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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA 
 

RESOLUÇÃO Nº 016/2012, de 07 de Março de 2012. 
 

APROVA o relatório de visita ao Centro de Socioeducação  – CENSE I e dispõe sobre os 
encaminhamentos necessários pelo CMDCA. 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente – CMDCA de CASCAVEL - 
PR, em REUNIÃO ORDINÁRIA, realizada em 07 de Março 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, a qual preconiza em seu Artigo 227 que a 
criança e o adolescente é prioridade absoluta; 
CONSIDERANDO a Lei Municipal No. 5.142/2009 de 09 de Janeiro de 2009, que dispõe sobre 
a política municipal dos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências; 
CONSIDERANDO a Lei N.º 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, 
especialmente o artigo 86 à 97 – Capítulo I e II – que dispõem sobre a Política de Atendimento 
e das Entidades de Atendimento; 
CONSIDERANDO a Resolução No. 71 de 10 de junho de 2011 do Conselho Nacional dos 
Direitos da criança e do Adolescente – CONANDA, que dispõe sobre o registro de entidades 
não governamentais e da inscrição de programas de proteção e sócio-educativo das Entidades 
governamentais e não governamentais no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências; 
CONSIDERANDO a Resolução No. 74 de 13 de setembro de 2011 do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que dispõe sobre o registro de entidades 
sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação 
profissional, e dá outras providências; 
CONSIDERANDO a Resolução No: 012/2012 de 14 de Fevereiro de 2012, que altera a 
Resolução No. 015/2011 de 16 de Março de 2011, que dispõe sobre a inscrição das Entidades 
Governamentais e Não Governamentais que desenvolvem Programas de Proteção e/ou 
Programas Socioeducativos; 
CONSIDERANDO a Lei 12.594 de 18/01/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo – SINASE, que regulamenta a execução das medidas socioeducativas 
destinadas à adolescente que pratique ato infracional...; 
CONSIDERANDO o relatório de inspeção datado de Dezembro de 2011, recebido do 
Excelentíssimo Sr. Sérgio Luiz Kreuz – Juiz da Vara da Infância e da Juventude da Comarca 
de Cascavel – PR; 
CONSIDERANDO o parecer da Comissão Especial de Leis após análise do relatório de visita 
realizada por uma Comissão de Conselheiros do CMDCA, de acordo com deliberação do 
Conselho; 

RESOLVE: 
Art. 1º - APROVAR o referido relatório, no qual aponta situação grave em relação à estrutura e 
funcionamento do Centro de Socioeducação de Cascavel, com encaminhamento de cópia do 
mesmo e solicitação de providências em relação às questões apontadas para: Vara da Infância 
e da Juventude e 7ª. Promotoria do Ministério Público da Comarca de Cascavel e Secretaria de 
Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS/ Cascavel e Curitiba. 
Art. 2º - Esta resolução  entra  em vigor  a  partir  da  data de sua publicação, revogando-se as 

        disposições em contrário.                                                            Cascavel, 07 de Março de 2012. 
                                            Pedro Maria Martendal de Araújo 

Presidente do CMDCA 


