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RESOLUÇÃO Nº 050, de 09 de dezembro de 2010.  
 

Dispõe sobre o aumento da capacidade e da 
velocidade da internet para o Conselho 
Tutelar Regional Leste e Oeste. 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de 
Cascavel/PR, em REUNIÃO ORDINÁRIA realizada em 09 de dezembro de 
2010, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 
5.142/2009, e: 
 

CONSIDERANDO a necessidade de alimentar o Sistema de Informação para 
Infância e Adolescência-SIPIA/ WEB; 
 

CONSIDERANDO a Requisição de Serviço Público nº 201001137 advinda do 
Conselho Tutelar Regional Leste de Cascavel/PR 
 

CONSIDERANDO que os conselheiros do Conselho Tutelar Regional Leste e 
Oeste, relatam que a internet não tem nem a velocidade nem a capacidade 
suficiente para alimentar o SIPIA WEB; 
 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO 
informou que já solicitou ao Departamento de Informática e que o Diretor André 
Sartori explicou que o Município já está providenciando as adequações 
necessárias para que a internet tenha capacidade e velocidade suficientes para 
a alimentação do SIPIA WEB; 

 

CONSIDERANDO o Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, 
Projetos, Serviços e Inscrições e de Leis, o qual é favorável à aprovação do 
aumento da capacidade, bem como, da velocidade da internet para que os dez 
Conselheiros Tutelares possam concomitantemente alimentar o SIPIA WEB; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - SOLICITAR ao Poder Público de Cascavel, que faça as adequações 
necessárias para que a internet tenha velocidade e capacidade suficiente para 
a alimentação do SIPIA WEB. 
 

Art. 2º -  Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. 
Revogadas as disposições em contrário. 

 

Cascavel, 09 de dezembro de 2010. 
 
 
 

PEDRO MARIA MARTENDAL DE ARAUJO 
Presidente do CMDCA 


