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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Municipal nº 6.278/2013 de 20 de Outubro de 2013, alterada pela Lei  

Municipal nº 6.423 de 03/12/2014 e nº 6.275/2017 de 28/06/2017 
Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – Cascavel – Paraná  

Fone: (45) 3392-6413 – E-mail: cmdca.cascavel@gmail.com 
 

 

 

RESOLUÇÃO n°024/2017, de 18 de julho de 2017. 

 

                                       APROVA  e  ATESTA  referente Proposta  da Organização 

                                       da  Sociedade  Civil APAE, para pleito de recursos do FIA 

                                       Estadual  –  Edital  de  Chamamento Público  nº  002/ 2017 

                                       –SEDS/PR, para execução de ações voltadas à prevenção 

                                       promoção, defesa  ou  garantia  dos  direitos de criança e 

                                       adolescentes no Estado do Paraná. 

 

             O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de 

Cascavel PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 6.278/2013, 

alterada pelas Leis Municipais n° 6.423/2014 e nº 6.275/2017, após apreciação e 

deliberação da plenária da Reunião Extraordinária de 18/07/2017, e: 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988 em especial seu artigo 227, que “É 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”;  

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019/ 2014 que estabelece o regime jurídico das 

parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferência de recursos financeiros, entre a 

administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua 

cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes 

para a política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil; 

institui o termo de colaboração e o termo de fomento e altera as Leis nº 8.429, de 02 de 

junho de 1992 e 9.790, de 23 de março de 1999; 

CONSIDERANDO a organização e as normativas das Políticas de Assistência Social e 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, as quais estabelecem a descentralização 

político-administrativa destas políticas públicas, com primazia da execução dos 

serviços nos territórios em que estão às demandas, ou o mais próximo possível destes 
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e as atribuições da esfera estadual em apoiar e cofinanciar aos municípios e entidades 

não governamentais que compõem a rede de serviços; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.278/2013, alterada pelas Leis Municipais n° 

6.423/2014 e nº 6.725/2017 de 28/06/2017; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.588/2016 que dispõe sobre a aprovação do 

Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Cascavel e 

dá outras providências; 

CONSIDERANDO o Edital de Chamamento Público nº 002/2017 – SEDS/PR que visa 

à seleção de organizações da sociedade civil interessadas na celebração de termo de 

fomento que tenha por objeto a execução de projetos de ações relacionados à 

promoção dos direitos da criança e do adolescente no Estado do Paraná; 

CONSIDERANDO que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cascavel - 

APAE, apresentou ao CMDCA, através do Ofício nº 202/2017 de 17/07/2017 a 

Proposta e Plano de Trabalho para apreciação e deliberação conforme prevê o art. 5º, 

§ 3º, Inciso IX - deliberação do respectivo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente atestando a inscrição da OSC e aprovando o mérito técnico da 

proposta do Edital de Chamamento Público nº 002/2017 – SEDS/PR; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 015/2017 de 23/05/2017 – CMDCA que aprovou a 

validação bienal de registro/inscrição da APAE no Conselho; 

CONSIDERANDO que após apresentação pela APAE e análise e discussão da 

proposta pela plenária da Reunião Extraordinária do CMDCA, realizada em 18/07/2017, 

deliberou-se por ATESTAR que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Cascavel - APAE está devidamente habilitada junto ao CMDCA com registro/ inscrição 

de Programa de Proteção em Regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar desde 1996 

e APROVAR a proposta apresentada para o pleito de recursos, de acordo com as 

exigências do Edital de Chamamento Público nº 002/2017 – SEDS/PR, pois visa à 

qualificação da receptividade/acolhimento da família e de crianças e adolescentes no 

momento da inclusão nas atividades ofertadas pela APAE, em especial nas ações junto 

às famílias, com as adequações necessárias quanto ao público-alvo (famílias) em 

consonância com o registro/inscrição no CMDCA. 

                          RESOLVE 

Art. 1º – ATESTAR que a Organização da Sociedade Civil - Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Cascavel – APAE está devidamente habilitada junto ao 
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CMDCA com registro/ inscrição de Programa de Proteção em Regime de Orientação e 

Apoio Sociofamiliar, desde 1996. 

 

Art. 2º – APROVAR a proposta “APAE de Cascavel: lócus de acolhimento por meio de 

tecnologia assistiva”, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes (Play 

Table S1 Máquina Aut. - Processamento de Dados - com Monitor Vídeo contida em 

móvel; Sistema Operacional para Gestão de Aplicativo Windows e Licenças de 

aplicativos diversas), pois visa à qualificação da receptividade/acolhimento da família e 

de crianças e adolescentes no momento da inclusão nas atividades ofertadas pela 

APAE, em especial nas ações junto às famílias, em consonância com o 

registro/inscrição no CMDCA, com as adequações necessárias quanto ao público-alvo 

(famílias). 

 

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

              Cascavel, 18 de julho de 2017. 

 

 

                       Valdair Mauro Debus 
                                                              Presidente do CMDCA - Gestão 2015/2017 


