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RESOLUÇÃO n° 012, de 30 DE NOVEMBRO de 2015 

 
 

                                                     Aprova a inscrição de entidades privadas sem fins 
econômicos  bem como de  entidade governamental  
junto  ao  Conselho Municipal   dos   Direitos   do   Idoso   
–  CMDI. 

 

 

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI no uso das atribuições que lhe são 

conferidas de acordo com as Leis Municipais n° 3.620/2003, n° 4.871/2008 e n° 5.156/2009, no 

exercício de sua função deliberativa e controladora das ações da Política de Atendimento dos 

Direitos do Idoso no Município de Cascavel/PR, e: 

 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, a qual dispõe sobre o Estatuto do 

Idoso e dá outras; 

CONSIDERANDO  a Lei Municipal 3.620 de 15.05.2003 autoriza o poder executivo municipal a instituir a 

Politica Municipal dos Direitos do idoso no Município de cascavel e da outras providencias;  

CONSIDERANDO a Resolução CMDI 017/2014 de 04.07.2014 que dispõe sobre os parâmetros para 

Inscrição/Renovação das Entidades Privadas que atuam sem fins econômicos bem como conforme art. 

2º e 3º define parâmetros para a Inscrição/Renovação das Entidades  Governamentais  no atendimento 

a pessoas idosas  no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Cascavel – PR  

CONSIDERANDO o parecer nº 003/2015 das Comissões de Documentos - Projetos e da Comissão de 

Fiscalização  do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI favorável a inscrição com acolhimento 

das justificativas e concessão de prazo para apresentação dos documentos faltantes. 

CONSIDERANDO a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI ocorrida na 

data de 25 de Novembro de 2015, às 08h30, no auditório da Secretaria M. de Saude  de Cascavel, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar a inscrição das Entidades Privadas sem fins econômicos junto ao Conselho 

Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, conforme segue: 

I – ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO com a modalidade de Acolhimento Institucional para 

Idosos – ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idosos  



II - FAG- FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ com a Modalidade de Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para Idosos;  

 

Art. 2º - Aprovar a inscrição da  Entidade Governamental a seguir: 

I -  CONDOMINIO DO IDOSO com a modalidade Acolhimento Institucional para Idosos –  

Republica para Idosos. 

Art.3º - Acatar as justificativas apresentadas pelas entidades nominadas, em relação aos 

documentos faltantes, tendo em vista, o parecer da comissão de Documentos - Projetos e da 

Comissão de Fiscalização e conceder o prazo de 180 - cento e oitenta dias – para a 

apresentação dos documentos  de alvará, licença de bombeiros e licença sanitária a que se 

refere o art. 2º e 4º da resolução 017/2014; 

Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as disposições 

em contrário. 

       Cascavel, 30 de novembro  de 2015. 

 

Antonio Santo Graff                                                                                                                                                            
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI  


