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Resolução nº 007, de 01 de Fevereiro de 2012. 

 
 
APROVA a suspensão temporária de inscrição junto ao 
CMDCA do Serviço de Acolhimento em Unidade 
Residencial – Casa Lar I, da Associação Recanto da 
Criança de Cascavel. 

 
 

                        O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de 
Cascavel/PR, em REUNIÃO ORDINÁRIA, realizada em 01 de Fevereiro de 2012, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 5.142/2009, e; 
 
                        Considerando que no Ofício No. 07/2012 de 13 de janeiro de 2012 a Associação 

Recanto da Criança noticia que em reunião realizada em 09/01/2012 a Diretoria da Entidade decidiu 

fechar a Casa Lar I, que acolhe crianças e adolescentes, os quais serão remanejados para o 

estabelecimento-sede, com reavaliação da situação em seis meses ou quando o equilíbrio financeiro 

o permitir; 

  Considerando o Ofício No. 027/2012 de 13 de janeiro de 2012 do Ministério Público 

– 8ª. Promotoria de Justiça da Comarca que solicita do CMDCA informação sobre alternativas para a 

superação de eventuais necessidades do acolhimento institucional; 

  Considerando o Ofício No. 030/2012 de 17 de Janeiro de 2012, que expõe sobre a 

preocupação com a qualidade do atendimento que a entidade estará ofertando a seus acolhidos, seja 

pela falta de investimento ou pelas condições da equipe técnica que deverá avaliar e acompanhar 

tanto as crianças quanto às famílias; 

  Considerando que na Resolução No. 015 de 16/03/2011 do CMDCA que  

regulamenta o processo de inscrição dos programas que prestam atendimento à criança e ao 

adolescente, nos termos do Artigo 90 do ECA, junto ao CMDCA, em seu Artigo 7º. consta que “no 

momento em que a entidade deixar de funcionar ou não executar o Programa inscrito no CMDCA, 

terá seu registro suspenso até que seja cumprida a exigência legal”; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - APROVAR a suspensão temporária de inscrição junto ao CMDCA do Serviço de 
Acolhimento em Unidade Residencial – Casa Lar I, da Associação Recanto da Criança de Cascavel. 
 
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário. 
 
 

Cascavel, 01 de Fevereiro de 2012. 
 
 

                                                                
 
 

Pedro Maria Martendal de Araújo 
Presidente do CMDCA 


