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Resolução nº. 070, de 22 de setembro de 2011. 
 

APROVA a alteração do Projeto do FIA Municipal 
– 2010 da entidade Lar dos Bebês Pequeno 
Peregrino. 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de 
Cascavel/PR, em REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA realizada em 22 de setembro de 
2011, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 
5.142/2009, e: 
 

CONSIDERANDO a Resolução n° 033/2011 do CMDCA, que aprova a part ilha 
referente à arrecadação do Fundo da Infância e Adolescência - FIA Municipal - 2010, 
para os Programas Governamentais e Não-Governamentais de Cascavel, 
devidamente inscritos no CMDCA. 
 

CONSIDERANDO a solicitação da entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, 
através do ofício n° 055/2011, de alteração do Proj eto do FIA Municipal – 2010, para 
utilizar o recurso de R$ 40.014,00 (quarenta e nove mil e quatorze reais) na 
aquisição de equipamentos. 
 

CONSIDERANDO o parecer n° 021/2011 da Divisão Administrativa e Financeira da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, o qual é favorável a solicitação da 
entidade supra desde que atenda as seguintes ressalvas no Projeto: no item Berços 
deve haver uma descrição detalhada do produto e também anexada três 
orçamentos; no item Sistema de água deverá ser especificado detalhadamente o que 
consiste o referido Sistema, e onde será utilizado, observando a Resolução n° 
137/2010 do CONANDA; no item Armário embutido deve ser detalhado o produto, 
anexado três orçamentos e informado o ambiente que será instalado. 
 

RESOLVE:  
 

Art. 1º - APROVAR a alteração do Projeto do FIA Municipal – 2010 da entidade Lar 
dos Bebês Pequeno Peregrino. 
 

Art. 2º-  Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
 

Cascavel, 22 de setembro de 2011. 
 
 
 
 
 
 

Pedro Maria Martendal de Araújo  
Presidente do CMDCA 


