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                       CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Lei Municipal nº 6.745 de 23 de agosto de 2017 alterada pela Lei Municipal nº 6.835 de 17/04/2018 
Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – Cascavel – Paraná  

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

RESOLUÇÃO nº 019/2018, de 06 de junho de 2018. 

 

APROVA a aplicação de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) do Fundo Municipal da 
Infância e Adolescência - FIA para a confecção 
de exemplares do ECA. 
 

                            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 alterada pela Lei Municipal nº 6.835/2018, e considerando a 

apreciação e deliberação da plenária da Reunião Ordinária do Conselho realizada 

em 06/06/2018, e: 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 6.745/2017 alterada pela Lei Municipal nº 

6.835/2018, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, sobre as competências do CMDCA e sobre o Fundo Municipal da 

Infância e da Adolescência - FIA;  

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990 - que dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, assim como 

as Leis Municipais n° 6.745/2017 alterada pela Lei Municipal nº 6.835/2018 e Lei 

Municipal nº 6.773/2017 alterada pela Lei Municipal nº 6.836/2018 - que dispõem 

sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do 

funcionamento do Conselho Tutelar, são instrumentos legais que visam garantir os 

direitos de crianças e adolescentes, e portanto, devem ser amplamente divulgadas, 

debatidas e conhecidas pela comunidade, profissionais e trabalhadores que atuam 

na execução da referida Política Municipal em Secretarias Municipais, Órgãos 

Públicos da Administração Direta e Indireta e Organizações da Sociedade Civil; 

CONSIDERANDO que é de extrema importância a confecção dos exemplares 

contendo as Leis supracitadas, pois sistematicamente há solicitações ao CMDCA 

para que disponibilize as referidas Legislações, para uso de Universidades, Escolas 

e Colégios Públicas e Privadas, rede de atendimento, eventos como Fóruns, 

Seminários, Audiências Públicas relativos a temática, dentre outros; 

CONSIDERANDO que os exemplares disponíveis para a entrega pelo CMDCA, 

esgotaram; 

CONSIDERANDO que a Mesa Diretiva solicitou a aprovação da plenária da Reunião 

Ordinária do CMDCA realizada em 06 de junho do corrente ano, para a confecção 
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de exemplares do ECA, com a liberação e aplicação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), do total de recursos existentes na Conta Corrente do Fundo Municipal da 

Infância e da Adolescência – FIA, com a solicitação formal à Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEASO – gestora contábil/ financeira do Fundo, para que 

realize os trâmites legais necessários para a confecção/ aquisição dos Estatutos da 

Criança e do Adolescente, conforme modelo apresentado pelo CMDCA, com a maior 

urgência possível, e a solicitação foi aprovada. 

 

                              RESOLVE 

 

Art. 1º – APROVAR a liberação e aplicação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

do total de recursos existentes na Conta Corrente do Fundo Municipal da Infância e 

da Adolescência – FIA, para a confecção de exemplares de Estatutos da Criança e 

do Adolescente, contendo anexas as Leis Municipais n° 6.745/2017 alterada pela Lei 

Municipal nº 6.835/2018 e nº 6.773/2017 alterada pela Lei Municipal nº 6.836/2018. 

 

Art. 2º – OFICIAR a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO - gestora 

contábil/ financeira do Fundo, para que realize os trâmites legais necessários para a 

confecção/ aquisição dos Estatutos da Criança e do Adolescente, conforme modelo 

apresentado pelo CMDCA, com a maior urgência possível. 

 

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

 

                   Cascavel, 06 de junho de 2018. 

 

 

                                 Rosimar Baú 
                                                      Presidente do CMDCA - Gestão 2017/2019                                                                           
        


