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PROJETO DE LEt No IJb no1g.

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI NO

6.751, DE 15.09.2017.

A CÂIUNNN NíUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANA,
APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 10 O caput e o §5o do art. 18 da Lei no 6.751, de 15 de setembro de

2017, passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 18. Fica instituído o Conselho [Vlunicipal de Assistência Social - CTUAS

no Município de Cascavel, órgão superior de deliberação colegiada, de

caráter permanente e composição paritária entre o poder público e a

sociedade civil, vinculado à Secretaria lMunicipal de Assistência Social, cujos

membros, nomeados pelo Prefeito, têm mandato de dois anos, permitida

recondução.

()

§5o A Mesa Diretiva será eleita entre os conselheiros titulares nos primeiros

trinta dias de mandato, respeitando a paridade da composição do Conselho,

com um mandato de um ano, permitida recondução, sendo que o presidente

deverá ser representante não governamental."

Art. 2o Esta Lei entra em vi publicação.

nete do Prefeito Munici
,17 de setembro de 19

Leon o Paranhos,
P ito tVlunicipal
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL
Procuradoria Geral do Município

MENSAGEM DE LEI
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nobres Vereadores(as),

Submeto a elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal o

anexo Projeto de Lei que "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI No 6.751, DE 15.09.2017 -

Sistema Unico de Assistência Social no Município de Cascavel - SUAS."

Seguindo os avanços normativos da Política de Assistência Social em âmbito

Nacional, destaca-se a Lei n" 12.435, de 6 de julho de 2011- Lei do SUAS, que alterou a

LOAS - Lei Orgânica de Assistência Social no 8.74211993, que assegurou definitivamente, no

país, a institucionalidade do SUAS. Nessa direção, a instituição da Norma Operacional Básica

do Sistema Unico de Assistência Social (NOB-SUAS/2012), bem como a Lei Municipal no

6,751, de 2017, que apresenta instrumentos de aprimoramento da gestão do SUAS e de

qualificação da oferta de serviços, de forma direta pelo Poder Público e de forma indireta por

meio de Entidades e Organizações de Assistência Social sob a ótica do planejamento,

execução, monitoramento e avaliação, avançando no aperfeiçoamento, na participação

popular e controle social expressos principalmente no Conselho Municipal de Assistência

Social, cuja composição é paritária entre Poder Público e a Sociedade Civil.

Nesse sentido, as proposições de mudanças na Lei tMunicipal no 6.751 , de 2017,

visam garantir o fortalecimento da relação democrática entre o Poder Público e Sociedade

Civil, garantindo a participação popular e controle social, por meio de organizações

representativas no Conselho tt/unicipal de Assistência Social, para a avaliação, formulaçáo e

acompanhamento da Política tVlunicipal de Assistência Social.

Ressaltamos que as alterações legislativas em epÍgrafe foram apreciadas e

aprovadas pelo CMAS, conforme Resolução do CTVIAS no 96 de 17 de setembro de 201g.

Essas são Senhor Presidente, a razáo que justifica elaboração deste Projeto de

Lei que submetemos à apreciaçã o dos Se lt/embros Câmara Legislativa, renovando

a Vossa Excelência, os meus p de elevada estima e d nta consideração

a

Ao Excelentíssimo Vereador
A!écio Natalino Espínola
Presidente da Câmara [Vlunicipal
Cascavel - Paraná
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