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RESOLUÇÃO Nº 035, de 01 de setembro de 2010.  
 

RECOMENDA à entidade MOLIVI que no prazo 
improrrogável de dez dias apresente a 
documentação necessária para obter o registro 
junto ao CMDCA de Cascavel/PR 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Cascavel/PR, 
em REUNIÃO ORDINÁRIA  realizada em 01 de setembro de 2010, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere a Lei Municipal nº 5.142/2009, e: 
 
CONSIDERANDO Lei Federal nº 8069 de 13 de julho de 1990 que institui o Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA arts. 90 e 91; 
 
CONSIDERANDO a Resolução do CMDCA nº 001/2008 que regulamenta o processo de 
registro das entidades, serviços, programas e projetos de atendimento à criança e ao 
adolescente de Cascavel; 
 
CONSIDERANDO que o CMDCA, por meio da Comissão de Leis e Projetos, realizou visita in 
loco, em conjunto com o CMAS e com representantes do Conselho Tutelar Regional Leste e 
Oeste, sendo que, na oportunidade foram feitas todas as orientações e esclarecimentos, 
quanto à documentação necessária para que a Entidade MOLIVI pudesse obter o registro junto 
ao CMDCA; 
 
CONSIDERANDO o Parecer das Comissões de Projetos e Orçamentos, o qual é favorável que 
seja feito à recomendação dando prazo de dez dias à Entidade MOLIVI, para que regularize a 
situação junto ao CMDCA; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º  - RECOMENDAR à entidade MOLIVI para que no prazo improrrogável de dez dias 
apresente a documentação necessária para obter o registro junto ao CMDCA. 
 
Art. 2º - E caso a Entidade MOLIVI não cumpra este prazo, o CMDCA fará o encaminhamento 
da situação irregular desta Entidade ao Ministério Público da Vara da Infância e Juventude de 
Cascavel. 
 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. Revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Cascavel, 01 de setembro de 2010. 

 
 
 

PEDRO MARIA MARTENDAL DE ARAUJO 
Presidente do CMDCA  

 
 
 


