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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
LEI MUNICIPAL nº. 6.278 de 11 /10/ 2013, alterada pela Lei Municipal No. 6.423 de 03/12/2014 

Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná. 

Fone: (45) 3321-2366 

 

 

 
RESOLUÇÃO No. 040/2015, de 17 de agosto de 2015. 

 
 

     APROVA  reunião extraordinária   quadrimestral  
     do CMDCA,  com  pauta   única –  apresentação 
     de  dados  de   atendimento   dos   Conselheiros 
    Tutelares 

        
                           O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei No. 6.278/2013, alterada pela Lei Municipal 

No. 6.423 de 03/12/2014, 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, 

pautado na deliberação da plenária da Reunião Ordinária ocorrida em 12/08/2015, e: 

CONSIDERANDO as Leis Municipais n° 6.278 e 6.279/2015; 

CONSIDERANDO que em Reunião Ordinária realizada em 05/12/2011 – CMDCA foi deliberado 

que a partir do ano de 2012 os Conselheiros Tutelares apresentariam os relatórios detalhados 

do SIPIA CT WEB trimestralmente em reunião com pauta reduzida, para privilegiar a 

apresentação, análise e discussão dos dados e ações do CMDCA com base nestas 

informações; 

CONSIDERANDO que os conselheiros entregam relatórios mensais ao CMDCA, com as 

informações de atendimento extraídas do SIPIA CT WEB e que estes não são suficientes e 

precisa ser detalhados para a compreensão do Conselho, a plenária da reunião ordinária do 

CMDCA realizada em 12/08/2015, após discussão e proposições, deliberou pela apresentação 

quadrimestral dos referidos dados, pelos conselhos tutelares regionais, em reunião 

extraordinária e específica para este fim. 

RESOLVE 

Art. 1º – APROVAR reunião extraordinária quadrimestral do CMDCA, com pauta única, para 

que os Conselhos Tutelares Regionais realizem a apresentação de dados de atendimento dos 

Conselheiros Tutelares, a fim de respaldar a avaliação das políticas municipais de atendimento 

da criança e do adolescente e sua qualificação e melhoria, através de proposições pelo CMDCA. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

      Cascavel, 17 de agosto de 2015. 

 

                             Bernadete Messias Herreira Belorini 
             Presidente do CMDCA 


