
1 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  
E DO ADOLESCENTE 

Lei Municipal nº 6.278 de 11 de Outubro de 2013, alterada pela Lei Municipal nº 6.423 de 03/12/2014 

Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná. 

Fone: (45) 3321-2366 

 

 
 

 
 
 

 
RESOLUÇÃO N° 006/2015, de 09 de março de 2015. 

 

APROVA ALTERAÇÕES NA RESOLUÇÃO No. 044/2014 - CMDCA 

 

                      O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA de Cascavel/PR, no uso de suas atribuições legais que lhe 

confere a Lei Municipal nº 6.278 de 20 de Outubro de 2013, alterada pela Lei Municipal nº 

6.423 de 03 de dezembro de 2014, com o respaldo da deliberação da plenária da 

Reunião Ordinária de 04/03/2015 do CMDCA, e: 

CONSIDERANDO que 22 (vinte duas) Entidades/Programas protocolaram a entrega dos 

documentos junto ao CMDCA com o objetivo de validar ou renovar os registros/inscrições 

no Conselho, e que há um trâmite previsto no Fluxograma da Resolução No. 044/2014 – 

CMDCA, de que no prazo de 05 (cinco) dias a “Comissão do CMDCA procede à análise 

do requerimento de registro/Inscrição, Validação ou Renovação e da documentação 

protocolada, e realiza visita in loco na Entidade/Unidade/Serviço ou Programa em 

conjunto com a Secretaria Afim”; 

CONSIDERANDO a impossibilidade de realização do montante de visitas conforme prevê 

a Resolução do Conselho, devido o curto prazo, o grande número de pleitos e a grande 

demanda de trabalho dos técnicos de referência indicados pelas Secretarias Municipais 

para acompanharem as visitas; 

CONSIDERANDO que o Conselho já identificou a necessidade de realizar adequações 

na Resolução No. 044/2014 e para tal oficiou à Secretaria Municipal de Assistência Social 

SEASO/DVSMAS para análise técnica e proposição de alterações necessárias (Of. No. 

008/2015 de 29/01/2015 – CMDCA); 

CONSIDERANDO que a SEASO em resposta ao pedido do CMDCA sugeriu uma reunião 

conjunta entre a equipe da DVSMAS e a Comissão do CMDCA para as proposições 

necessárias visando à adequação da Resolução No. 044/2014, e que sejam suprimidas 

as visitas in loco as Entidades/Unidades ou Programas Não Governamentais para a 

validação ou renovação de registros/inscrições no CMDCA, conforme Anexo I, 

permanecendo somente para primeiro registro/inscrição. Para essa proposição a SEASO 

se baseia no art. 6º. da aludida Resolução – “O CMDCA estabelecerá plano de 

acompanhamento e fiscalização dos Serviços ou Programas Governamentais e 
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Entidades/ Unidades ou Programas Não Governamentais de atendimento a crianças e 

adolescentes registradas/inscritos, através da Comissão Especial, a qual elaborará 

relatório de visita, que será apreciado e deliberado pela plenária do Conselho”; 

CONSIDERANDO que o pleito da grande maioria das Entidades/Programas é de 

renovação de registro quadrienal, com vencimento em 18 de abril do corrente ano; 

CONSIDERANDO o parecer da Mesa Diretiva do CMDCA, com as seguintes proposições 

à Plenária da Reunião Ordinária do CMDCA de 04/03/2015: Que seja acolhida a sugestão 

da equipe técnica da SEASO, quanto à supressão das visitas in loco, com manutenção 

para apenas os casos de primeiro pedido de registro/inscrição; Que o monitoramento e 

avaliação do CMDCA ocorram através da análise dos relatórios mensais recebidos, 

relatórios e planos de trabalho bianuais, atestados fornecidos pelos Conselhos Tutelares, 

Ministério Público e Juizado da Infância e da Juventude de Cascavel, apresentados no 

protocolo de documentos para o pleito, e solicitação de dados e informações que 

entender necessárias aos Conselhos Municipais das Políticas Setoriais, responsáveis 

pelo Controle Social de cada política municipal específica, no que se refere ao 

atendimento de crianças e adolescentes; Que no prazo de 30 (trinta) dias a Comissão de 

Monitoramento e Avaliação do CMDCA, conjuntamente com os técnicos de referência das 

Secretarias de Assistência Social, Saúde, Cultura e Esporte e Lazer, procedam às 

alterações necessárias na Resolução No. 044/2014 – CMDCA e após seja apreciada e 

deliberada pelo Conselho; A fim de evitar possíveis prejuízos às Entidades e Programas, 

decorrentes dos prazos de vencimento dos registros no CMDCA em 18/04/2015, 

encaminhar ofícios as mesmas informando que o processo de renovação está em trâmite 

no Conselho e que se dê prosseguimento ao processo previsto no Fluxograma da 

Resolução, com o envio dos Estatutos, Projetos Pedagógicos (para Entidades de 

Aprendizagem) e Planos de Trabalho às Secretarias Afins, para análise técnica e 

proposição de adequações necessárias, de acordo com os prazos previstos. 

RESOLVE 

Art. 1º. – APROVAR as seguintes alterações na Resolução No. 044/2014 – CMDCA:  

1) O Anexo I da Resolução: “COMISSÃO DO CMDCA - Procede à análise do 

requerimento de registro/ Inscrição, Validação ou Renovação e da documentação 

protocolada, e realiza visita in loco na Entidade/Unidade/ Serviço ou Programa em 

conjunto com a Secretaria Afim” passa a ter a seguinte redação: “COMISSÃO DO 

CMDCA – Procede a análise do requerimento de registro/ Inscrição, Validação ou 

Renovação e da documentação protocolada, e realiza visita in loco somente nos casos de 

primeiro pedido de registro/inscrição na Entidade/Unidade/ Serviço ou Programa em 

conjunto com a Secretaria Afim”.  



3 
 

2) O Art. 6º – “O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

estabelecerá plano de acompanhamento e fiscalização dos Serviços ou Programas 

Governamentais e Entidades/ Unidades ou Programas Não Governamentais de 

atendimento a crianças e adolescentes registradas/inscritos, através de Comissão 

Especial, a qual elaborará relatório de visita, que será apreciado e deliberado pela 

plenária do Conselho”, passa a ter a seguinte redação: “O monitoramento e avaliação do 

CMDCA será realizado através da análise dos relatórios mensais recebidos, relatórios e 

planos de trabalho bianuais, atestados da qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, 

fornecidos pelos Conselhos Tutelares, Ministério Público e Juizado da Infância e da 

Juventude de Cascavel, solicitação de dados e informações que entender necessárias 

aos Conselhos Municipais das Políticas Setoriais, responsáveis pelo Controle Social das 

políticas municipais específicas e que atendem crianças e adolescentes e suas famílias”.  

Art.2º. – Prosseguir com os procedimentos e cumprimento de prazos, previstos no Anexo 

II da Resolução No. 044/2014 - CRONOGRAMA PARA REQUERIMENTO, VALIDAÇÃO 

OU RENOVAÇÃO DE REGISTRO/ INSCRIÇÃO PELO CMDCA. 

Art.3º. – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

                                                                Cascavel, 09 de março de 2015. 
 
 
 
                                                                        Valdair Mauro Debus 
                                                                      Presidente do CMDCA      
 

 

 

 

 

 

 

 

 


