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                                            CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Municipal nº 6.745 de 23 de agosto de 2017 

Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – CASCAVEL - PR  

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

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO n° 039/2017, de 05 de outubro de 2017. 

 
                                          APROVA a manifestação de interesse em adesão ao 
                                          Programa Crescer em Família – Acolhimento Familiar  
                                        pelo  Município  de  Cascavel,  através da SEASO –  
                                        Deliberação nº 31/2017 – CEDCA/PR. 
 

             O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

de Cascavel PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 

n° 6.745/2017, após apreciação e deliberação da plenária da Reunião Ordinária de 

04/10/2017, e: 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 101 da Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA, no qual estão descritas as medidas protetivas 

passíveis de serem aplicadas às crianças, adolescentes e seus familiares, dentre 

elas aquela prevista no Inciso VIII – inclusão em programas de acolhimento 

familiar; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 227, 

que “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão”;  

CONSIDERANDO a Deliberação nº 031/2017 – CEDCA/PR publicada no Diário 

Oficial do Estado do Paraná nº 9957 em 01/06/2017, cujo objeto é prestar incentivo 

financeiro, pelo Programa Crescer em Família, para fomento à implantação e 

implementação de novos serviços de acolhimento familiar no estado do PR e 

fortalecimento dos já existentes, desde que atendam aos critérios desta 

deliberação; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.745/2017 que dispõe sobre a Política 

Municipal dos Direitos da Criança; 

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social – 

SEASO através do Ofício n° 1306/2017 de 28/09/2017 com solicitação de 

deliberação do CMDCA sobre a adesão do Município ao Programa Crescer em  
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Família – Acolhimento Familiar conforme a Deliberação do CEDCA/PR nº 

031/2017; 

CONSIDERANDO que na plenária da Reunião Ordinária do CMDCA, realizada em 

04/10/2017, após discussão e esclarecimentos relativos ao assunto houve a 

aprovação quanto à referida adesão pelo Município de Cascavel, através da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, bem como de encaminhamento de 

pedido ao CEDCA/PR para que não penalize o Município de Cascavel com repasse 

de recursos em menor valor, que aos demais Municípios do mesmo porte e 

demanda, em decorrência de já possui o Programa Familia Acolhedora há mais 

tempo, o qual inclusive é referência para outros Municípios do Estado do Paraná e 

a nível Nacional e que tal fato é decorrente de investimentos do Município no 

Programa. 

                                                       RESOLVE 

 

Art. 1º – APROVAR a manifestação de interesse em adesão ao Programa Crescer 

em Família – Acolhimento Familiar pelo Município de Cascavel, através da SEASO, 

conforme prevê a Deliberação nº 31/2017 – CEDCA/PR. 

 

Art. 2º - OFICIAR ao CEDCA/PR para que não penalize o Município de Cascavel 

com repasse de recursos em menor valor, que aos demais Municípios do mesmo 

porte e demanda, em decorrência de que já possui o Programa Familia Acolhedora 

há mais tempo, o qual inclusive é referência para outros Municípios do Estado do 

Paraná e a nível Nacional e que tal fato é decorrente da aplicação de recursos 

próprios, em grande monta, pelo Município de Cascavel. 

 

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

              Cascavel, 05 de outubro de 2017. 

 

 

                       Valdair Mauro Debus 
                                                              Presidente do CMDCA - Gestão 2015/2017 


