e referendo dos 
representantes não-governamentais que integrarão o Conselho Municipal de Assistência Social, além 
da escolha de representantes não-governamentais e governamentais para a X Conferência Regional 
da Assistência Social. 

Capítulo III 
Dos Participantes 

 
Art. 6º - Poderão participar da X Conferência Municipal de Assistência Social as pessoas inscritas na 
condição de: 

I - Delegados Natos; 
II - Delegados; 
III - Observadores; 

 
§ 1º - Os participantes inscritos como delegados, que tratam os incisos I e II deste artigo participarão 
dessa Conferência com direito a voz e voto. Aos participantes previstos no inciso III será garantida a 
manifestação verbal; 
 
§ 2º - Serão Delegados Natos os componentes titulares do Conselho Municipal de Assistência Social, 
e na sua ausência será substituído pelo seu suplente; 
 
§ 3º - Serão Delegados os participantes indicados pelas organizações da sociedade civil e pelos 
representantes do poder governamental; 
 
§ 4º - Como Observadores poderão se inscrever até 100 membros credenciados de Associações, 
Instituições Públicas e Privadas, Entidades de Classe e membros da Sociedade Civil, interessados em 
discutir a Política de Assistência Social. 

Seção I 
Dos Delegados 

 
Art. 7º- Participarão da X Conferência Municipal de Assistência Social na condição de delegados 
representantes indicados pelo poder público e delegados titulares formalmente credenciados de 
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representantes de usuários e organizações de usuários, dos trabalhadores do setor e entidades ou 
organizações de assistência social. Sendo que se consideram: 
 
a) Usuários aqueles que congregam, representam e defendem os interesses do segmento previstos 

na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, sendo usuários da Assistência Social a criança, o 
adolescente, o idoso, a família e a pessoa portadora de deficiência. Conforme a Resolução nº 24 
de 16 de fevereiro de 2006 do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e 
do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS em seu Art. 1º, § 1º - são considerados 
representantes de usuários, pessoas vinculadas aos programas, projetos, serviços e benefícios da 
Política Nacional de Assistência Social – PNAS, organizadas sob diversas formas, em grupos que 
têm por objetivos a luta por direitos. Reconhecem-se como legítimos: associação, movimentos 
sociais, fóruns, redes ou outras denominações, sob diferentes formas de constituição jurídica, 
política ou social; 

 
b) Entidades Prestadoras de Serviços e Organizações de Assistência Social, aquelas que 

prestam, com fins não econômicos, atendimento, defesa e garantia de direitos ou assessoramento 
aos usuários da Política de Assistência Social e que estejam devidamente inscritas no Conselho 
Municipal de Assistência Social – CMAS; 

 
c) Trabalhadores do setor, aqueles inscritos em organizações de categoria profissional que apoiam 

ou prestam serviços para entidades assistenciais no município; 
 
§1º - As vagas para delegados representantes da Sociedade Civil ficam limitadas em até 132 vagas no 
total, divididas da seguinte forma: 
 

REPRESENTAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL NÚMERO DE VAGAS 
Entidades  31 
Usuários 74 
Trabalhadores do setor 27 

 
§2º - Paritariamente as vagas para delegados governamentais ficam limitadas em até 132 vagas, 
divididas da seguinte forma: 
 

REPRESENTAÇÃO GOVERNAMENTAL NÚMERO DE VAGAS 
Secretaria Municipal de Assistência Social 60 
Secretaria Municipal de Saúde 22 
Secretaria Municipal de Educação 22 
Secretaria Municipal de Cultura 03 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 02 
Secretaria Municipal de Administração 02 
Secretaria Municipal de Planejamento (Habitação) 02 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 01 
Secretaria Municipal de Finanças 02 
Secretaria Municipal de Agricultura 01 
Secretaria Municipal de Ação Comunitária/Defesa Civil 02 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 01 
Secretaria Municipal Antidrogas 02 
Secretaria da Família e Desenvolvimento Social - SEDS 02 
Secretaria do Trabalho, Emprego e Economia Solidária - SETS 02 
10ª Regional de Saúde 02 
Núcleo Regional de Educação 02 
Agência do Trabalhador 02 

 
Art. 8º - Os delegados representantes do poder público municipal serão indicados pelos Gestores das 
respectivas Secretarias, de forma paritária à sociedade civil, mediante ofício enviado à Comissão 
Organizadora da X Conferência Municipal de Assistência Social, no prazo de 07 (sete) dias, anteriores 
à realização da Conferência. As vagas não preenchidas serão redistribuídas dentre as Secretarias 
interessadas.  

Seção II 
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Das Inscrições e Credenciamento 
 
Art. 9º - O prazo para inscrição dos delegados da sociedade civil será até o dia 12/07/2013 das 8h às 
12h e das 13h30 às 17h00, na Secretaria Executiva do CMAS – anexo à Prefeitura Municipal de 
Cascavel.  
 
Art. 10 - Os observadores poderão realizar a inscrição através do site oficial do município – 
www.cascavel.pr.gov.br a partir de 01 de julho de 2013, encerrando-se em 15 de julho de 2013, ou 
pessoalmente na Secretaria Executiva do CMAS, no mesmo período. Somente serão inscritos 
observadores na data da X Conferência se houverem vagas disponíveis. 
 
Art. 11 - A inscrição dos delegados (titular e suplente) deverá ser realizada através de ofício assinado 
pelo representante legal da instituição, indicando o delegado para participar da X Conferência 
Municipal de Assistência Social, bem como, a Pré-conferência em que o mesmo participou;  
 
§ 1º - Neste mesmo ofício as instituições deverão declarar o interesse em concorrer ao pleito para 
compor o Conselho Municipal de Assistência Social que será eleito na X Conferência Municipal de 
Assistência Social; 
 
§ 2º - Os delegados representantes dos segmentos de entidades e organizações de assistência social 
e dos trabalhadores do setor deverão ser membros da diretoria, associados ou trabalhadores; 
 
§ 3º - Na ausência do delegado, a vaga será ocupada pelo suplente, cuja inscrição deverá ser 
realizada junto com a do titular; 
 
§ 4º - Um mesmo delegado não poderá representar mais de um segmento ou entidade. 
 
Art. 12 - O credenciamento é o documento que torna a pessoa habilitada a atuar enquanto participante 
e será realizado através da devida identificação, com a assinatura dos delegados na lista de presença 
e a concessão do crachá, sendo que os delegados governamentais terão seus crachás na cor azul, os 
delegados não governamentais, na cor vermelha, e os observadores receberão crachá na cor 
branca. O credenciamento será realizado no dia do evento, conforme programação. 
 

Seção III 
Da Competência dos Delegados 

 
Art. 13 - Compete aos delegados: 
a) Participar da votação das propostas que farão parte das diretrizes gerais da Política Municipal de 

Assistência Social; 
b) Eleger os candidatos a Conselheiros Municipais de acordo com o segmento que representa: 

usuários, trabalhadores do setor ou entidades e organizações de assistência social; 
c) Representar os segmentos como candidatos à Composição do Conselho Municipal de Assistência 

Social, gestão 2013 à 2015;  
 
Parágrafo Único - Os delegados governamentais não participarão de eleição dos representantes da 
sociedade civil para conselheiro municipal. 
 

Capítulo IV 
Da Candidatura e Eleição do CMAS 

 
Art. 14 - A eleição do CMAS ocorrerá durante a X Conferência Municipal de Assistência Social. A 
candidatura dos representantes não governamentais será realizada em Assembléia própria realizada 
por cada segmento durante o evento, conforme a programação; 
 
§ 1º - A eleição dos segmentos ocorrerá através de voto secreto ou aclamação, entre seus pares, 
durante a Assembléia própria;  
 
§ 2º - A Comissão Organizadora indicará uma Comissão Eleitoral composta pelos representantes 
governamentais, sendo um coordenador e um relator para a eleição de cada segmento, os quais terão 
a responsabilidade de coordenar a eleição, apurar os votos e preencher a Ata de eleição, a ser 
fornecida pela Comissão Organizadora; 
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§ 3º - Os documentos da eleição deverão ser entregues para a Comissão Organizadora logo ao 
término da eleição, a qual encaminhará para o referendo da plenária da X Conferência Municipal de 
Assistência Social; 
 
Art. 15- As vagas para Conselheiros não-governamentais no Conselho Municipal de Assistência Social 
de acordo com a LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social e a Lei Municipal n.º  4.537/07 ficam 
assim constituídas: 

I - 03 (três) vagas para representantes titulares e suplentes do segmento Usuários; 
II - 03 (três) vagas para representantes titulares e suplentes do segmento Trabalhadores do Setor; 
III - 03 (três) vagas para representantes titulares e suplentes do segmento Entidades e Organizações 
de Assistência Social. 

 
Art. 16 - Os conselheiros governamentais e não governamentais deverão ser indicados em até 10 dias 
úteis após a realização da X Conferência Municipal de Assistência Social. 
 
§ 1° - Cada instituição da sociedade civil, de acordo com seu segmento, deverá indicar o conselheiro, 
sendo que o mesmo não deve possuir vínculo de parentesco de 1º grau com membros do governo 
municipal tanto executivo como legislativo ou estar ocupando cargo comissionado na gestão municipal. 
(antigo Art. 9° que foi realocado aqui) 
 
§ 2° – Os conselheiros governamentais serão indicados pelos Secretários Municipais. 
 
Art. 17 – Os conselheiros governamentais e não governamentais serão nomeados pelo Prefeito 
Municipal, através de decreto municipal. 
 
Parágrafo Único - Os Conselheiros governamentais e não governamentais indicados para comporem 
o Conselho deverão ter participado da X Conferência Municipal de Assistência Social. 
  

Capítulo V 
Da Estrutura e Organização 

 
Art. 18 - A X Conferência Municipal de Assistência Social terá a seguinte estrutura: 

I - Comissão Organizadora; 
II - Comissão Eleitoral; 
III - Plenária. 

 
Art. 19 - A Comissão Organizadora é referendada pelo Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS, contemplando a paridade de representantes governamentais e não governamentais e 
nomeada através de Resolução específica. 
 
Art. 20 - A Comissão Organizadora tem as seguintes atribuições:  

I - Organizar a X Conferência Municipal de Assistência Social, atendendo todos os seus aspectos 
políticos, técnicos e financeiros; 
II - Organizar, juntamente com a Comissão Eleitoral durante X Conferência Municipal de 
Assistência Social a eleição dos Conselheiros não governamentais do Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS;  
III - Elaborar a proposta do Regulamento e Regimento Interno da X Conferência Municipal de 
Assistência Social; 
IV - Acompanhar e fornecer subsídios para as Pré-conferências; 
V - Sistematizar as propostas encaminhadas pelas Pré-conferências; 
VI - Estimular a participação da sociedade civil; 
VII - Credenciar os delegados e observadores da etapa regional; 
VIII - Elaborar relatório final das propostas e registro dos anais, encaminhando para a Conferência 
Regional; 
IX - Encaminhar as propostas aprovadas para o referendo do Conselho Municipal de Assistência 
Social; 
X – Garantir a acessibilidade a todos os participantes, conforme orientações do CNAS.  

 
Art. 21 - A Comissão Organizadora é presidida pela Presidente do Conselho Municipal de Assistência 
Social, tendo como vice-presidente o vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.  
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Art. 22 - A Comissão Organizadora da X Conferência Municipal de Assistência Social poderá indicar 
outras pessoas e envolvê-las na organização e divulgação das Pré-conferências e X Conferência 
Municipal de Assistência Social. 
 
Art. 23 - A Comissão eleitoral tem a atribuição de organizar o processo eleitoral dos segmentos não-
governamentais do Conselho Municipal de Assistência Social para a GESTÃO 2013-2015, conforme 
disposto nos arts. 13 e 14 deste Regulamento. 
 
Art. 24 – A Plenária é composta por todos os presentes na X Conferência Municipal de Assistência 
Social, sendo que tem direito a voto somente os delegados governamentais e não-governamentais. 
 

Capítulo VI 
Das Despesas 

 
Art. 25 - As despesas com a realização das Pré-conferências e da Conferência Municipal de 
Assistência Social serão viabilizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social através de 
recursos financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social. 

 
Capítulo VII 

Das Disposições Finais 
 
Art. 26 – Será fornecido aos participantes formulário próprio para avaliação da organização e 
condução da X Conferência Municipal de Assistência Social.  
 
Art. 27 – Será fornecida Declaração aos participantes das Pré-conferências que solicitarem no 
momento do credenciamento e Certificado para os participantes da X Conferência Municipal de 
Assistência Social. 
 
Art. 28 – Será fornecido Certificado para os membros da Comissão Organizadora da X Conferência 
Municipal de Assistência Social. 
 
Art. 29 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento e referendados 
pela Plenária. 

Cascavel, 09 de Maio de 2013. 
 
 
 

INÊS DE PAULA 
Presidente do Conselho Municipal de 

Assistência Social 


