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                                           RESOLUÇÃO nº 033/2018 de 05 de setembro de 2018. 

TORNA PÚBLICO o Plano de Ação do 
CMDCA 2018/2019 – Gestão 2017/2019 

 
                    O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA no 

uso de suas atribuições, e em consonância com a deliberação da plenária da Reunião 

Ordinária realizada em 05/09/2018, e: 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº  6.745/2017 alterada pela Lei Municipal nº 6.835/2018, 

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

competências do CMDCA;  

CONSIDERANDO que o Plano de Ação elaborado pelo CMDCA para o período de 

2018/2019 objetiva planejar as ações do Conselho e atingir as prioridades e Metas do Plano 

Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Cascavel – PR; as 

propostas apresentadas pelas VI e VII Conferências Municipais dos Direitos da Criança e 

do Adolescente; proposições e ações necessárias para garantir os direitos de crianças e 

adolescentes, apontadas pela Gestão do CMDCA 2015/2017 na entrega de seu mandato 

e pelos Conselhos Tutelares Leste, Oeste e Sul; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.588/2016 que dispõe sobre o Plano Decenal dos 

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

CONSIDERANDO que o Plano de Ação foi elaborado pela Mesa Diretiva do CMDCA – 

Gestão 2017/2019 e após analisado pelos Conselheiros de Direitos, os mesmos 

contribuíram na construção do documento final, enquanto um processo coletivo de trabalho;  

                                                            RESOLVE 

Art. 1º – APROVAR o Plano de Ação do CMDCA, para o período de 2018/2019, elaborado 

e aprovado pela Gestão 2017/2019. 

Art. 2º - DELIBERAR pela dispensa da publicação oficial do Plano de Ação, anexo a esta 

Resolução, e disponibilizá-lo no portal do Município de Cascavel/ Sub Portal da SEASO/ 

Menu dos CONSELHOS/CMDCA.  

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

              Cascavel, 05 de setembro de 2018. 

                                                                                     Marilia Maria Montiel Coutinho 
                                                                          Presidente CMDCA – Gestão 2017/2019 


