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                       CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Lei Municipal nº 6.745 de 23 de agosto de 2017 alterada pela Lei Municipal nº 6.835 de 17/04/2018 
Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – Cascavel – Paraná  

  Fone: (45) 3392-6413 – e-mail: cmdca.cascavel@gmail.com 
 

 

 

RESOLUÇÃO nº 025/2018, de 12 de junho de 2018. 
 

INDEFERE solicitação de Registro/ Inscrição 
de Programa da ACAS. 
 

                            O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

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

Municipal nº 6.745/2017 alterada pela Lei Municipal nº 6.835 de 17/04/2018, após 

apreciação e deliberação da plenária da Reunião Ordinária de 06/06/2018, e:  

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

Adolescente – ECA;  

CONSIDERANDO a Resolução nº 71/2001 do CONANDA, que dispõe sobre o 

Registro de Entidades Não Governamentais e da Inscrição de Programas de Proteção 

e Sócio - Educativo das governamentais e não governamentais no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

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 

de Cascavel – PR; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 102/2017 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; 
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CONSIDERANDO o requerimento de Registro da Entidade ACAS para a inscrição de 

Programa de Atendimento – Defesa e Garantia de Direitos em Regime de Orientação 

e Apoio Sociofamiliar; 

CONSIDERANDO que no Plano de Trabalho Anual apresentado pela Entidade a 

mesma realiza a identificação dos Programas de Atendimento como “Defesa e 

Garantia de Direitos – Orientação e Apoio Sociofamiliar”, contudo toda descrição do 

referido Plano aponta como público o atendimento direto de trinta crianças e 

adolescentes e a família é contemplada como parte envolvida no processo, fato que 

gerou dúvidas para os membros da Comissão e ensejou visita para clarificação das 

informações do Plano apresentado;  

CONSIDERANDO que em visita realizada pelos membros da Comissão, identificou-

se que a Entidade atua exclusivamente no processo de escolarização de crianças e 

adolescentes com surdez, e que o trabalho extracurricular ofertado às crianças e 

adolescentes tem como objetivo exclusivo o reforço escolar e desenvolvimento de 

potencialidades e capacidades com vistas ao ensino e processo pedagógico;  

CONSIDERANDO que o atendimento realizado às famílias não possui calendário 

sistemático e permanente, pois é desenvolvido com ações pontuais relativas à datas 

comemorativas como dia das mães, dia da família e similares, assim com reuniões 

eventuais para fortalecer o processo de comunicação aluno e família, também com o 

objetivo de facilitar e contribuir no processo de ensino e aprendizagem. 

CONSIDERANDO que a Comissão de Política de Atendimento dos Direitos do 

CMDCA, no uso de suas atribuições conforme prevê a Resolução nº 061/2017, de 11 

de dezembro de 2017, que aprova a composição de Comissões Temáticas Internas 

do CMDCA – Gestão 2017/2019, após a análise documental com vistas ao 

requerimento de registro e inscrição de Programa de Defesa e Garantia de Direitos - 

Orientação e Apoio Sociofamiliar pela Associação Cascavelense de Amigos de 

Surdos – ACAS,  emitiu parecer favorável ao indeferimento do pedido de registro e 

Inscrição para a execução do Programa “Defesa e Garantia de Direitos – Orientação e 

Apoio Sociofamiliar”, considerando-se que: 1) Não cabe ao CMDCA o registro de 

Entidade que atua na área educacional, conforme prevê o artigo 3º da Resolução nº 

71 de 10 de junho de 2001  do CONANDA - Os Conselhos Municipais dos Direitos da 

Criança e do Adolescente não concedam registros para funcionamento de entidades 

ou inscrição de programas àquelas que desenvolvem apenas, atendimento em 

modalidades educacionais formais, tais como: creche, pré-escola, ensino fundamental 
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e médio; 2) A Entidade apresenta no Plano de Ação os Regimes de Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto e o de Orientação e Apoio Sociofamiliar, e solicita a 

inscrição de Programa de Defesa e Garantia de Direitos – Orientação e Apoio 

Sociofamiliar; 3) Conforme Plano de Trabalho apresentado, a Entidade não 

desenvolve atividades de cunho sistemático e permanente com famílias, tanto junto 

às famílias de crianças e adolescentes atendidos na Entidade, assim como não 

possui porta aberta para a oferta de Programa de Orientação e Apoio Sociofamiliar, 

para o acesso da comunidade em geral e para a inclusão de famílias pela rede de 

atendimento com vistas à proteção e defesa de direitos de crianças e adolescentes; 4) 

A oferta de “Defesa e Garantia de Direitos” na Política Municipal de Assistência 

Social, não prevê a execução de atendimentos, mas a orientação dos usuários e da 

sociedade quanto aos direitos sociais de pessoas com surdez, conforme  Resolução 

do CNAS nº 27, de 19 de setembro de 2011, que “caracteriza as ações de 

assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social. 

“Entidade de defesa e garantia de direitos: são aquelas que, de forma continuada, 

permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos 

voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, 

construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das 

desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, 

dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos da Lei nº 8.742, de 

1993, e respeitadas as deliberações do CNAS, com objetivo de: Fortalecer o 

protagonismo dos usuários na defesa os seus direitos de cidadania; e  Acessar/ 

promover os direitos de cidadania já estabelecidos”. 

RESOLVE 

Art. 1º - INDEFERIR o pedido de Registro da Organização da Sociedade Civil – 

Associação Cascavelense de Amigos de Surdos – ACAS e Inscrição de Programa 

“Defesa e Garantia de Direitos – Orientação e Apoio Sociofamiliar”, diante dos 

motivos supracitados.  

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

 

                   Cascavel, 12 de junho de 2018. 

 

                                  Rosimar Baú 
                                                       Presidente do CMDCA - Gestão 2017/2019 


