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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 
 

RESOLUÇÃO Nº 015/2012, de 07 de Março de 2012. 
 

REFERENDA a restituição integral de valores referente ao Termo de Rescisão Unilateral 
do Convênio 022/09 – SEDS, e encaminhamento dos bens remanescentes.    

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente – CMDCA de CASCAVEL - 
PR, em REUNIÃO ORDINÁRIA, realizada em 07 de Março de 2012, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere a Lei Municipal No. 5.142/2009, e: 
CONSIDERANDO a Lei No. 8.060/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 
CONSIDERANDO a Lei 12.010 de 03 de Agosto de 2009, que fez alterações no Art.101 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 
CONSIDERANDO a Lei Municipal 5.142/2009; 
CONSIDERANDO as Resoluções No. 063 e 064/2011 do CMDCA, que dispõem sobre a 
aprovação de uso provisório do Veículo Dobló, placa ATF-7607, adquirido com recurso do FIA 
Estadual, pelo Programa Família Acolhedora; 
CONSIDERANDO que no Ofício 083/2012 da SEASO, a mesma informa ao Conselho que: 
devolveu o montante de R$ 111.187,31 (cento e onze mil e cento e oitenta e sete reais e trinta 
e um centavos) aos cofres estaduais, cujo recurso tinha como objetivo o aprimoramento e 
implantação de serviço governamental de acolhimento institucional para crianças até 12 anos e 
que destinou os equipamentos adquiridos com os recursos do convênio para o Serviço de 
Acolhimento Institucional para Mulheres Vítimas de Violência e o Veículo Utilitário Modelo 
“Doblo” para o Programa Família Acolhedora; 
CONSIDERANDO  a análise feita pelas Comissões de Projetos e Documentos e de Orçamento 
e Finanças do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, em 
reunião realizada em 02/03/2012, do Ofício No: 083/2012 de 22 de Fevereiro de 2012 – 
SEASO, que trata da restituição integral de valores de convênio e encaminhamento dos bens 
remanescentes, referente ao Termo de Rescisão Unilateral do Convênio 022/09, emitido pela 
Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS e em atenção ao ofício 
298/11 do Conselho Estadual dos Direitos da criança e do Adolescente – CEDCA. 

 
RESOLVE: 

Art. 1º - REFERENDAR a restituição integral de valores referente ao Termo de Rescisão 
Unilateral do Convênio 022/09 – SEDS, e encaminhamento dos bens remanescentes, e que 
seja solicitado formalmente à SEASO, que informe ao Conselho se houve ampliação de vagas 
e de destinação de recursos para o Programa Família Acolhedora, bem como informação do 
número de crianças, adolescentes e famílias acolhedoras cadastradas e em situação de 
acolhimento, que estão sendo atendidas pelo Programa. 
Art. 2º - Esta   resolução  entra  em vigor a  partir  da  data de sua publicação, revogando-se as 

        disposições em contrário.                             
 

   Cascavel, 07 de Março de 2012. 
 

 
                                            Pedro Maria Martendal de Araújo 

Presidente do CMDCA 
 


