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RESOLUÇÃO No. 029, de 12 de Abril de 2012 

 
 
 

SUSPENDE A INSCRIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA LIBERTAÇÃO DE VIDAS – MOLIVI, 
NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA  

 
 

                      O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de 
Cascavel/PR, em REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, realizada em 12 de Abril de 2012, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 5.142/2009, e; 
CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988 que preconiza em seu artigo 227 que a 
criança e o adolescente são prioridade absoluta; 
CONSIDERANDO a Lei Nº 8.069 de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências; 
CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 
CONSIDERANDO a Lei Municipal n º 5.142/2009 que dispõe sobre a política municipal dos 
direitos da criança e do adolescente; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 012/2012 do CMDCA que dispõe sobre a inscrição das 
entidades governamentais e não governamentais que desenvolvem Programas de Proteção 
e/ou Programas Socioeducativos; 
CONSIDERANDO a Resolução n° 74 do CONANDA de 13 de setembro de 2001, que dispõe 
sobre o registro específico e fiscalização das entidades não-governamentais de fins não 
econômicos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional; 
CONSIDERANDO as informações contidas no Ofício No. 178/2012 de 11/04/2012 da 
Secretaria Municipal de Assistência – SEASO, de que: realizou a análise e correção dos 
Planos de Trabalho Anual e Relatório Anual de Atividades das Entidades Governamentais e 
Não Governamentais que desenvolvem Programas de Proteção e/ou Programas 
Socieducativos, bem como atendimento personalizado aos representantes das mesmas e 
emitiu pareceres técnicos sociais para o CMDCA, referente ao Plano de Trabalho Anual/2012 e 
Relatório Anual de Atividades/201; salienta que a Entidade MOLIVI, inscrita no CMDCA através 
da Resolução 028/2011, encaminhou à SEASO o Plano de Trabalho Anual e Relatório Anual 
de Atividades para análise e correção até a data de 27/02/2012, e recebeu atendimento 
personalizado na data de 13/03/2012 pelas Técnicas do Setor de Monitoramento Avaliação 
para orientação das correções necessárias nos referidos documentos e quanto aos prazos a 
serem cumpridos, conforme deliberação do CMDCA, para validação anual da inscrição no 
Conselho; que o MOLIVI não reapresentou os documentos supracitados com as correções 
solicitadas nos prazos estipulados e diante disso a impossibilidade de emissão de parecer 
técnico social da documentação para o CMDCA; 
CONSIDERANDO o descumprimento das exigências deliberadas pelo CMDCA, pela Entidade, 
quanto aos prazos e entrega dos documentos exigidos para a validação anual de inscrições. 
 

 RESOLVE: 
 

Art. 1º - SUSPENDER a inscrição da ASSOCIAÇÃO PARA LIBERTAÇÃO DE VIDAS - 
MOLIVI, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA; 
 



Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 
 
 

Cascavel, 12 de Abril de 2012. 
 
 
 
 
 

Pedro Maria Martendal de Araújo 
Presidente do CMDCA 

 


