
Página 1 de 3 
 

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 050, de 10 de novembro de 2015. 

 

APROVA que não haja repasse de bens adquiridos com recursos do FIA Municipal para 

a Unidade de Acolhimento Institucional Feminina – UAI/ SEASO e demais providências. 

 

 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, com o respaldo da deliberação da plenária da Reunião 

Ordinária de 04/11/2015 do CMDCA, e: 

CONSIDERANDO A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 

227: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”; 

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

ECA; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.278/2013, que dispõe sobre a Política Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; 

CONSIDERANDO o pedido de aprovação e deliberação de transferência de bens adquiridos 

com recursos do FIA municipal e destinados a extinta Entidade Lar dos Bebês Pequeno 

Peregrino pela Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO ao CMDCA, através do 

Ofício n° 903/2015 de 20/07/2015; 

CONSIDERANDO o Ofício n° 161/2015 de 02/10/2015 do Conselho Municipal de Assistência 

Social – CMAS que dispõe sobre a aprovação de alteração do público alvo no Plano de 

Ação/2015 da Unidade de Acolhimento Institucional Feminina – UAI e da excepcionalidade de 

acolhimentos de mães adolescentes acompanhadas de filhos/crianças; 

CONSIDERANDO que a Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou visita in loco na 

Unidade de Acolhimento Institucional Feminina – UAI, com elaboração de parecer datado de 

03/11/2015, o qual foi apreciado e aprovado pela plenária do CMDCA de 04/11/2015, com os 

seguintes indicativos: 1) que não haja mais acolhimento de mães adolescentes em companhia 

de seus filhos (crianças) na Unidade, pois o público alvo da mesma é para usuários na faixa 
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etária de 12 a 18 anos de idade, em situação peculiar de atendimento; 2) Que equipamentos 

como berços e cadeiras, assim como demais aparelhos que atendam crianças recém 

nascidas até 12 anos de idade não sejam destinadas a Unidade, uma vez que situações como 

estas não são corriqueiras assim como o acolhimento realizado no local não se destina a esse 

público; 3) Que situações como as descritas e as futuras necessidades de acolhimento nesse 

perfil, sejam encaminhadas para a “ASSOCIAÇÃO RECANTO DA CRIANÇA”, unidade que 

atende crianças e adolescentes na faixa ataria de 0 a 18 anos; 4) Sugere a alteração do Plano 

de Ação/2015 da Unidade de Acolhimento Institucional Feminina e da Associação Recanto da 

Criança pelos gestores e responsáveis legais, com as adequações necessárias e de público a 

ser atendido por ambas; 5) Que a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, 

responsável pela gestão da Unidade de Acolhimento Institucional Feminina, viabilize equipe 

técnica composta por um assistente social 30 (trinta) horas e um profissional psicólogo,  

além dos demais profissionais exigidos de acordo com as orientações e legislações 

pertinentes, considerando a complexidade exigida para o funcionamento do serviço e o 

atendimento/ acompanhamento de seus usuários de forma constante e ininterrupta por se 

tratar de um serviço de proteção especial de alta complexidade. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º – APROVAR que não haja a transferência de bens adquiridos com recursos do FIA 

municipal da extinta Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino para a Unidade de 

Acolhimento Institucional Feminina, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEASO. 

 

Art. 2º - DELIBERAR que: 

I - Não sejam mais realizados acolhimentos de mães adolescentes em companhia de seus 

filhos (crianças) na Unidade de Acolhimento Institucional Feminina, considerando que o 

público alvo da mesma é para usuários na faixa etária de 12 a 18 anos de idade, em situação 

peculiar de atendimento;  

II - O acolhimento de mães adolescentes em companhia de seus filhos, seja na 

“ASSOCIAÇÃO RECANTO DA CRIANÇA”, unidade que atende crianças e adolescentes na 

faixa ataria de 0 a 18 anos;  

III – Ocorra a alteração dos Planos de Ação/2015 da Unidade de Acolhimento Institucional 

Feminina e da Associação Recanto da Criança pelos gestores e responsáveis legais das 
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respectivas unidades, com as adequações necessárias e de público a ser atendido por 

ambas, conforme deliberado pelo CMDCA;  

IV - A Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, responsável pela gestão da 

Unidade de Acolhimento Institucional Feminina, viabilize equipe técnica composta por um 

assistente social 30 (trinta) horas e um profissional psicólogo,  

além dos demais profissionais exigidos de acordo com as orientações e legislações 

pertinentes, considerando a complexidade exigida para o funcionamento do serviço e o 

atendimento/ acompanhamento de seus usuários de forma constante e ininterrupta por se 

tratar de um serviço de proteção especial de alta complexidade. 

 

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

 

 

Cascavel - PR, 10 de novembro de 2015. 
 
 

 
 

Valdair Mauro Debus 
Presidente do CMDCA – Gestão 2015/2017 

 

 

 


