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             CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
                                   Lei Municipal nº 6.745./2017 de 23 de Agosto de 2017  
                 Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – Cascavel – Paraná Fone: (45) 3392-6413 
                                               e-mail: cmdca.cascavel@gmail.com 
  

 

RESOLUÇÃO n° 003/2018, de 14 de fevereiro de 2018. 

 
                               APROVA inscrição de Programa do CREAS LESTE/SEASO 
 

             O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

de Cascavel PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 

6.745/2017 de 23/08/2017, após apreciação e deliberação da plenária da Reunião 

Ordinária de 09/02/2018, e: 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA;  

CONSIDERANDO a Resolução nº 105/2005 e 106/2005 – CONANDA, que dispõe 

sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência 

Social – CNAS, que dispõe sobre a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.745/2017 que dispõe sobre a política 

municipal dos direitos da criança e do adolescente;  

CONSIDERANDO a Resolução n° 048, de 16 de novembro de 2017 – CMDCA, que 

dispõe sobre os parâmetros para requerimentos de registros das Entidades não 

Governamentais, e inscrição de programas das Entidades não Governamentais e 

Unidades Governamentais, reavaliação e renovação de Registro/Inscrição no 

CMDCA; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 074/2014 do Conselho Municipal de Assistência 

Social – CMAS de Cascavel PR, que define os parâmetros municipais para a 

inscrição das Entidades ou Organizações de Assistência Social, bem como serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais no CMAS; 

CONSIDERANDO a solicitação de inscrição da Secretaria Municipal de Assistência 

Social – SEASO para o Centro de Referência Especializado em Assistência Social – 

CREAS Leste, para o Regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar que será 

executado através do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos – PAEFI e Benefícios Eventuais, com capacidade de atendimento de 120 
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(cento e vinte) indivíduos e/ou famílias simultaneamente – sendo 65% (sessenta e 

cinco) por cento destes para atendimento de criança e adolescente; 

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

declarou que as ações desenvolvidas pelo CREAS Leste estão em consonância com 

as Legislações, normativas e orientações vigentes da Política Municipal de 

Assistência Social; 

CONSIDERANDO que está pendente a entrega dos Alvarás de Funcionamento e do 

Corpo de Bombeiros, os quais são necessários para o pleito; 

CONSIDERANDO o parecer da Comissão de Política de Atendimento dos Direitos 

do CMDCA, que no uso de suas atribuições conforme prevê a Resolução nº 

061/2017, de 11 de dezembro de 2017- CMDCA, que aprova a composição de 

Comissões Temáticas Internas do CMDCA – Gestão 2017/2019, após a análise 

documental da solicitação de inscrição de Programa de Orientação e Apoio 

Sociofamiliar da Unidade de Atendimento CREAS LESTE da Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEASO, realizada em reunião na data de 05/02/2018, emitiu à 

Plenária do CMDCA o parecer favorável à inscrição temporária, pelo prazo de 

180(cento e oitenta) dias, do Programa de Orientação e Apoio Sociofamiliar do 

CREAS Leste/ SEASO, para que neste prazo sejam regularizadas as pendências 

documentais.  

                                                         RESOLVE 

 

Art. 1º – APROVAR à inscrição temporária, pelo prazo de 180(cento e oitenta) dias, 

do Programa de Orientação e Apoio Sociofamiliar do CREAS Leste/ SEASO, para 

que neste prazo sejam regularizadas as pendências documentais de entrega dos 

Alvarás de Funcionamento e do Corpo de Bombeiros.  

 

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

 

         Cascavel, 14 de fevereiro de 2018. 

 

 

                           Rosimar Baú 

                                                            Presidente do CMDCA – Gestão 2017/2019 

 


