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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 No. 013/2015, de 15 de abril de 2015. 
 

APROVA PROVIDÊNCIAS REFERENTES AO 

ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DA ENTIDADE LAR 

DOS BEBES PEQUENO PEREGRINO E RECOMPOSIÇÃO 

DO CMDCA 

 

             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° 6.278/2013, alterada pela Lei 

Municipal n° 6.423/2014, após discussão e deliberação da plenária da Reunião Ordinária de 

15/04/2015, e:  

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

ECA; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.278 de 20/10/2013, que dispõe sobre a política 

municipal dos direitos da criança e do adolescente e em seu Capítulo IV que trata das Entidades 

de Atendimento Governamentais e Não Governamentais; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 044/2014 de 04 de setembro de 2014 que dispõe sobre os 

parâmetros para requerimento de registro, validação bienal e renovação quadrienal no CMDCA 

de Cascavel – PR e revoga resoluções anteriores; 

CONSIDERANDO que a Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino comunicou que após 21 

(vinte e um) anos de existência está em processo de encerramento de atividades, desde a data 

de 25/03/2015, através do Ofício nº 011/2015 de 30/03/2015. Esclarece ainda que o processo 

demandará em sua primeira fase as rescisões contratuais das funcionárias, e pagamento de 

indenizações com valores bastante significativos e diante disso solicita a análise de 

possibilidade do repasse de verbas via convênio para o pagamento das rescisões contratuais, 

ressarcimento da importância de R$ 2.185,00 (dois mil e cento e oitenta e cinco reais) referente 

a reformas realizadas pela Entidade, para adequações necessárias ao funcionamento da 

modalidade de Casa Lar e que tais benfeitorias foram incorporadas ao imóvel; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 022/2015 de 30/03/2015 da Entidade Lar dos Bebês Pequeno 

Peregrino, no qual informa que diante do encerramento de suas atividades é preciso destinar 

um veículo FIAT DOBLO EX PLACA AUR – 0611 adquirido com recursos do FIA Estadual, 

através do Convênio nº 242/2008, bem como aquisição de outros bens através de recursos do 

Convênio nº 435/2004, e, portanto solicita providências do CMDCA; 
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CONSIDERANDO o parecer das Comissões de Inscrição, Validação e Registro; Monitoramento 

e Avaliação e Permanente do FIA do CMDCA, que após análise dos documentos recebidos da 

Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino em reunião conjunta realizada na data de 

13/04/2015, que propõe os seguintes encaminhamentos:1) Cancelamento de registro da 

Entidade no CMDCA; 2) Visita in loco pela Comissão Permanente do FIA, no prazo de 10 (dez) 

dias, para levantamento e verificação dos bens adquiridos com recursos do FIA Municipal, com 

apresentação de relatório para posterior destinação pelo Conselho; 3) Que seja priorizada a 

destinação dos bens à Entidade Associação Recanto da Criança que está readequando suas 

atividades para atendimento de crianças e adolescentes e havendo necessidade de nova 

destinação que sejam priorizadas as Entidades Não Governamentais; 4) Quanto ao pleito de 

custeio de despesas, através de convênio e devido adequações construtivas realizadas pela 

Entidade, que seja oficiada a Entidade devido o impedimento legal do CMDCA para tal; 5) 

Envio de Ofício ao CEDCA/PR informando sobre o encerramento de atividades da Entidade, 

com cópia do Ofício No. 022/2015 de 30/03/2015 – Entidade Lar dos Bebês Pequeno 

Peregrino; 

CONSIDERANDO que na Reunião Extraordinária de 15/04/2015 a representante da Entidade 

no Conselho, Sra. Maria da Glória Magrin informou estar ciente de que a Entidade não tendo 

mais registro no Conselho também deixará de ter representação, pois foi eleita para a 

composição do CMDCA devido ser entidade registrada no mesmo. 

RESOLVE 

Art. 1º – APROVAR as seguintes providências relativas ao encerramento de atividades da 

Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino: 

1) Cancelamento de registro da Entidade no CMDCA;  

2) Visita in loco pela Comissão Permanente do FIA, no prazo de 10 (dez) dias, para 

levantamento e verificação dos bens adquiridos com recursos do FIA Municipal, com 

apresentação de relatório para posterior destinação pelo Conselho;  

3) Que seja priorizada a destinação dos bens à Entidade Associação Recanto da Criança que 

está readequando suas atividades para atendimento de crianças e adolescentes e havendo 

necessidade de nova destinação que sejam priorizadas as Entidades Não Governamentais;  

4) Quanto ao pleito de custeio de despesas, através de convênio e devido adequações 

construtivas realizadas pela Entidade, que seja oficiada a Entidade devido o impedimento legal 

do CMDCA para tal;  
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5) Envio de Ofício ao CEDCA/PR informando sobre o encerramento de atividades da Entidade, 

com cópia do Ofício No. 022/2015 de 30/03/2015 – Entidade Lar dos Bebês Pequeno 

Peregrino. 

Art. 2º – RECOMPOR a representação Não Governamental do CMDCA, pois com o 

encerramento de atividades da Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino que tinha vaga de 

titularidade no Conselho, a Entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE 

que ocupava a vaga de suplente da Entidade Lar dos Bebês assume a vaga de Titular na 

composição do Conselho. 

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

 

 

      Cascavel, 15 de abril de 2015. 

 

 

            Valdair Mauro Debus 
          Presidente do CMDCA 


