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RESOLUÇÃO N°. 079, de 07 de Dezembro de 2012. 
 
 
 

DELIBERA SOBRE O VEÍCULO KOMBI – PLACA AKW 8708 ADQUIRIDO ATRAVÉS DO 
CONVÊNIO 640/04 – FIA ESTADUAL 

 

 

                      O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de 
Cascavel/PR, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 6.088 de 20 
de Julho de 2012, e às deliberações da 21ª. Reunião Ordinária, realizada em 05 de Dezembro 
de 2012, e: 
 
CONSIDERANDO  que o veículo supra citado foi destinado através do Convênio No. 640/04 ao 
Centro de Assistência e Orientação ao Menor – CAOM, através do Instituto de Ação Social do 
Paraná – IASP; 
 
CONSIDERANDO que pela avaliação técnica realizada junto à Empresa Slavieiro de Cascavel 
Ltda, o orçamento para manutenção da Kombi totalizou R$ 11.377,30 (Onze mil e trezentos e 
setenta e sete reais e trinta centavos, sendo R$ 9.230,40 (Nove mil  e duzentos e trinta reais e 
quarenta centavos) em peças e E$ 2.146,90 (Dois mil e cento e quarenta e seis reaiss e 
noventa centavos) para a mão de obra, o que inviabiliza a manutenção do referido veículo, 
frente a inexistência de recursos orçamentários conforme informação da SEASO; 
 
CONSIDERANDO que a deliberação quanto à destinação do referido veículo compete ao 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA, devido se tratar de 
recurso estadual; 
 
CONSIDERANDO  que a Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, em reuniões de 29/11/2012 e de 04/12/2012, 
realizou a análise do Ofício No. 808/2012 de 09/11/2012 – SEASO, no qual apresenta 
avaliação técnica e orçamento de manutenção do referido veículo, e expediu parecer favorável 
ao encaminhamento da documentação ao CEDCA para aprovação quanto a destinação do 
referido veículo, pois sugere a venda  do veículo através de leilão e repasse do valor da venda 
ao Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - DELIBERAR o encaminhamento da documentação ao CEDCA para aprovação quanto 
à destinação do referido veículo, com a proposição de venda da Kombi, Placa AKW 8708, 
adquirida com recursos do Fia Estadual/IASP, Convênio No. 640/04, destinado ao Centro de 
Assistência e Orientação ao Menor – CAOM,  através de leilão e repasse do valor ao Fundo 
Municipal da Infância e Adolescência – FIA; 
 



Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 
 
 
                                                                Cascavel, 07 de Dezembro de 2012. 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Valdair Mauro Debus 
                                                                         Presidente do CMDCA 
 
 


