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RESOLUÇÃO Nº 007, de 29 de março de 2010 

 
RECOMENDA  ao Poder Executivo que seja vetado na 
íntegra o Projeto de Lei nº 018/2010 de autoria do 
Vereador Osmar Bispo Santos “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, hotéis, 
motéis, casas noturnas e similares de anexar aviso em 
local visível sobre os crimes praticados contra crianças e 
adolescentes e suas penas, e dá outras providências”. 
 

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cascavel – PR, em 

REUNIÃO EXTRAORDINARIA realizada em 29 de março de 2010, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 5.142/2009, e, 

 
CONSIDERANDO que o Projeto de Lei nº 018/2010, traz expresso em suas prerrogativas 

que é de responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA a fiscalização pelo não cumprimento do referido Projeto de Lei, sendo que não é 

atribuição deste Conselho; 

 
CONSIDERANDO que o Projeto de Lei nº 018/2010, não estabelece a destinação da 

arrecadação decorrente das penalidades – receita derivada – aplicadas pelo descumprimento 

deste projeto; 

 
Resolve: 

 
Art. 1º - RECOMENDAR  ao Poder Executivo que seja vetado na íntegra o Projeto de Lei nº 

018/2010 de autoria do Vereador Osmar Bispo Santos “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, casas noturnas e similares de anexar aviso em 

local visível sobre os crimes praticados contra crianças e adolescentes e suas penas, e dá 

outras providências”. 

 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Cascavel, 29 de março de 2010. 
 
 

NILSON AUGUSTO LEHMKUHL 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 


