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

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

Fone: (45) 3321-2366 

 

 

RESOLUÇÃO No. 029/2015, de 22 de junho de 2015. 
 

PUBLICIZA propostas aprovadas na VI Conferência dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – 2015. 

 

             O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA de Cascavel PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 

6.278/2013, alterada pela Lei Municipal n° 6.423/2014, após discussão e deliberação da 

plenária da VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ocorrida nos 

dias 29 e 30 de maio do corrente ano, e:  

CONSIDERANDO A Lei Federal No. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.278/2013 alterada pela Lei Municipal n° 6.423/2014, 

que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

CONSIDERANDO que Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um 

fórum municipal de debates sobre a defesa dos direitos da criança e do adolescente como 

instância deliberativa e paritária entre governo e sociedade civil e que as deliberações da 

Conferência realizada neste ano de 2015 visa garantir a implementação da Política e do Plano 

decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Cascavel, a partir do 

fortalecimento do CMDCA; 

CONSIDERANDO que as propostas aprovadas na VI Conferência são as seguintes: 

SECRETARIA/ ÓRGÃO PROPOSTAS 

Secretaria Municipal de 
Saúde - SESAU 

1. Realizar campanhas educativas sensibilizando a sociedade 

para o respeito às diversidades de gênero e orientação 

sexual.  

2. Viabilizar a aquisição de material para as oficinas 

terapêuticas, bem como a adequação de espaço físico do 

CAPSi. 

3. Humanizar o atendimento de saúde prestado nos hospitais 

e UBS, melhorando as estruturas físicas, o acesso a 

medicação, respeitando a prioridade no atendimento a 

criança e ao adolescente conforme o ECA, ampliando os 

profissionais da área de odontologia, médicos especialistas 

pediatras e hebiatra. 

Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SEASO 

1. Garantir a contratação de Técnicos Assistentes Sociais, 

Psicólogos e Pedagogo para o CREAS II, garantindo o 
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 atendimento e o acompanhamento sistemático e integral 

dos adolescentes, bem como a contratação de Educadores 

Sociais e/ou Oficineiros para a realização de oficinas como 

Grafitagem, Hip-hop, Música, Ambiental e Teatro;  

2. Implementar e ampliar o número de Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes. 

3. Realizar e investir em capacitação continuada dos 

profissionais que trabalham na rede socioassistencial. 

4. Realizar e investir em capacitação continuada para os 

Conselheiros Tutelares. 

5. Garantir condições de estrutura de equipamentos e 

tecnologia necessários para a efetiva e sistemática 

alimentação do SIPIA web pelos conselheiros tutelares, 

possibilitando a utilização dos dados do SIPIA web como 

fonte de informação para a elaboração de diagnóstico na 

área da criança e adolescente. 

Secretaria Municipal Anti 
Drogas 

 

1. Desenvolver programas de prevenção ao uso de drogas 

lícitas e ilícitas, realizando campanhas educativas de 

informação e sensibilização 

Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED 

 

1. Manter os conselhos escolares com a representatividade 

dos alunos, e criar grêmios estudantis nos Colégios 

estaduais, fomentando a participação democrática nas 

tomadas de decisões no âmbito escolar, divulgando as 

manifestações e ações deste movimento estudantil. 

2. Ampliar cisterna para coleta e armazenamento de água de 

chuva a ser direcionada para a limpeza da estrutura física; 

3. Contratação de profissionais de Psicologia e Serviço Social 

para atuação nas Escolas, tendo em vista o trabalho 

Intersetorial, a publicização e o acesso aos serviços de 

proteção social dos alunos e familiares; 

4. Melhorar a estrutura física das escolas, investindo em 

espaço específico para desenvolver atividades de cunho 

profissionalizante, garantir e manter a acessibilidade 

arquitetônica, urbanística e ajuda assistiva para pessoas 

com deficiência no âmbito escolar, para contemplar as 

necessidades apresentadas pela deficiência. 

5. Encaminhar para rede Estadual a proposta de ampliar 

programas que atendam os adolescentes egressos do 

sistema escolar regular e que ainda não completaram 18 

anos, visando sua profissionalização e inserção no 

mercado formal de trabalho; 
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6. Manter a criação e a utilização dos espaços de participação 

popular, tais como conferências. Fóruns municipais, fóruns 

de debates anuais no âmbito escolar, garantido a livre 

expressão das crianças. Adolescentes e suas famílias em 

todas as políticas públicas, democratizando a linguagem 

utilizada nestes eventos, evitando a utilização de termos 

técnicos facilitando assim, a compreensão e participação 

plena de crianças e adolescentes nas discussões e 

decisões sócio política; 

7. Contratação de profissionais de Psicologia e Serviço Social 

para atuação nas Escolas, tendo em vista o trabalho 

Intersetorial, a publicização e o acesso aos serviços de 

proteção social dos alunos e familiares. 

8. Promover a aproximação entre pais, alunos, professores, 

funcionários e toda a comunidade escolar, através de 

gincanas e atividades de integração, criando espaços 

alternativos para os pais expressarem suas opiniões com 

critérios e sugestões, visando à efetivação dos direitos e 

deveres assegurados em lei, tornando estas conhecidas 

por todos para efetivação da cidadania; 

9. Desenvolver ações de cuidados com o meio ambiente nas 

escolas e instalar coletores de resíduos de lanche, 

utilizando garrafas pet a serem fixadas nos espaços 

coletivos; 

10. Ampliar o número de professores concursados na rede de 

ensino e,  garantir a formação continuada para a melhoria 

da qualidade do ensino público;  

11. Melhorar a qualidade da merenda escolar e da alimentação 

servida nos serviços públicos, visando a melhor nutrição 

das crianças e dos adolescentes, consultando suas 

preferências e o acesso a leites especiais, frutas e verduras 

para crianças e adolescentes e famílias que necessitam de 

cuidados especiais; 

12. Disponibilizar uniformes de qualidade e gratuitos, para 

todos os alunos das Escolas Municipais e das Escolas da 

Rede Estadual; 

13. Desenvolver através da arte e cultura, a efetivação dos 

direitos da criança e do adolescente propondo que Escolas, 

Programas, Serviços de atendimento incentivem a 

interpretação do ECA, bem como atividades extraclasse em 

período de contra turno, para incentivar e reforçar os 

estudos e promoção da cidadania, através da arte urbana 

oportunizando a criação de Semanas Culturais (grafite, Hip-



 
 

Página 4 de 9 
 

Hop, musica, dança, teatros livres, entre outros) para 

debater a temática; 

14. Promover uma reforma estrutural do ensino fundamental e 

médio, com o aumento das salas de aula e eliminando a 

superlotação das salas de aula; 

15. Divulgar o direito das Crianças e Adolescentes Surdos à 

Escola Bilíngue. 

16. Monitorar as escolas e colégios quanto à efetivação do 

reforço escolar permanente para os alunos que tenham 

dificuldades pedagógicas em determinadas disciplinas; 

17. Desenvolver programas de prevenção ao uso de drogas 

lícitas e ilícitas, realizando campanhas educativas de 

informação e sensibilização. 

18. Criar programas nas escolas com o objetivo de oportunizar 

maior vinculação entre a comunidade escolar, através de 

discussão dos casos e planejamento de intervenções 

específicas para prevenir violações de direitos de crianças 

e adolescentes. 

19. Aperfeiçoar a tecnologia de informação e comunicação com 

dispositivos de segurança, para evitar o acesso indevido a 

sites não recomendados para crianças e adolescentes. 

20. Garantir nas escolas pactuadas no Programa Saúde na 

Escola conforme previsto no Componente Curricular do 

Programa em todos os bairros, formação de grupos de 

apoio a adolescentes.  

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento 

Econômico - SEMDEC 
 

1. Criar mais oportunidade de emprego na zona urbana e 

rural, fomentando a inserção ao mercado de trabalho para 

adolescentes a partir de 16 anos, garantindo a oferta de 

cursos profissionalizantes de acordo com as demandas do 

mercado de trabalho. 

2. Ampliar as vagas para inserção de adolescentes a partir de 

14 anos, garantindo a oferta de cursos profissionalizantes 

de acordo com as demandas do mercado de trabalho. 

Políticas Setoriais (todas) 
 

1. Realizar campanhas educativas sensibilizando a sociedade 

para o respeito às diversidades de gênero e orientação 

sexual. 

Política do Trabalho 
 

 

1. Ministério Publico do Trabalho sensibilizar as empresas 

para que elas cumpram  as determinações da Lei. 

10.097∕2002. 
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Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA 

Propostas Gerais mantidas - V Conferência dos Direitos da 

Criança e do Adolescente: 

1. Mobilizar o Governo municipal e a sociedade civil para 

garantir os direitos de crianças e adolescentes, tendo em 

vista a diminuição de preconceito contra os adolescentes 

autores de ato infracional, promovendo a sua reinserção 

familiar e comunitária; 

2. Constituir uma comissão com representantes de vários 

segmentos para monitoramento e avaliação das propostas 

aprovadas na Conferência Municipal e Estadual, bem como 

dos recursos financeiros necessários para implementar as 

ações, e organizar fóruns permanentes para deliberação, 

acompanhamento e avaliação; 

3. Constituir uma Comissão do CMDCA para reavaliar as 

propostas realizadas nas conferências anteriores, visando a 

efetividade e as providências tomadas; 

4. Divulgar e realizar palestras nas escolas a fim de informar e 

orientar sobre a política da criança e do adolescente, os 

conselhos de direitos da criança e do adolescente, 

conselho tutelar e o processo de participação de 

adolescentes, como conselheiros no Conselho de Direitos 

da Criança e do Adolescente, bem como, incentivar a 

participação desses em Conferências e reuniões do 

CMDCA; 

5. Apoiar e articular o desenvolvimento de programas de 

prevenção ao uso de drogas licitas e ilícitas, realizando 

campanhas educativas de informação e sensibilização com 

apoio da Secretaria de Educação. 

6. Monitorar as atribuições dos Conselhos Tutelares 

garantindo maior agilidade comprometimento dos 

Conselheiros Tutelares para com as denúncias realizadas, 

através da criação de protocolo de referência e 

contrarreferência com os serviços do SGD e também a 

criação; 

7. Através dos Conselhos Tutelares, fazer cumprir a Lei 

Federal No. 8.069/90, no que diz respeito ao Art. 81, 

principalmente sobre a venda de bebidas alcóolicas e 

cigarros; 

8. Fortalecer a articulação do CMDCA, através da realização 

de reuniões ordinárias descentralizadas no Município, 

promovendo a participação de adolescentes, sensibilizando 

a coordenação do serviços para a participação. 
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9. Realizar campanhas do CMDCA em conjunto com a Justiça 

Restaurativa na sensibilização dos Policias Militares sobre 

abordagem de adolescentes. 

Propostas VI Conferência dos Direitos da Criança e do 
Adolescente: 
EIXO 1 - Proposta que contribua para garantir autonomia 
política do CMDCA referente aoreconhecimento das 
deliberações do Conselho:  
 

1. Garantir que as deliberações do CMDCA sejam 

executadas pelos gestores públicos; 

2. Fortalecer a Secretaria Executiva com equipe técnica, 

equipamentos e tecnologia necessária para realizar o 

trabalho de divulgação e comunicação das ações do 

conselho, que atinja tanto a população rural quanto 

urbana, com veiculação em todos os 

serviços/unidades/programas governamentais e entidades 

não governamentais, realizando campanhas publicitárias 

para divulgação de vídeos explicando a função do CMDCA 

para a população, com linguagem acessível à criança e ao 

adolescente, através dos seguintes meios: Rádio, TV, 

Imprensa escrita, Redes sociais (Facebook, Aplicativos, 

Twitter, Youtube, Whatsapp), materiais gráficos e lúdicos e 

outdoor. 

3. Disponibilizar o Filme CMDCA (feito pelo Centro da 

Juventude) para apresentação nas salas de espera 

dos serviços, unidades, programas governamentais e 

entidades não governamentais; 

4. Criar um “site exclusivo” do CMDCA, que contenha 

jogos educativos sobre a política da criança e do 

adolescente; 

5. Criar um canal aberto à população para o contato 

direto com o CMDCA (FALE CONOSCO), para 

obtenção de informações, esclarecimento de dúvidas; 

6. Garantir a descentralização das reuniões do CMDCA e a 

ampla divulgação das mesmas, oportunizando a 

participação da comunidade urbana e rural, através da 

utilização dos espaços físicos dos serviços, unidades, 

programas governamentais e entidades não 

governamentais, com divulgação prévia das datas e locais; 

7. Envolver a sociedade civil na divulgação e na 

qualificação da campanha do FIA Municipal, bem 

como da aplicação dos recursos; 

8. Viabilizar a participação do CMDCA nas reuniões do 

Grêmio Estudantil dos Colégios dos Distritos de 
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Cascavel; 

9. Divulgar o papel do CMDCA para a sociedade através 

de seminários, fóruns e reuniões ampliadas; 

10. Fortalecer a SEMANECA e outros eventos, utilizando 

as escolas como espaços de discussão relativos ao  

ECA, CMDCA, Conselho Tutelar e outros; 

11. Promover a articulação do CMDCA com os conselhos 

escolares; 

12. Promover de forma continua a capacitação dos 

conselheiros de direitos; 

EIXO 2 - Proposta que contribua para garantir autonomia 
política do CMDCA referente àParticipação de crianças e 
adolescentes nos espaços de mobilização, formulação, 
deliberação e acompanhamento das políticas públicas:  
 

1. Garantir a participação do CMDCA em reuniões, com 

visitas e através de palestras informativas nos 

espaços escolares das comunidades da área rural; 

2. Priorizar a participação de crianças e adolescentes na 

construção dos materiais de divulgação referentes ao 

ECA, CMDCA e outros; 

3. Garantir a fomentação das ações do CMDCA junto às 

crianças e adolescentes, definindo uma agenda 

específica de ações como: “Setembro Colorido”, 

oportunizando assim a representação no Desfile de 7 

de Setembro; 

4. Garantir através da liberação de vale transporte ou 

outros meios, a locomoção visando a representação e 

participação dosadolescentes e da sociedade civil no 

CMDCA; 

5. Divulgar o calendário das reuniões do CMDCA 

amplamente em todos os serviços, unidades, 

programas governamentais e entidades não 

governamentais, bem como através do jornal “A Folha 

Rural”; 

6. Criar uma agenda programática de encontros do CMDCA 

com: UBS, Escolas, CMEIS, Pastorais, Igrejas, etc, sob 

demanda ou provocação do CMDCA. 

EIXO 3 - Proposta que contribua para garantir autonomia 
política do CMDCA referente à representatividade e a 
diversidade na composição do Conselho: 
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1. Criar órgão regional que englobe todos os Conselhos 

Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente da 

Região Oeste do Paraná; 

2. Incluir um representante adolescente no CMDCA por 

Região; 

3. Ampliar o número de vagas de adolescentes com 

representação no CMDCA; 

4. Garantir a representação das comunidades rurais no 

CMDCA; 

EIXO 4 - Autonomia administrativa do Conselho: 
 

1. Espaço físico exclusivo para o funcionamento do 

CMDCA, com sede do Conselho desvinculado do 

Paço Municipal, visando fortalecer sua independência; 

2. Vincular o CMDCA a uma Secretaria Meio, a fim de 

garantir a imparcialidade e totalidade de suas 

deliberações no âmbito da Política dos Direitos da 

Criança e do Adolescente; 

3. Desenvolver estudo para o reconhecimento legal do 

CMDCA enquanto pessoa jurídica de direito público, 

para que o mesmo possa ter autonomia administrativa 

e financeira, com destinação orçamentária obrigatória 

das três esferas de governo; 

EIXO 5 - Autonomia financeira do Conselho:  
 

1. Garantir recursos no orçamento do município para 

manutenção do CMDCA com autonomia de gestão 

financeira do recurso; 

2. Garantir dentro do orçamento municipal a dotação 

orçamentária específica para o CMDCA, visando sua 

autonomia administrativa; 

3. Implantar o Orçamento Criança e Adolescente – OCA 

no município de Cascavel, com acompanhamento 

sistemático do CMDCA; 

 

                              RESOLVE 

Art. 1º – PUBLICIZAR as propostas aprovadas na VI Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e a inclusão das mesmas no Plano Decenal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente do Município de Cascavel, conforme listagem supracitada. 
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Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

      Cascavel, 23 de junho de 2015. 

 

 

            Valdair Mauro Debus 
                                                         Presidente do CMDCA 


