
 
 

Página 1 de 2 
 

                     

                       RESOLUÇÃO n° 014/2017, de 04 de maio de 2017. 

  

                                 ALTERA horário de reuniões - Calendário  
                                                              Anual  de  Reuniões  –  2017  do   CMDCA 
                                                                    
                                   
             O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 6.278/2013 e alterada pela 

Lei Municipal n° 6.423/2014, no exercício de sua função deliberativa e controladora 

das ações da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no 

Município de Cascavel PR, após discussão e deliberação da plenária da Reunião 

Ordinária de 03/05/2017, e: 

CONSIDERANDO A Lei Federal No. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal No. 6.278/2013, que trata das competências do 

CMDCA e de seus Conselheiros; 

CONSIDERANDO o Regimento Interno do Conselho, art. 3° e art. 8°, publicado 

através da Resolução n° 052/2015 de 10 de Novembro de 2015, e que devido às 

datas de feriados do ano corrente, houve necessidade de adequações dos dias e 

horários de reuniões a fim de garantir o quórum legal para as mesmas; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 003/2017 de 10/02/2017 que aprovou o 

calendário de reuniões do CMDCA para 2017; 

CONSIDERANDO que na plenária da Reunião Ordinária do CMDCA realizada em 

03/05/2017 foi apreciada e deliberada a proposição de alteração do horário das 

reuniões do Conselho para o período matutino, pois a manutenção das reuniões no 

horário vespertino, teve o objetivo precípuo de atender a necessidade de 

participação dos adolescentes, contudo a representação não está sendo garantida 

pelos segmentos representativos eleitos.  

 

RESOLVE 

 

Art. 1º – APROVAR a alteração do horário de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias 

do CMDCA do Calendário de Reuniões – 2017, para as 8h30 (oito horas e trinta 

minutos). 
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Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

                                                                Cascavel, 04 de maio de 2017. 
 
 
 
 
                                                                          Valdair Mauro Debus 
                                                        Presidente do CMDCA  - Gestão 2015/2017   
 

 

 


