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                       CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Lei Municipal nº 6.745/2017 de 23 de agosto de 2017 
Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – Cascavel – Paraná  

  Fone: (45) 3392-6413 – e-mail: cmdca.cascavel@gmail.com 
  

 

RESOLUÇÃO nº 035/2017, de 14 de setembro de 2017. 
 

APROVA registro da Organização da Sociedade 
Civil PASTORAL DA CRIANÇA DE CASCAVEL e 
Inscrição do seu Programa de Segurança 
Alimentar e Nutricional para Crianças, em Regime 
de Apoio e Orientação Sociofamiliar. 

 

                            O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA de Cascavel PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Municipal nº 6.745/2017, após apreciação e deliberação da plenária da Reunião 

Ordinária de 13/09/2017, e:  

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA;  

CONSIDERANDO a Resolução nº 116/2006 – CONANDA, que altera dispositivos das 

Resoluções nº 105/2005 e 106/2006, que dispõe sobre os parâmetros para criação e 

funcionamento dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências; 

CONSIDERANDO as Resoluções nº 71 de 10 de junho de 2011 do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que dispõem sobre 

o registro de entidades não governamentais e da inscrição de programas de proteção 

e socioeducativo das Entidades Governamentais no Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente;  

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.745/2017 que dispõe sobre a Política 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da criação do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências;  

 CONSIDERANDO a Resolução n° 044/2014 – CMDCA, que dispõe sobre os 

parâmetros para requerimento de registros, inscrição, validação bienal, renovação 

quadrienal no CMDCA de Cascavel;  

CONSIDERANDO a Resolução n° 015/2017, de 23 de maio de 2017 do CMDCA que 

aprova validações e renovação de registros/ inscrições no CMDCA e outras 

providências, dentre elas de que fosse oficiada a Entidade Pastoral da Criança de 

Cascavel quanto à necessidade de complementação de documentos para a obtenção 

de registro no CMDCA; 
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CONSIDERANDO que a Entidade apresentou a documentação pendente, e após a 

análise da Comissão, houve a solicitação de parecer técnico do Conselho Setorial de 

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – COMSANS; 

CONSIDERANDO que o COMSANS emitiu o seguinte parecer: “A Entidade Pastoral 

da Criança faz parte do corpo representativo do COMSANS desde o início de suas 

atividades (setembro de 2014), sendo que, a partir daquele momento, através da 

atuação incessante de suas conselheiras (Maria de Lourdes Menon Schram – Titular 

e Joana D’Arc Maciel – suplente) traz à discussão e ao debate temas relacionados às 

atividades desenvolvidas por aquela entidade no âmbito da política de segurança 

alimentar e nutricional (SAN), em busca do sempre constante objetivo final do Direito 

Humano a Uma Alimentação Adequada (DHAA). Estas ações e experiências na área 

de saúde e educação alimentar e nutricional de crianças tem sido constantemente 

relatadas e apresentadas pelas conselheiras a este Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional Sustentável, particularmente voltada à sobrevivência infantil, 

bem como à melhoria da qualidade de vida das famílias mais necessitadas, 

especialmente aos menores em maior risco e vulnerabilidade social e alimentar, tendo 

por base a viabilização de uma alimentação o mais natural e balanceada possível. 

Esta Comissão acredita que, com base no histórico de atuação junto ao COMSANS e 

à comunidade, a Pastoral da criança realiza um trabalho relevante nas ações de SAN, 

notadamente no combate à mortalidade infantil e à obesidade e, por consequência, na 

melhoria da qualidade de vida destas pessoas, através do acompanhamento, 

orientação e educação alimentar e nutricional a gestantes e crianças de até seis anos 

de idade, ensinando noções básicas de saúde e nutrição, bem como a pesagem e 

medição das crianças em períodos determinados para o acompanhamento nutricional 

destas”; 

CONSIDERANDO que a Comissão de Política de Atendimento dos Direitos do 

CMDCA, no uso de suas atribuições conforme Resolução n° 009/2017 de 15 de 

março de 2017 que reestrutura as Comissões Temáticas Internas do CMDCA – 

Gestão 2015/2017, em reunião realizada na data de 15/08/2017 realizou a análise da 

documentação apresentada pela Entidade Pastoral da Criança, e emitiu o parecer 

favorável ao registro da Entidade Pastoral da Criança do Município de Cascavel, com 

a inscrição de Programa de Segurança Alimentar e Nutricional para Crianças em 

Regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar. A Comissão ainda sugere ao CMDCA 

que os bens adquiridos com recursos do FIA Municipal para a ASSOCIACAO 
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CASCAVELENSE DE AMIGOS DA PASTORAL DA CRIANÇA – ACAPAC, cujo 

registro no CMDCA foi cancelado através da Resolução n° 015/2017, de 23 de maio 

de 2017 – CMDCA, sejam repassados à Entidade Pastoral da Criança e que na 

composição/ representação do CMDCA seja substituída a ACAPAC pela PASTORAL 

DA CRIANÇA até que ocorra a eleição do CMDCA para a gestão 2017/2019, devido 

esta desenvolver as mesmas atividades e com os mesmos dirigentes. 

 

                                                           RESOLVE 

 

Art. 1º – APROVAR o registro da Organização da Sociedade Civil PASTORAL DA 

CRIANÇA DE CASCAVEL e da inscrição de seu Programa de Segurança Alimentar e 

Nutricional para Crianças em Regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar, pelo prazo 

máximo de 04 (quatro) anos a contar desta Resolução, condicionado a realização das 

reavaliações em consonância com as deliberações do CMDCA. 

 

Art. 2º - DELIBERAR que os bens adquiridos com recursos do FIA Municipal para a 

ASSOCIACAO CASCAVELENSE DE AMIGOS DA PASTORAL DA CRIANÇA – 

ACAPAC, cujo registro no CMDCA foi cancelado através da Resolução n° 015/2017, 

de 23 de maio de 2017 – CMDCA sejam repassados à Entidade Pastoral da Criança e 

que na composição/ representação do CMDCA seja substituída a ACAPAC pela 

PASTORAL DA CRIANÇA até que ocorra a eleição do CMDCA para a gestão 

2017/2019. 

 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                Cascavel, 14 de setembro de 2017. 

 

 

                         Valdair Mauro Debus 
                                                      Presidente do CMDCA - Gestão 2015/2017 
 
                                                                                    

 


