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RESOLUÇÃO Nº. 076, de 05 de Dezembro de 2012. 

 

AUTORIZA “AD REFERENDUM” AO PRESIDENTE DO CMDCA  
PARA FINS ESPECÍFICOS 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas 
atribuições legais conforme prevê a Lei Municipal Nº 6.088/2012, e às deliberações da 21ª. 
Reunião Ordinária, realizada em 05 de Dezembro de 2012, e: 

CONSIDERANDO a Lei No. 6.088 de 20 de Julho de 2012, que dispõe que as deliberações 
do Conselho dependem de aprovação precípua da Plenária; 

CONSIDERANDO que principalmente nas situações que exigem a convocação de 
Conselheiros Tutelares Suplentes para assumir funções de Conselheiros em licença médica 
e/ou em outras situações previstas na Lei Municipal No. 6.088/2012, são necessárias 
providências urgentes, a fim  de evitar prejuízos à sociedade e prioritariamente às crianças e 
adolescentes que demandam o atendimento do Conselho Tutelar; 

CONSIDERANDO que a autorização “ad referendum” é uma delegação de competência, 
que será efetivada somente depois de homologada ou ratificada  pelo   delegante, neste 
caso a Plenária do CMDCA; 

CONSIDERANDO que a Comissão Especial de Leis do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA, em reunião realizada em 29/11/2012, concluiu que o 
Presidente do CMDCA precisa ter a delegação de poder para realizar atos específicos, e 
diante disso expediu parecer favorável a autorização “ad referendum” ao Presidente do 
CMDCA, para fins específicos de convocação de Conselheiros Tutelares Suplentes, para 
assumir funções de Conselheiros Tutelares em licença médica e/ou em outras situações 
previstas na Lei Municipal No. 6.088/2012. 

RESOLVE 

1º - APROVAR a liberação de autorização “ad referendum” ao Presidente do CMDCA, para 
fins específicos de convocação de Conselheiros Tutelares Suplentes, para assumir funções 
de Conselheiros Tutelares em licença médica e/ou em outras situações previstas na Lei 
Municipal No. 6.088/2012; 
 
2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

           Cascavel, 05 de Dezembro de 2012. 

            Valdair Mauro Debus 
                                                                             Presidente do CMDCA 
 


