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Resolução nº. 041, de 06 de julho de 2011. 
 

APROVA a instalação da Unidade 
Institucional de Acolhimento de Crianças de 
03 à 11 anos de idade, no endereço onde 
atualmente está instalada a Casa de 
Passagem Feminina, no município de 
Cascavel-PR. 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de 
Cascavel/PR, em REUNIÃO ORDINÁRIA realizada em 06 de julho de 2011,  
no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 
5.142/2009, e: 
 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO 
apresentou a proposta para instalação da Unidade Institucional de Acolhimento 
de Crianças de 03 à 11 anos de idade, no endereço onde atualmente está 
instalado o serviço de Casa de Passagem Feminina, nesta cidade de Cascavel-
PR; 
 

CONSIDERANDO que a SEASO irá desenvolver o serviço de acolhimento para 
adolescentes do sexo feminino, Casa de Passagem Feminina, em outro local; 
 

CONSIDERANDO que a SEASO informou, que para completar a equipe 
técnica necessária para realizar o atendimento no serviço de acolhimento para 
crianças de 03 à 11 anos de idade, irá realizar a contratação dos Educadores 
Sociais, através de concurso público que irá ocorrer no mês de agosto de 2011, 
conforme Edital de Concurso 030/2011; 
 
 

RESOLVE:  
 

Art. 1º - APROVAR  a instalação da Unidade Institucional de Acolhimento de 
Crianças de 03 à 11 anos de idade, no endereço onde atualmente está 
instalada a Casa de Passagem Feminina, no município de Cascavel-PR. 
 

Art. 3º-  Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

 
 

Cascavel, 06 de julho de 2011. 
 

 
 
 
 

Pedro Maria Martendal de Araújo  
Presidente do CMDCA 

 


