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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Municipal nº 6.278/2013 de 20 de Outubro de 2013, alterada pela Lei  

Municipal nº 6.423 de 03/12/2014 e nº 6.275/2017 de 28/06/2017 
Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – Cascavel – Paraná  

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

 

RESOLUÇÃO n° 029/2017, de 08 de agosto de 2017. 

 

VALIDA a participação do Município de Cascavel 
PR no Programa Prefeito Amigo da Criança/ 
Fundação Abrinq – 2017-2020.  

 

                          O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

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

6.278/2013, alterada pelas Leis Municipais n° 6.423/2014 e 6.275/2017, após 

apreciação e deliberação da plenária da Reunião Ordinária de 02/08/2017, e: 

CONSIDERANDO o artigo 227 da Constituição Federal do Brasil e o artigo 4º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 

CONSIDERANDO as competências do CMDCA previstas na Lei Municipal nº 

6.278/2013 e dentre elas o Inciso II – art. 12 – Formular, acompanhar, monitorar e 

avaliar a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, fixando 

prioridades para a consecução das ações, a captação e a deliberação quanto à 

aplicação de recursos; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.588 de 28/03/2016 que dispõe sobre a 

aprovação do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município 

de Cascavel e dá outras providências; 

CONSIDERANDO o Ofício GAB. nº 296/2017 de 01/07/2017 através do qual o 

Excelentíssimo Prefeito Municipal informa ao Conselho que o Município de Cascavel 

aderiu ao Programa Prefeito Amigo da Criança - PPAC 2017/2020 da Fundação 

Abrinq, e que a adesão visa garantir a absoluta prioridade à criança e ao adolescente 

no planejamento e execução das políticas públicas municipais, conforme prevê o 

artigo 227 da Constituição Federal do Brasil e o artigo 4º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA; 

CONSIDERANDO que a 6ª Edição do Programa Prefeito Amigo da Criança propõe 

aos Municípios participantes ações em dois eixos: Eixo 1 – Gestão Pública – propõe 

aos Municípios desenvolver processos intersetoriais e participativos em planejamento 

de políticas públicas, sendo: elaboração e execução do Plano Municipal de 

Atendimento à Criança e ao Adolescente; orçamento criança e adolescente (OCA) e 

fortalecimento do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e dos 

Conselhos Tutelares; Eixo 2 – Políticas Sociais – engloba três temas: promoção de 
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vidas saudáveis, educação de qualidade e proteção em situação de risco. O objetivo é 

produzir diagnósticos sobre o cenário local da infância e da adolescência, definir 

metas, prioridades e estratégias para a evolução dos indicadores sociais. Os 

resultados serão analisados pela Abrinq por meio da coleta de dados oficiais e da 

aplicação de questionários em que focalizam não só os produtos da política, mas 

também os processos e atores envolvidos; 

CONSIDERANDO que a Fundação Abrinq propõe aos Conselhos Municipais de 

Direitos da Criança e do Adolescente o papel de validar a participação do Município 

no Programa Prefeito Amigo da Criança, realizando o acompanhamento da agenda 

cumprida pelo Prefeito, bem como, pela validação das informações relativas a 

processos e políticas existentes no Município, e que caberá ao CMDCA confirmar que 

aceita monitorar e avalizar a participação do Município de Cascavel no Programa com 

o envio de informações à Abrinq; 

CONSIDERANDO que a plenária da Reunião Ordinária do Conselho realizada em 

02/08/2017 apreciou e deliberou favoravelmente a adesão do Município de Cascavel 

ao PPAC 2017/2020 e de que o CMDCA realizará o acompanhamento da agenda 

cumprida pelo Prefeito, bem como, pela validação das informações relativas a 

processos e políticas existentes no Município. 

 

                          RESOLVE 

 

Art. 1º - VALIDAR a participação do Município de Cascavel - PR no Programa 

Prefeito Amigo da Criança/ Fundação Abrinq – 2017/2020; 

 

Art. 2º – REALIZAR o monitoramento e avalizar a participação do Município de 

Cascavel no PPAC – 2017/2020, com o acompanhamento da agenda cumprida pelo 

Prefeito, bem como pela validação das informações relativas a processos e políticas 

existentes no Município, relativas à criança e ao adolescente;  

 

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

 
              Cascavel, 08 de agosto de 2017. 

 

                       Valdair Mauro Debus 
                                                              Presidente do CMDCA - Gestão 2015/2017 


