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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. 007/2016, de 04 de fevereiro de 2016. 
 

APROVA providências para a alteração das Leis 

Municipais n° 6.278/2013 e n° 6.279/2013. 

 

             O 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 apreciação e deliberação da plenária da 

Reunião Ordinária de 03/02/2016, e: 

CONSIDERANDO as alterações ocorridas no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

e demais legislações correlatas; 

CONSIDERANDO as orientações e experiências adquiridas pelo CMDCA com a 

construção do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

CONSIDERANDO o parecer da Comissão Especial de Leis do CMDCA apresentado na 

plenária da reunião Ordinária de 03/02/2016 com as seguintes indicações: Cronograma de 

trabalho da Comissão, para alteração da Lei Municipal nº 6.278/2013; solicitação ao 

CMDCA que oficie os Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente do Município de Cascavel para que indiquem representantes, com garantia de 

participação dos mesmos  nas reuniões da Comissão Especial de Leis, durante o processo 

de reformulação da Lei Municipal e que o Conselho oficie à SEADM e SEASO para que 

viabilizem no prazo de 90 (noventa dias) a reformulação da Lei Municipal n° 6.279/2013, 

com a participação dos Conselhos Tutelares Leste, Oeste e Sul; 

CONSIDERANDO que a plenária do CMDCA deliberou na Reunião Ordinária, realizada na 

data de 03/02/2016, os encaminhamentos propostos pela Comissão Especial Eleitoral e 

que após a conclusão das reformulações das duas Leis Municipais, as minutas sejam 

encaminhadas ao CMDCA para análise e contribuições. 

 

                              RESOLVE 

 

Art. 1º – APROVAR as seguintes providências com vistas à alteração das Leis Municipais 

n° 6.278/2013 e 6.279/2013: 
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I  - Cronograma elaborado pela Comissão Especial de Leis, com sua organização de 

reuniões, para alteração da Lei Municipal nº 6.278/2013;  

II – Envio de Ofícios pelo CMDCA aos Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da 

Criança e do Adolescente do Município de Cascavel para que procedam a indicação de 

representantes, afim de que contribuam  no processo de reformulação da Lei Municipal  nº 

6.278/2013, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

III – Envio de Ofícios pelo CMDCA à Secretaria Municipal de Administração - SEADM e 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, solicitando que viabilizem a 

reformulação da Lei Municipal n° 6.279/2013, que dispõe sobre os Conselhos Tutelares, no 

prazo de 90 (noventa dias), garantindo a participação dos Conselhos Tutelares Leste, 

Oeste e Sul; 

IV – Que após a elaboração das Minutas das Leis Municipais, as mesmas sejam 

encaminhadas ao CMDCA para análise e contribuições. 

 

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

 

      Cascavel, 04 de fevereiro de 2016. 

 

 

                  Valdair Mauro Debus 

                                          Presidente do CMDCA – Gestão 2015/2017 


