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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
LEI MUNICIPAL nº. 6.278 de 11 de Outubro de 2013 
Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná. 

Fone: (45) 3321-2366 

  

 

 
 

RESOLUÇÃO No. 067/2014, de 10 de dezembro de 2014. 
 

                           Aprova o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 
 
             O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei No. 6.278/2013, no exercício de sua função 

deliberativa e controladora das ações da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do 

Adolescente no Município de Cascavel PR, pautado na deliberação da plenária da Reunião 

Extraordinária do CMDCA ocorrida em 10/12/2014, e: 

CONSIDERANDO a Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a Lei No. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 

CONSIDERANDO a Lei Federal No. 12.594/2012 de 18/01/2012, que institui o Sistema Nacional 

de Atendimento Socioeducativo – SINASE, regulamenta as medidas socioeducativas destinadas 

a adolescente que pratique ato infracional e promove alterações em outras legislações que 

dispõem sobre o assunto e em seu artigo 5º e 7º que compete aos Municípios a elaboração do 

Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e seus Planos Decenais correspondentes, em 

até trezentos e sessenta dias a partir da aprovação do Plano Nacional; 

CONSIDERANDO o Ofício No. 1220/2014 – SEASO, através do qual a Secretaria Municipal de 

Assistência Social encaminhou ao Conselho, cópia do Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo, acompanhado de parecer da Comissão Intersetorial de Socioeducação – 

CISVEL, com solicitação de apreciação e aprovação do referido Plano; 

CONSIDERANDO que após análise, discussão e proposição de alterações e ajustes no Plano, a 

plenária da Reunião Extraordinária do CMDCA realizada em 10/12/2014, aprovou o Plano 

Municipal de Atendimento Socioeducativo do Município de Cascavel, com solicitação de envio do 

documento finalizado com as observações de correções necessárias à SEASO, Conselho 

Municipal de Assistência Social – CMAS e CISVEL, através de e-mail na data de 10/12/2014, 

para agilização dos trabalhos, e na data de 11/12/2014 através de Ofício com cópia impressa 

contendo todas as adequações aprovadas pelo Conselho, bem como, com indicativo de que o 

referido documento passe por correção de digitação, ortográfica e gramatical. 
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RESOLVE 
 

Art. 1º – APROVAR o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo apresentado pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, com as alterações e adequações propostas 

pela Plenária do Conselho. 

 

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

 

      Cascavel, 10 de dezembro de 2014. 

 

 

             Valdair Mauro Debus 
            Presidente do CMDCA 
 
 


