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RESOLUÇÃO Nº. 045, de 03 de novembro de 2010.  
 
APROVA o Plano de Trabalho e Aplicação 
reformulado da Entidade CEMIC, referente à reserva 
de vinte e cinco mil reais. 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do A dolescente – CMDCA de 
Cascavel/PR, em REUNIÃO ORDINÁRIA realizada em  03 de novembro de 2010, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere a Lei Munic ipal nº 5.142/2009, e: 
 
CONSIDERANDO a Resolução do CMDCA nº 017/2008, onde consta a reserva de recursos 
arrecadados pela Campanha Tributo à Cidadania – FIA 2007, à Entidade CEMIC, no valor de 
R$ 25.259,91; 
 
CONSIDERANDO a Resolução do CMDCA nº 017/2009 onde consta a reserva à entidade 
CEMIC, no valor de R$ 25.259,91 do montante a ser arrecadado pela Campanha Tributo à 
Cidadania – FIA 2009, tendo em vista, que este valor não foi repassado em 2008; 
 
CONSIDERANDO a Resolução nº 015, de 02 de junho de 2010, que aprova a alteração do 
Plano de Trabalho e Aplicação da Entidade CEMIC, referente ao FIA/2007; 
 
CONSIDERANDO que a Entidade Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristóvão – CEMIC 
apresentou o Plano de Trabalho e Aplicação no valor de R$ 25.000, 00 (vinte e cinco mil reais) para a 
reserva de valores aprovado pela Resolução nº 015/2010, contudo, os valores do Plano apresentado 
divergem do valor da reserva; 
 
CONSIDERANDO o Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 
Inscrições o qual é favorável à aprovação do Plano e Trabalho e Aplicação reformulado 
evitando-se assim a discordância no controle de saldos financeiros alocados no Fundo Municipal para 
Infância e Adolescência – FIA; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - APROVAR a alteração do Plano de Trabalho e Aplicação da Entidade CEMIC, 
referente à reserva de vinte e cinco mil reais do FIA/2007, sendo que a entidade deverá fazer a 
atualização dos valores constante no plano de trabalho. 
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. Revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Cascavel, 03 de novembro de 2010. 

 
 
 
 

PEDRO MARIA MARTENDAL DE ARAUJO 
Presidente do CMDCA  

 
 
 
 


