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RESOLUÇÃO Nº. 84/2011                                                                
 
                                      Súmula:  Aprovação da solicitação do Centro psicossocial – CAPS AD, de  liberação de  

                                                     Recurso   do   FIA   Municipal, para o projeto de Música Viva – Expressão de  

                                                      Sentimentos. 

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

Ordinária realizada em 05 de Dezembro de 2011, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal 

nº. 5.142/2009, e: 

  Considerando o parecer emitido pela Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos, 

decorrente de reunião realizada em 25 de novembro de 2011;  

         Considerando, que a Resolução No. 001 de 02/02/2011, determinou que o valor de R$ 

4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente ao FIA 2008, seja incorporado ao montante arrecadado 

pelo FIA 2010 e que o CAPS AD  apresente novo projeto para aquisição do forno para queima de cerâmicas; 

                             Considerando que em 16/05/2011, através do Ofício No. 060/2011, o CAPS AD 

encaminhou o Projeto de Música Viva-Expressão de Sentimentos, através do qual pleiteou recursos do FIA, 

porém não mencionou que se tratava de Projeto para substituir o anteriormente apresentado para a aquisição 

de um Forno para Queima de Cerâmica no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais); 

        Considerando, que a Resolução No. 033 de 01/06/2011, aprovou a partilha referente à 

arrecadação do FIA Municipal 2010, para os Programas Governamentais e Não Governamentais de 

Cascavel, devidamente inscritos, e que dentre estes o CAPS AD recebeu um repasse de R$ 9.250,00 (nove 

mil e duzentos e cinquenta reais) para equipamentos conforme Projeto; 

        Considerando, que a Resolução No. 050 de 08/08/2011, aprovou o valor de R$ 3.350,00 

(três mil e trezentos cinqüenta reais) para o CAPD AD adquirir material permanente; 

                             Considerando que o saldo do FIA Municipal de 2010 e remanescentes já foram 

distribuídos; 

RESOLVE 
 

Art. 1º - NÃO APROVAR  o Projeto apresentado pelo CAPS AD, com a sugestão de que o mesmo seja 

reapresentado no próximo ano de 2012. 

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

Cascavel, 05 de Dezembro de 2011. 
 
 
 
                                                            Pedro Maria Martendal de Araújo 
                   Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA 


