
 
RESOLUÇÃO N°. 037, de 08 de Maio de 2013. 

 

APROVA PROVIDÊNCIAS PROPOSTAS PELA COMISSÃO INTERSETORIAL DE 
SOCIOEDUCAÇÃO DE CASCAVEL – CISVEL, REFERENTE DENÚNCIAS RELATIVAS AO 

CENSE I – CASCAVEL PR 
 

                      O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de 

Cascavel/PR, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 6.088 de 20 

de Julho de 2012, e a deliberação da Reunião Ordinária, realizada em 08 de Maio de 2013, e: 

CONSIDERANDO a Lei No. 8.069 de 1990 – Estatuto dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – ECA; 

CONSIDERANDO a Lei No. 12.594 de 18/01/2012, que Institui o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo – SINASE e regulamenta a execução das medidas 

socioeducativas destinadas à adolescente que pratique ato infracional, principalmente em seu 

CAPÍTULO V - DA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO -  Art. 23 - A avaliação das entidades terá por objetivo identificar o perfil e 

o impacto de sua atuação, por meio de suas atividades, programas e projetos, considerando as 

diferentes dimensões institucionais e, entre elas, obrigatoriamente, as seguintes – Inciso IV - as 

políticas de pessoal quanto à qualificação, aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e 

condições de trabalho;  

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA recebeu as seguintes denúncias, e as encaminhou à CISVEL para análise e 

elaboração de parecer: 1ª.) Denúncia recebida através do Ofício No. 02/2013 de 14/02/2013, 

advinda da 12ª. Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel, em relação ao atendimento de 

interno, no período de internação no CENSE I; 2ª) Denúncia recebida pelo CMDCA, através do 

e-mail censecascavel@gmail.com, com  carta denúncia anexa, referente à gestão do CENSE I; 

CONSIDERANDO o parecer da Comissão Intersetorial de Socioeducação de Cascavel – 

CISVEL, emitido após análise das denúncias recebidas, relativas ao Centro de Socioeducação 

I – CENSE de Cascavel – PR, com indicativo das seguintes providências: Em relação a 1ª.) 

Denúncia recebida através do Ofício No. 02/2013 de 14/02/2013, advinda da 12ª. Promotoria 

de Justiça da Comarca de Cascavel, em relação ao atendimento de interno, no período de 

internação no CENSE I - Requerimento ao CENSE I, através de Ofício CISVEL/CMDCA, de 
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cópias dos registros de ocorrências, dos registros de reuniões de equipe e dos relatórios 

diários de internos, referentes ao período de 15 à 31/01/2013 e solicitação de posicionamento 

do Gestor da Unidade e da Coordenação Estadual – SEDS/ Curitiba, em relação à denúncia, 

com prazo de 05 (cinco) dias para resposta à Secretaria Executiva do CMDCA, visando 

subsidiar a análise da procedência da denúncia, e elaboração de parecer quanto a 

encaminhamentos necessários pela CISVEL/CMDCA; Em relação a 2ª.) Denúncia recebida 

pelo CMDCA, através do e-mail censecascavel@gmail.com, com carta denúncia anexa, 

referente à gestão do CENSE I - Envio de cópia da denúncia, através de Ofício 

CISVEL/CMDCA à Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS 

Curitiba, com cópia ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA 

– Curitiba PR, devido a Carta Denúncia apontar questões relativas à Gestão do CENSE I, com 

solicitação que a SEDS informe se tem conhecimento das supostas irregularidades apontadas 

na denúncia e as medidas adotadas, no prazo de 10 (dez) dias. 

RESOLVE 

Art. 1º. – APROVAR o requerimento ao CENSE I, através de Ofício CISVEL/CMDCA, de 

cópias dos registros de ocorrências, dos registros de reuniões de equipe e dos relatórios 

diários de internos, referentes ao período de 15 à 31/01/2013 e solicitação de posicionamento 

do Gestor da Unidade e da Coordenação Estadual – SEDS/ Curitiba, em relação à denúncia, 

com prazo de 05 (cinco) dias para resposta à Secretaria Executiva do CMDCA, visando 

subsidiar a análise da procedência da denúncia, e elaboração de parecer quanto a 

encaminhamentos necessários pela CISVEL/CMDCA, e envio de cópia da 2ª. denúncia, 

através de Ofício CISVEL/CMDCA à Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento 

Social – SEDS Curitiba, com cópia ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CEDCA – Curitiba PR, devido a Carta Denúncia apontar questões relativas à 

Gestão do CENSE I, com solicitação que a SEDS informe se tem conhecimento das supostas 

irregularidades apontadas na denúncia e as medidas adotadas, no prazo de 10 (dez) dias. 

Art. 2º. – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

                                                               Cascavel, 08 de Maio de 2013. 

 

 

                                                                        Valdair Mauro Debus 

                                                                      Presidente do CMDCA 
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