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RESOLUÇÃO No. 051, de 01 de Agosto de 2012. 
 

APROVA A VENDA DE DOIS VEÍCULOS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FIA 
ESTADUAL, PELA ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAL  

LAR DOS BEBÊS PEQUENO PEREGRINO  
 

                      O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de 
Cascavel/PR, em REUNIÃO ORDINÁRIA, realizada em 01 de Agosto de 2012, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 6.088 de 20 de Julho de 2012, e; 
CONSIDERANDO que através do Ofício Nº. 019/2012 de 27/03/2012 e recebido pela 
Secretaria Executiva do CMDCA em 09/05/2012, a Entidade supracitada solicita a aprovação 
para a venda de dois veículos, sendo um FIAT/DOBLO/2005/Gasolina e um FIA/UNO 
MILE/1999/Gasolina. Argumenta que há necessidade de troca dos mesmos em razão do 
desgaste pelo uso e pelo tempo, por apresentarem constantes problemas mecânicos e 
expressivo custo com combustível, e diante disso provocarem altos custos com manutenção e 
reparos, subsidiado com orçamentos mecânicos e de preço de mercado para a venda dos 
referidos veículos; 
CONSIDERANDO que a Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino justifica que a venda dos 
dois veículos, visa reverter os recursos para a aquisição de um veículo mais novo, que 
demande menos custos de manutenção e que será destinado ao uso da administração da 
referida Entidade; 
CONSIDERANDO que a Entidade solicita a aprovação deste Conselho e posterior 
encaminhamento à Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS – 
Regional de Cascavel, para vistoria e elaboração de parecer técnico para apreciação e 
deliberação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA, por se 
tratar de aquisição com recursos do FIA Estadual; 
CONSIDERANDO o parecer favorável da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, após análise do pedido da 
Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, quanto à venda dos dois veículos supra citados, 
que foram adquiridos com recursos do FIA Estadual/ Programa Crescer em Família, em 
reunião de 24/07/2012. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - APROVAR que a Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino realize a venda dos 
veículos FIAT/DOBLO/2005/Gasolina e FIA/UNO MILE/1999/Gasolina, desde que seja 
exclusivamente para aquisição de outro veículo em melhores condições, com prestação de 
contas ao CMDCA da aplicação dos recursos oriundos da venda dos veículos citados, bem 
como encaminhamento da deliberação do CMDCA ao Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CEDCA PR, para conhecimento e providências; 
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 
 
                                                               Cascavel, 01 de Agosto de 2012. 
 
                                                                    Valdair Mauro Debus 
                                                                    Presidente do CMDCA 


