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                       CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Lei Municipal nº 6.745/2017 de 23 de agosto de 2017 
Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – Cascavel – Paraná  

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

 
RESOLUÇÃO nº 014/2018, de 06 de abril de 2018. 

 

TORNA PÚBLICA a substituição e posse de 1ª 
Secretaria da Mesa Diretiva do CMDCA e de 
representantes na Composição do CMDCA e 
em Comissões Temáticas Internas.  

 

                            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, e: 

CONSIDERANDO os artigos 14, 15 e 21-§1º e 3º da Lei Municipal nº. 6.745 de 23 

de Agosto de 2017, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, da criação e funcionamento do CMDCA e dá outras providências; 

CONSIDERANDO o art. 19 da Lei Municipal nº. 6.745 de 23 de Agosto de 2017, no 

qual dispõe que a função de membro do CMDCA é considerada de interesse público 

relevante, não será remunerada e estabelecerá presunção de idoneidade moral, 

devendo o representante titular ou suplente, quando o estiver substituindo, prestar 

informações sobre as demandas e deliberações do CMDCA aos seus 

representados, garantindo assim a participação efetiva nas reuniões ordinárias, 

extraordinárias, em comissões temáticas e representações externas. § 1º. O 

exercício da função de Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente titular está condicionado à sua participação em reuniões ordinárias e 

extraordinárias e de, no mínimo, em uma Comissão Temática ou Intersetorial e, no 

caso de ausência justificada, deverá ser substituído pelo seu suplente. § 2º. O 

exercício da função de Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente suplente está condicionado à sua participação como convidado em 

reuniões ordinárias e extraordinárias ou em substituição ao conselheiro titular que 

tiver que se ausentar justificadamente; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 054 de 07/12/2017 que aprova o Regimento 

Interno do CMDCA; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 009/2017, de 15 de março de 2017, que dispõe 

sobre a composição e as atribuições da Comissão de Assuntos Orçamentários e do 

FIA Municipal: Acompanhar, analisar e propor ao Conselho questões relativas aos 

Relatórios de Gestão da Criança e Adolescente das Secretarias Municipais, Plano 
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Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – 

LOA, no âmbito da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

relativo ao Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA – acompanhar a 

captação de recursos e sua aplicação com visitas in loco e verificação da aquisição 

dos equipamentos e bens e sua destinação de acordo com o deliberado pelo 

Conselho e utilizando-se a Metodologia aprovada pelo CMDCA através da 

Resolução n° 037/2016, de 10 de novembro de 2016, com as adequações que se 

fizerem necessárias; articular e tomar as providências necessárias em relação à 

aplicação dos recursos captados pelo FIA em consonância com a Lei Federal nº 

13.019, de 31 de julho de 2014; emitir pareceres para apreciação e deliberação da 

plenária do Conselho; assim como dispõe sobre a Comissão de Ética e Disciplina 

que tem como atribuições: Acompanhar sistematicamente a atuação dos 

conselheiros tutelares e de proceder orientações quando solicitadas; analisar 

denúncias relativas ao exercício da função dos conselheiros tutelares e adotar os 

procedimentos previstos na Lei Municipal n° 6.279 de 11 de outubro de 2013; 

analisar situações de falta de decoro de conselheiros de direitos; emitir pareceres 

para apreciação e deliberação da plenária com sugestão de aplicabilidade de pena 

disciplinar compatível com a gravidade do fato; 

CONSIDERANDO as Resoluções n° 019 e 05/07/2017 que institui a Comissão de 

Seleção no âmbito do CMDCA, com a finalidade de avaliar e selecionar os projetos 

financiados com recursos do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência – FIA e 

de nº 020/2017 de 05/07/2017 que aprova a composição da Comissão de Seleção 

no âmbito do CMDCA, com a finalidade de avaliar e selecionar os projetos 

financiados com recursos do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência;  

CONSIDERANDO as obrigações dos Conselheiros de Direitos do CMDCA, previstas 

no art. 20 do Regimento Interno e a participação em Comissões Internas do 

Conselho de acordo com as substituições realizadas; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 059, de 11 de dezembro de 2017 que publiciza a 

composição da Mesa Diretiva do CMDCA – Gestão 2017/2019, na qual consta como 

1ª. Secretária a Sra. Edlamar de Oliveira Acloque – representante não 

governamental; 

CONSIDERANDO que na plenária da Reunião Ordinária do CMDCA realizada em 

04/04/2018, houve a substituição e posse da conselheira de direito titular Sra. Suely 
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dos Santos Miyasaki pelo Sr. Renato Junges Spada, indicado pela SEPLAG através 

do Ofício nº 071/2018 – DVPG/SEPLAG de 20/03/2018;  

CONSIDERANDO que a 1ª. Secretária da Mesa Diretiva do CMDCA Sra. Edlamar 

de Oliveira Acloque justificou sua impossibilidade de continuar exercendo a função 

devido questões pessoais, e solicitou a sua substituição na plenária da Reunião 

Ordinária realizada em 04/04/2018, sendo que foi eleita para a função a Sra. Marilia 

Maria Montiel Coutinho. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º – TORNAR PÚBLICA à substituição e posse dos seguintes Conselheiros de 

Direitos na Composição do CMDCA – Gestão 2017/2019, em Comissões Internas e 

da 1ª Secretaria da Mesa Diretiva: 

 

REPRESENTAÇÃO NO CMDCA SUBSTITUIÇÃO 

Gestão 2017/2019 - Titular – 

Governamental SEADM/SEPLAG 

Suely dos Santos Miyasaki substituída por 

Renato Junges Spada 

1ª Secretaria – Mesa Diretiva 

CMDCA – não Governamental  

Edlamar de Oliveira Acloque substituída 

por Marilia Maria Montiel Coutinho 

Comissão de Assuntos 

Orçamentários e do FIA 

Marcia Terezinha Rabisquim (Titular) e 

Wagna Sutana (Suplente) substituídas por 

Maria Tereza Chaves (Titular) e Silvana 

Aparecida Portes Becker (Suplente) 

Comissão Temporária de Avaliação 
e Seleção de Projetos do FIA – 2º 
Suplente 

Renato Junges Spada em substituição à 
Suely dos Santos Miyasaki 

Comissão de Ética e Disciplina Renato Junges Spada (Titular) sendo 
mantida Maria Rosa Barbosa (Suplente) 
 

 

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

 

                   Cascavel, 06 de abril de 2018. 

 

                                 Rosimar Baú 
                                                      Presidente do CMDCA - Gestão 2017/2019                                                                           
        


