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RESOLUÇÃO Nº 062, de 11 de Novembro de 2014. 
 

APROVA MINUTA DE PROJETO DE LEI QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL  

No. 6.278/2013 de 11/10/2013 
 

                      O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de 

Cascavel/PR, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 6.278 de 11 

de Outubro de 2013, com o respaldo da deliberação da plenária da Reunião Ordinária de 

05/11/2014 do CMDCA, e: 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO a Lei Nº 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, que dispõe sobre as atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 6.278 de 11 de Outubro de 2013, que dispõe sobre a 

Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre a eleição das Entidades 

Não Governamentais para compor o CMDCA; 
CONSIDERANDO que após ampla discussão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente – CMDCA verificou-se, impossibilidade para a realização do processo de 

eleição das Entidades não Governamentais para a composição do Conselho, disposto nos 

artigos 8º, 9º, 13, 25, 26 e 37 da lei em vigor, pois condicionam o processo eleitoral por ocasião 

da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;  

CONSIDERANDO que por orientação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CONANDA, as Conferências Municipais deverão ser realizadas no período de 

novembro de 2014 a maio de 2015, com a temática “Política e o Plano Decenal dos 

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes – fortalecendo os Conselhos dos Direitos 
da Criança e do Adolescente”. 
CONSIDERANDO que no Município de Cascavel a construção do Plano Decenal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, está sendo coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social – SEASO, o qual se encontra em processo de construção, sem previsão para sua 

conclusão; fato este que impossibilitará a realização da eleição prevista nos artigos 

supramencionados. Desta forma a atual gestão do CMDCA, para o período de 2012/2014 não 



poderá findar-se na data de 31/01/2015 (art. 37 atual lei), pois todos os dispositivos desta lei 

condicionam a eleição por ocasião da realização da Conferência Municipal;  

CONSIDERANDO que as proposições de mudanças na lei atual visam garantir que nesse 

período de construção do Plano Decenal não haja comprometimento do trabalho em 

andamento, com o envolvimento da Gestão 2012/2014 do CMDCA, a qual permanecerá até a 

data de 1º de julho de 2015, conforme disposto na sugestão de alteração do art. 37, e desta 

forma evitando prejuízos na continuidade desse processo; 
CONSIDERANDO ainda, que caso o processo eleitoral permaneça condicionado à realização 

da Conferência, ocorrerá à ampliação ou diminuição das futuras gestões; 

CONSIDERANDO a necessidade de rever todos os artigos e incisos que dispõem sobre a 

eleição das Entidades Não Governamentais para a composição do CMDCA. 

RESOLVE 
Art. 1º. – APROVAR a seguinte minuta de Projeto de Lei que altera a Lei Municipal No. 

6.278/2013 de 11/10/2013: 

MINUTA DA LEI 

ANTEPROJETO DE LEI N.º ____/2014. 
 

SÚMULA: ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N.º 6.278, DE 11 
DE OUTUBRO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, 
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 
Art.1º Altera o art. 5º da Lei n.º 6.278, de 11 de outubro de 2013, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 5º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA será composto 
por 17 (dezessete) representantes governamentais e 17 (dezessete) representantes não 
governamentais indicados pelas Entidades não Governamentais eleitas, sendo que para cada titular 
haverá um suplente” 

 
Art. 2º Altera o inciso I do art. 6º, e insere os incisos XV, XVI e XVII ao artigo 6º da Lei n.º 
6.278, de 11 de outubro de 2013, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

“I – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO; 
 
XV – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAB; 
 
XVI – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura – SEAGRI; 
 
XVII – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SESOP; 
 

 
Art. 3º Altera o art. 7º da Lei n.º 6.278, de 11 de outubro de 2013, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 7º.As vagas destinadas as entidades não governamentais serão:  
 

I - 06 (seis) para as Entidades não Governamentais de atendimento a criança e ao adolescente; 



II - 04 (quatro) para os Conselhos Escolares e Associações de Pais, Professores e Servidores – 
APPS, vinculados a rede municipal, estadual e particular de educação; 
III – 01 (uma) para as Instituições de Ensino Superiores Privadas; 
IV - 04 (quatro) para as Entidades não Governamentais de defesa e garantia de direitos e de apoio às 
entidades de atendimento da criança e adolescente; 
 
V – 02 (dois) representantes de adolescentes acima de 16 (dezesseis) anos, desde que, organizados 
sob diversas formas (jurídica, política ou social) em grupos que tenham como objetivo a luta por seus 
direitos, devendo ser eleitos dentre os delegados indicados.” 

 
 
Art. 4º. Altera o parágrafo 1º e suprime o parágrafo 3º do art. 7º da Lei n.º 6.278, de 11 de 
outubro de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“§ 1º. As Entidades não Governamentais eleitas deverão indicar um representante que tenha 
preferencialmente atuação e/ou formação na área de atendimento ou defesa dos direitos da Criança 
e do Adolescente, sendo vedada a indicação de Conselheiro Tutelar no Exercício da função e cargos 
eletivos.”  
 
§ 3º. (suprimido)” 

 
Art. 5º. Altera o art. 8º da Lei n.º 6.278, de 11 de outubro de 2013, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 8º. O processo de eleição das Entidades não Governamentais do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente será realizado bienalmente até o mês de maio, iniciando-se no 
ano de 2015, em evento específico para este fim, sob fiscalização do Ministério Público;  
 
§ 1º As Entidades não Governamentais eleitas deverão indicar seus representantes até o 15º (décimo 
quinto) dia do mês de junho do ano eleitoral.  
 
§ 2º. A posse dos representantes Governamentais e não Governamentais do CMDCA ocorrerá no dia 
1º dia útil do mês de julho do ano da eleição. 
 
§ 3º. O Edital de Convocação para as Eleições das Entidades não Governamentais deverá ser 
publicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 60 (sessenta) dias antes 
do pleito.” 

 
Art. 6º. Altera o art. 9º da Lei n.º 6.278, de 11 de outubro de 2013, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 9º. O colégio eleitoral será formado por delegados indicados e/ou eleitos pelas Entidades não 
Governamentais que tenham programas registrados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - CMDCA, os Conselhos Escolares e Associações de Pais, Professores e Servidores, 
vinculadas a rede municipal, estadual e particular de educação, as Instituições de Ensino Superiores 
Privadas e as entidades não governamentais de defesa e garantia de direitos e de apoio às entidades 
de atendimento da criança e adolescente. 
 
Parágrafo Único: As entidades, organizações e associações que tiverem interesse em pleitear uma 
vaga no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA deverão apresentar 
sua candidatura através de ofício, de acordo com os prazos previstos no Edital de Convocação da 
Eleição”. 

 
Art. 7º. Altera o art. 13 da Lei n.º 6.278, de 11 de outubro de 2013, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 13. O mandato dos representantes titulares e suplentes, indicados pelas Entidades não 
Governamentais eleitas é de dois anos”. 

 
Art. 8º. Fica suprimido o inciso IV do art. 25 da Lei n.º 6.278, de 11 de outubro de 2013. 
 

“Art. 25... 



IV (suprimido)” 
 
 

Art. 9º. Altera o art. 26 da Lei n.º 6.278, de 11 de outubro de 2013, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 26. O Regulamento e o Regimento da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente disporão sobre sua organização e funcionamento. 
 
I – O Regulamento disporá sobre a organização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente; 
 
II – O Regimento disporá sobre o funcionamento da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente.” 

 
Art. 10. Fica suprimido art. 27 da Lei n.º 6.278, de 11 de outubro de 2013. 
 

“Art. 27 (suprimido)” 
 
Art. 11. Altera a art. 37 da Lei n.º 6.278, de 11 de outubro de 2013, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 37. O mandato da atual gestão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente -
CMDCA para o exercício 2012/2014, excepcionalmente terá duração até o dia 1º de julho de 2015”. 
 

 
JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL  

Nº 6.278, DE 11 DE OUTUBRO DE 2013: 

O presente Projeto de Lei propõe a alteração da Lei Municipal Nº 6.278/2013 de 11 de 

outubro de 2013, que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do 

adolescente, da criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA e dá outras providências. 

Após ampla discussão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

– CMDCA verificou-se, impossibilidade para a realização do processo de eleição das Entidades 

não Governamentais para a composição do Conselho, disposto nos artigos 8º, 9º, 13, 25, 26 e 

37 da lei em vigor, pois condicionam o processo eleitoral por ocasião da Conferência Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

Por orientação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CONANDA, documento anexo, as Conferências Municipais deverão ser realizadas no período 

de novembro de 2014 a maio de 2015, com a temática “Política e o Plano Decenal dos 
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes – fortalecendo os Conselhos dos Direitos 
da Criança e do Adolescente”. 

É sabido que no Município de Cascavel a construção do Plano Decenal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, está sendo coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social – SEASO, o qual se encontra em processo de construção, sem previsão para sua 

conclusão; fato este que impossibilitará a realização da eleição prevista nos artigos 

supramencionados. Desta forma a atual gestão do CMDCA, para o período de 2012/2014 não 



poderá findar-se na data de 31/01/2015 (art. 37 atual), pois todos os dispositivos desta lei 

condicionam a eleição por ocasião da realização da Conferência Municipal.  

É de se ressaltar ainda, que caso o processo eleitoral permaneça condicionado à 

realização da Conferência, ocorrerá a ampliação ou diminuição das futuras gestões, sugere-se 

então a alteração do art. 8º. 

Com a alteração proposta o processo eleitoral ocorrerá bienalmente iniciando-se no mês 

de maio de 2015 em evento específico para tal fim, sob fiscalização do Ministério Público, cuja 

posse dos representantes das Entidades não Governamentais eleitas ocorrerá no 1º. Dia útil do 

mês de julho do ano da eleição. Esta alteração visa assegurar os princípios da publicidade, 

eficiência, moralidade, isonomia e impessoalidade (art. 37 da CF) bem como ao princípio da 

segurança jurídica. 

As proposições de mudanças na lei atual visam garantir que nesse período de 

construção do Plano Decenal não haja comprometimento do trabalho em andamento, com o 

envolvimento da Gestão 2012/2014 do CMDCA, a qual permanecerá até a data de 1º de julho 

de 2015, conforme disposto na sugestão de alteração do art. 37, e desta forma evitando 

prejuízos na continuidade desse processo. 

Por ocasião da discussão de alteração do art. 8º verificou-se a disparidade na 

composição dos membros do conselho previsto no art. 5º. 

O art. 5º dispunha que a composição será de 15 (quinze) representantes 

governamentais e 15 (quinze) não governamentais, sendo que o parágrafo 3º do art. 7º prevê a 

participação de 04 (quatro) representantes de adolescentes acima de 16 (dezesseis) anos. Tal 

composição compromete a paridade, pois o segmento não governamental está composto por 

19 (dezenove) representantes, enquanto que o governamental tem uma representatividade de 

15 (quinze), diante disso provocando a necessidade da alteração proposta dos artigos 5º e 7º. 

Durante a discussão e análise da lei em vigor e proposição de alterações, o CMDCA 

identificou incoerências referentes ao texto do inciso IV do art. 25 e do caput do art. 27, os 

quais devem ser suprimidos para garantir que não haja incompatibilidades da referida lei.  

 

Art. 2º. – DELIBERAR que caso hajam alterações na referida minuta a mesma retorne para 

apreciação e deliberação do CMDCA. 

 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

                                                              Cascavel, 11 de novembro de 2014. 

 

                                                                        Valdair Mauro Debus 
                                                                      Presidente do CMDCA      


