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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. 022/2015, de 17 de junho de 2015. 

 
       Aprova Proposta de Convênio – Mérito Social da Entidade Associação Recanto da 

Criança, com liberação de recursos do FIA Municipal – Aquisição Veículo “Van” 
 

             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 17/06/2015, e: 

CONSIDERANDO a Constituição Federal; 

CONSIDERANDO os dispositivos da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, no que 

couber; 

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

CONSIDERANDO a Lei No. 12.010 de 03 de agosto de 2009;  

CONSIDERANDO a Resolução No. 137 de 21/01/2010 – CONANDA, que dispõe sobre os 

parâmetros para a criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais 

dos Direitos da criança e do Adolescente e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal No. 6.278/2013, alterada pela Lei Municipal No. 6.423 de 

03/12/2014, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

sobre o FIA Municipal e Registro de Entidades, Programas e Serviços no CMDCA; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 6.249/2013 que dispõe sobre a criação do Plano 

Municipal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à 

Convivência familiar e Comunitária e do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência 

contra Crianças e Adolescentes. 

CONSIDERANDO a Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado e a Instrução 

Normativa nº 61/2011; 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa No. 36/2009 – Tribunal de Contas do Paraná, que 

estabelece procedimentos para o atendimento, em sede e execução orçamentária, do 

efetivo cumprimento do princípio constitucional da absoluta prioridade à criança e ao 

adolescente, no âmbito das políticas públicas municipais e dispõe de outras instruções 

pertinentes; 
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CONSIDERANDO que a Associação Recanto da Criança está regularmente registrada no 

CMDCA para o Acolhimento Institucional – Modalidade Casa Lar, destinado ao acolhimento 

de crianças e adolescentes do Município de Cascavel; 

CONSIDERANDO o Ofício n° 797/2015 de 16/06/2015, através do qual a Secretaria 

Municipal de Assistência Social - SEASO expõe que: O pedido refere-se ao Programa n° 

550002015002 Estruturação da Rede Serviços de Proteção Social Especial - Emendas 

Parlamentares com recursos provenientes do FNAS, no qual está disponível a Emenda 

Parlamentar n° 81000985 de autoria do Deputado Federal Diego Garcia, no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) cuja emenda é destinada à Associação Recanto da Criança para 

aquisição de um veículo (Van); quanto ao aporte financeiro para garantir a contrapartida na 

aquisição do referido veículo, cujo valor total é de R$ 159.000,00, solicita a apreciação e 

deliberação do Conselho da reserva de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) dos 

recursos do FIA Municipal, para garantir a contrapartida necessária para a aquisição do 

referido veículo; 

CONSIDERANDO que a plenária do CMDCA, realizada na data de 17/06/2015, após análise 

do pedido e da proposta de convênio – mérito social, bem como esclarecimentos por parte 

da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, deliberou pela aprovação do pleito. 

 

RESOLVE 

 

        Art. 1º – APROVAR a reserva de recursos do FIA Municipal no valor de R$ 59.000,00 

(cinquenta e nove mil reais) para garantir a contrapartida da Emenda Parlamentar n° 

81000985, visando à aquisição de um Veículo Van, destinado a Associação Recanto da 

Criança.  

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

 

      Cascavel, 17 de junho de 2015. 

 

 

               Valdair Mauro Debus 
             Presidente do CMDCA 


