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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 029/2018, de 05 de julho de 2018. 

 

APROVA o Plano de Ação para Incentivo ao 
Programa Crescer em Família – Acolhimento 
Familiar – Pleito de Recursos Fundo a Fundo – 
Deliberação nº 043/2018 – CEDCA/PR. 

 

                            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, após apreciação e deliberação da plenária da Reunião 

Ordinária de 04/07/2018, e:  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição  da República Federativa 

do Brasil de 1988, que prevê como dever “da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e 

opressão”; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.745/2017 que dispõe sobre a Política 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal da Criança e do 

Adolescente – FIA, o qual pode receber recursos provenientes dos Conselhos 

Estadual e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme prevê o art. 

26, §3º - II; 

CONSIDERANDO o Plano Municipal de Acolhimento de Crianças, Adolescentes e 

Jovens de até 21 anos do Município de Cascavel, aprovado pelo CMDCA e CMAS 

através da Resolução Conjunta nº 002 de 10/11/2014;  

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.588 de 28/03/2016 que dispõe sobre a 

aprovação do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município 

de Cascavel e dá outras providências; 
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CONSIDERANDO a Deliberação nº 31/2017 – CEDCA/PR que dispõe sobre a 

manifestação de interesse dos Municípios do estado do Paraná para receber o 

incentivo para a implantação e fortalecimento dos serviços de Acolhimento Familiar; 

CONSIDERANDO a Deliberação nº 043/2018 – CEDCA/PR que dispõe sobre a 

habilitação à participação na Fase II da deliberação nº 31/2017 – Acolhimento 

Familiar, dos Municípios habilitados, sendo que o Município de Cascavel foi habilitado 

e cabe ao CMDCA a aprovar do Plano de Ação e providenciar os documentos 

exigidos no Anexo III da Deliberação, para que a SEASO possa cumprir o prazo de 

entrega estabelecido pelo Conselho Estadual; 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO 

apresentou ao CMDCA o Plano de Ação para aprovação, através do Ofício nº 

838/2018 de 26/06/2018, no qual solicitou ao Conselho a apreciação e deliberação do 

referido Plano, com os esclarecimentos necessários à plenária da reunião ordinária de 

04/07/2018. 

RESOLVE 

 

Art. 1º – APROVAR o Plano de Ação para Incentivo ao Programa Crescer em Família 

– Acolhimento Familiar, com repasse de recursos do FIA Estadual ao FIA Municipal 

no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – Deliberação nº 043/2018 – 

CEDCA/PR. 

 

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

 

                Cascavel, 05 de julho de 2018. 

 

 

 

                Marilia Maria Montiel Coutinho 
                                                   Presidente do CMDCA - Gestão 2017/2019 
 
                                                                             
        


