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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. 018/2015, de 06 de maio de 2015. 
 

       Aprova o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 
Cascavel PR, período de 2015-2024 

 
             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 06/05/2015, e: 

CONSIDERANDO a Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a Lei No. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 

CONSIDERANDO a Lei Federal No. 12.594/2012 de 18/01/2012, que institui o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE regulamenta as medidas 

socioeducativas destinadas à adolescente que pratique ato infracional e promove alterações 

em outras legislações que dispõem sobre o assunto e em seu artigo 5º e 7º que compete 

aos Municípios à elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e seus 

Planos Decenais correspondentes, em até trezentos e sessenta dias a partir da aprovação 

do Plano Nacional; 

CONSIDERANDO a Resolução No. 161, de 04 de dezembro de 2013 - CONANDA, que 

recomenda que todos os Estados e Municípios da federação elaborem, implantem e 

implementem os seus respectivos Planos Decenais dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

CONSIDERANDO a Resolução No. 070/2014, de 15 de dezembro de 2014 – CMDCA, que 

aprova o Plano Municipal da Infância e da Adolescência do Município de Cascavel – PR, 

período de 2015-2024; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal No. 12.209 de 06/03/2015, que institui no Município 

de Cascavel a Comissão Interinstitucional de elaboração do Plano Decenal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente do Município de Cascavel e dá outras providências; 

CONSIDERANDO o Ofício No. 174/2015 de 04/05/2015 da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, através do qual solicitou pauta na Reunião Ordinária do Conselho a fim 

de apresentar a proposta final do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

do Município de Cascavel – PR, para apreciação e deliberação do Conselho; 
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CONSIDERANDO que o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente faz parte 

da temática central da VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

que ocorrerá nas datas de 29 e 30 de maio do corrente ano; 

CONSIDERANDO que após a apresentação pelo coordenador municipal da elaboração do 

Plano e esclarecimentos necessários, a plenária da Reunião Ordinária do CMDCA aprovou 

o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Cascavel PR, 

para o período de 2015-2024, bem como de que a SEASO providencie a encadernação do 

mesmo com capa que contenha a ilustração padrão utilizada na confecção de exemplares 

do ECA e em outros documentos, com número de exemplares suficientes para disponibilizar 

as Secretarias e Órgãos que participaram da construção do documento, às Entidades e 

Unidades de atendimento às crianças e adolescentes do Município de Cascavel e que seja 

atualizada a composição do CMDCA constante no documento e mantidos os nomes dos ex 

conselheiros de direitos que participaram do CMDCA desde o início da elaboração do Plano. 

RESOLVE 

        Art. 1º – APROVAR o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município 

de Cascavel PR, para o período de 2015-2024 e providências complementares: 

1) Que a SEASO providencie a encadernação do Plano, com capa que contenha a 

ilustração padrão utilizada na confecção de exemplares do ECA e em outros documentos 

municipais, com número de exemplares suficientes para disponibilizar as Secretarias e 

Órgãos que participaram da construção do documento e às Entidades Não Governamentais 

e Unidades Governamentais de atendimento às crianças e adolescentes do Município de 

Cascavel; 

2) Atualização da composição do CMDCA e a manutenção dos ex conselheiros de 

direitos que participaram do CMDCA desde o início da elaboração do Plano, no referido 

documento. 

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

 

      Cascavel, 06 de maio de 2015. 

 

               Valdair Mauro Debus 
             Presidente do CMDCA 


