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RESOLUÇÃO nº 067, de 17 de agosto de 2016. 
 

APROVA a utilização do recurso federal 
das Ações Estratégicas do PETI para 
subsidiar o deslocamento e alimentação 
de representantes de Cascavel para 
participar do II Seminário Estadual de 
Ações Estratégicas do PETI em Curitiba. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 
Ordinária realizada em 11 de agosto de 2016, no uso de suas atribuições que 
lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  

 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, em especial os princípios de 
supremacia do interesse público e economicidade. 
CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/1993, LOAS – Lei Orgânica da Assistência 
Social. 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que 
aprova a Política Nacional de Assistência Social; 
CONSIDERANDO a Lei n.º 12.435 de 06 de julho de 2011 que “Altera a Lei no 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência 
Social”, na qual o PETI passou legalmente a integrar o SUAS. 
CONSIDERANDO a Resolução do CNAS nº10 de 15 de abril de 2014 e 
Resolução da CIT nº 01 de 19 de março de 2014 que dispõe sobre o 
cofinanciados para realização de ações estratégicas com foco na erradicação do 
trabalho infantil. 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que 
aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 
CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 097 de 18 de dezembro de 2014 e 
Resolução nº 001 de 20 de fevereiro de 2015 que Aprova o Sistema Municipal de 
Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência Social de Cascavel/PR e 
suas atualizações. 
CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 009 de 25 de fevereiro de 2016, que 

“APROVA o Plano de Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil, no que se refere às ações desenvolvidas pela rede 

socioassistencial da Política Municipal de Assistência Social”. 

CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 809 de 09 de agosto de 2016 no qual a 
Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Ofício circular 023/2016, 
enviou convite ao município de Cascavel para participar do II Seminário Estadual 
de Ações Estratégicas do PETI, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto em 
Curitiba, onde poderão participar 4 representantes deste município, sendo que as 
vagas são destinadas a (2) profissionais do Órgão Gestor da Política de 
Assistência Social, que serão representados por Josiane Silvestro Danieli e 
Bernadete Fernandes Marchewicz, um profissional da politica de saúde, 
representado pela coordenadora do CEACRI, Larissa Natália Fuga Guerrer e um 
profissional da politica de educação, representado por, Débora Jurkevicz da Silva. 
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CONSIDERANDO que no Oficio SEASO nº 809/2016 esta Secretaria solicita a 
apreciação e deliberação do CMAS quanto à utilização do recurso federal das 
Ações Estratégicas do PETI no valor de R$ 1.145,00 (mil cento e quarenta e cinco 
reais) para custear as despesas com deslocamento e alimentação para 4 
representantes de Cascavel participar do II Seminário Estadual de Ações 
Estratégicas do PETI. 
CONSIDERANDO que segundo o Oficio SEASO nº 809/2016, o II Seminário 
Estadual de Ações Estratégicas do PETI tem o objetivo de sensibilizar e mobilizar 
os profissionais dos municípios com maior incidência de trabalho infantil para o 
planejamento, execução e monitoramento das ações Estratégicas do PETI. 
CONSIDERANDO a deliberação da Plenária do CMAS ocorrida em 11 de agosto 
de 2016, que aprovou a utilização do recurso federal das Ações Estratégicas do 
PETI no valor de R$ 1.145,00 para custear as despesas de deslocamento e 
alimentação, para três técnicas da SEASO, uma técnica da SESAU, uma técnica 
da SEMED, o presidente da Comissão Municipal para o Enfrentamento da 
Violência Contra Crianças e Adolescentes e do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil de Cascavel-CEV/PETI e uma técnica membro dessa Comissão, 
e ainda custear o combustível, a alimentação e a hospedagem do motorista da 
SEASO que levará os representantes de Cascavel para o II Seminário Estadual 
de Ações Estratégicas do PETI em Curitiba/PR. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º APROVAR a utilização do recurso das Ações Estratégicas do PETI no 
valor de R$ 1.145,00 para custear as despesas com deslocamento e alimentação 
de sete representantes de Cascavel para participação no II Seminário Estadual de 
Ações Estratégicas do PETI em Curitiba nos dias 16 e 17 de agosto de 2016. 
 
Parágrafo Único – o recurso a que se refere o caput deverá custear também as 
despesas de combustível e a alimentação e hospedagem do motorista.  
 

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

Cascavel, 17 de agosto de 2016. 
 
 
 

Maria Tereza Chaves 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


