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RESOLUÇÃO CMDCA Nº 005, de 19 de março de 2010.  

 
Aprova o Projeto de aquisição de veiculo utilitário Van com 
16 lugares e 8 cadeiras (para crianças) para a Associação de 
Pais e Amigos do Recanto da Criança – APARC, através de 
recursos advindos do FIA Estadual, de acordo com a 
Deliberação nº 022/2009 do CEDCA. 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cascavel – PR, em 
REUNIÃO EXTRAORDINARIA realizada em 19 de março de 2010, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 5.142/2009, e, 
 
CONSIDERANDO a Deliberação nº 022/2009 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CEDCA, a qual abre novo prazo para inscrição de projetos para 
Acolhimento Familiar e Aprimoramento do Acolhimento Institucional mantendo os mesmos 
critérios previstos na Deliberação nº 008/2009/ CEDCA; 
 
CONSIDERANDO que a Entidade APARC, apresentou projeto referente a aquisição de um 
veiculo utilitário Van com 16 lugares e 8 cadeiras (para crianças) no valor total de R$ 
99.799,20, sendo que destes, R$ 4.989,96 será de contrapartida da Entidade; 
 
Considerando que o referido projeto foi analisado e aprovado por unanimidade pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA; 
 
CONSIDERANDO que a Entidade já desenvolve as atividades de acolhimento Institucional e 
que esta devidamente inscrita e registrada no CMDCA; 
 
Resolve: 
 
Art. 1º  - APROVAR o Projeto de aquisição de veiculo utilitário Van com 16 lugares e 8 
cadeiras (para crianças) para a Associação de Pais e Amigos do Recanto da Criança – 
APARC, através de recursos advindos do FIA Estadual, de acordo com a Deliberação nº 
022/2009 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA. 
 
Art. 2º  - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Cascavel, 19 de março de 2010. 

 
 
 

NILSON AUGUSTO LEHMKUHL 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 


