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      RESOLUÇÃO Nº. 81/2011                                    
 
 
 
 
                                              Súmula: Aprovação Plano de Aplicação de Recursos Financeiros de Saldos  
                                                            de  Compras  e  de  Rendimentos referente ao Convênio 22/08 - do  
                                                            Programa Atitude para 2012. 

 
                               

              O  Conselho  Municipal   dos   Direitos   da   Criança   e   do   Adolescente   –  CMDCA,  
em Reunião Ordinária realizada em 09 de Novembro de 2011, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Municipal nº. 5.142/2009, e: 
 
                                               Considerando   que o Programa Atitude consiste em uma política voltada para crianças e 
adolescentes que são residentes em áreas com alta incidência de fatores de risco a formação e desenvolvimento, bem 
como de suas famílias; 
 
                                               Considerando  que o Programa Atitude tem como prioridade ação de caráter protetivo 
para crianças e adolescentes com direitos violados e tendo como eixos prioritários: um ambiente familiar fortalecido e 
protetor; o enfrentamento das violências praticadas contra crianças e adolescente; redução da violência juvenil; 
combate ao uso de drogas lícita e ilícitas; inclusão escolar efetiva; convívio social saudável, estimulante, interessante, 
critivo e produtivo; erradicação do trabalho infantil e o  fortalecimento das estruturas de defesa de crianças e 
adolescentes; 
 
 Considerando a importância da continuidade do Programa Atitude, e que toda e 
qualquer ação na área social exige um trabalho planejado, sistemático e permanente; 
 
 Considerando que os saldos de recursos financeiros, serão destinados para custeio de 
recursos humanos e de material esportivo, conforme plano de aplicação apresentado ao CMDCA; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º  - Aprovar o Plano de Aplicação de recursos financeiros de saldo de compras e de rendimentos referente ao 
Convênio 22/08, no valor de R$ 484.725,60 (quatrocentos e oitenta e quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais e 
sessenta centavos) para Custeio de Recursos Humanos e de R$ 1.440,70 (hum mil e quatrocentos e quarenta reais e 
setenta centavos) para Custeio de Material Esportivo. 
 
Art. 2º -  Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
                                                    

Cascavel, 18 de Novembro de 2011. 
 
 
 
 
                                                            Pedro Maria Martendal de Araújo 
                   Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente -CMDCA 
 
 
 


