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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 n° 009/2016, de 07 de março de 2016. 

 

APROVA alteração da Resolução n° 003/2016, que dispõe sobre o calendário anual 

de reuniões do CMDCA - 2016 

 

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

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

20 de Outubro de 2013, alterada pela Lei Municipal nº 6.423 de 03 de dezembro de 2014, 

com o respaldo da deliberação da plenária da Reunião Ordinária de 02/03/2016 do 

CMDCA, e: 

CONSIDERANDO a Lei Municipal No. 6.278/2013, que trata das competências do CMDCA 

e de seus Conselheiros; 

CONSIDERANDO o Regimento Interno do CMDCA, aprovado pela Resolução n° 052/2015 

de 10 de Novembro de 2015; 

CONSIDERANDO a discussão e deliberação da plenária da Reunião Ordinária do CMDCA, 

realizada na data de 02 de março de 2016, quando pautou-se e concluiu-se que devido os 

Conselheiros Tutelares ainda não terem sido capacitados para a utilização prática do SIPIA 

CT WEB e que está em processo de construção o instrumental de levantamento de dados 

a serem apresentados pelos Conselhos Tutelares quadrimestralmente; 

CONSIDERANDO que no Calendário de Reuniões do CMDCA, aprovado e publicado 

através da Resolução n° 003/2016, consta Reunião Extraordinária para a data de 

13/04/2016 às 14h no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, exclusiva para a 

apresentação e dados do SIPIA e de atendimento pelos Conselhos Tutelares Regionais 

Leste, Oeste e Sul; 

CONSIDERANDO que o CAPS AD seria o local para a realização da Reunião Ordinária do 

CMDCA em 04/05/2016, e que houve a justificativa da Gestão da referida Unidade de 

Atendimento Governamental de que o local que dispõem não comporta o número de 

participantes do Conselho, servidores e usuários. 

            
RESOLVE 

Art. 1º – APROVAR as seguinte alterações na Resolução n° 003/2016, que dispõe sobre o 

calendário de reuniões do CMDCA: 
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I – Cancelamento da Reunião Extraordinária de 13/04/2016 às 14h, na qual haveria a 

apresentação de dados do SIPIA CT WEB e de dados colhidos através de instrumental 

elaborado pelo Conselho. 

II – Alteração do local da Reunião Ordinária de 04/05/2016 às 14h, para o EURECA II no 

endereço da Rua Apalais, 930 – Bairro Santa Cruz. 

 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

                                                                Cascavel, 07 de março de 2016. 
 
 
 
 
                                                                          Valdair Mauro Debus 
                                                        Presidente do CMDCA  - Gestão 2015/2017   
 

 


