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        CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Lei Municipal nº 6.745/2017 de 23 de agosto de 2017 

Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – Cascavel – Paraná  

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

 

  

RESOLUÇÃO  nº 044/2017 

 

                                                                   ALTERA o artigo 4º,  §4º do CAPITULO  
                                                                   II  -  do  Regimento  Interno  do CMDCA 

                                                                
 
 
  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 

no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 

6.745/2017, e por deliberação da plenária da Reunião Ordinária realizada em 

08/11/2017, e:   

CONSIDERANDO o Regimento Interno do CMDCA – gestão 2015/2017 publicado 

através da Resolução nº 052/2015 de 10/11/2015 e Resolução nº 026/2016 de 08 de 

agosto de 2016 que aprova alteração no art. 17, Inciso II; 

CONSIDERANDO que a Comissão Temporária de Revisão e Alteração do Regimento 

do CMDCA, instituída pela Resolução nº 037/2017 de 18/09/2017, no uso de suas 

atribuições, está realizando as alterações necessárias no regimento interno, conforme 

prevê a Lei Municipal nº 6.745/2017 em seu art. 47 - O CMDCA deverá elaborar o seu 

Regimento de funcionamento em no máximo 90 (noventa) dias após a publicação desta 

Lei; 

CONSIDERANDO que durante o processo de trabalho da Comissão, identificou-se a 

necessidade de propor antecipadamente a este Conselho, a inclusão de um parágrafo 

no artigo 4º do Regimento em vigor, devido à necessidade de garantir maior legalidade 

quanto à natureza e composição da gestão 2017/2019, que será empossada no mês de 

dezembro do corrente ano; 

CONSIDERANDO o parecer apresentado pela Comissão e aprovado na plenária da 

Reunião Ordinária do CMDCA, realizada em 08/11/2017, com a sugestão de inclusão do 

seguinte texto no CAPÍTULO II – DA NATUREZA E COMPOSIÇÃO – Art. 4º - §4º:  

Ficam vedadas indicações de forma cumulativa, de representantes para a composição 

Governamental e não Governamentais, cabendo a cada representante indicado apenas 

uma representação, tanto para titular como para suplente. 

RESOLVE 

Art. 1º - APROVAR a inclusão do seguinte texto no CAPÍTULO II – DA NATUREZA E 

COMPOSIÇÃO – Art. 4º - §4º do Regimento Interno do CMDCA: Ficam vedadas 
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indicações de forma cumulativa, de representantes para a composição Governamental e 

não Governamentais, cabendo a cada representante indicado apenas uma 

representação, tanto para titular como para suplente. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

                          Cascavel, 08 de novembro de 2017. 

 

 

 

                                                                                       Valdair Mauro Debus 

                                                                   Presidente do CMDCA – Gestão 2015/2017 

 

 

 


