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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 049, de 17 de novembro de 2017. 

  

                APROVA a dispensa da entrega de  relatórios mensais 
                                             de   atendimento,  pelas  Unidades  Governamentais e 
                                             Entidades não Governamentais ao CMDCA. 

 
             O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 6.745/2017 de 

23/08/2017, no exercício de sua função deliberativa e controladora das ações da Política 

de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município de Cascavel PR, 

após discussão e deliberação da plenária em Reunião Ordinária de 08/11/2017, e: 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA, no que couber; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° n° 6.745/2017 de 23/08/2017; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequações nas deliberações do CMDCA, através 

das Resoluções nº 019/2012 de 07/03/2012, que dispõe sobre a entrega dos relatórios 

mensais ao Conselho; Resolução n° 044/2014 de 04/09/2014 – CMDCA, que dispõe 

sobre o registro, inscrição, validação e renovação das Entidades e Programas 

Governamentais e não Governamentais no Conselho e quanto à exigência de entrega 

de relatório bienal ao CMDCA e Resolução nº 038/2016, de 10 de novembro de 2016, 

que aprova  encaminhamentos  referentes  à  entrega de relatórios  mensais   e   anual   

pelas    Unidades Governamentais e Entidades  não  Governamentais ao CMDCA; 

CONSIDERANDO que o Executivo Municipal está implantando o Sistema Municipal 

IPM, o qual até a presente data não contempla o registro de dados por todas as políticas 

municipais de atendimento às crianças e adolescentes, e desta forma não atende a 

demanda de informações necessárias ao Conselho; 

CONSIDERANDO que quadrimestralmente os Conselhos Tutelares apresentam ao 

CMDCA e à Rede de Atendimento Municipal, em Reunião Extraordinária do Conselho, 

os dados de atendimento de Defesa e Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes 

do Município de Cascavel e as respectivas demandas que ensejam a atuação do 

CMDCA; 

CONSIDERANDO por oportunidade da alteração da Resolução nº 044/2014 do CMDCA, 

que dispõe sobre o registro e Inscrição de Unidades Governamentais e Entidades não 



 
 

Página 2 de 2 
 

Governamentais, a Comissão de Política de Atendimento dos Direitos do CMDCA, 

propôs a apresentação de relatório anual e a dispensa de entrega de relatórios mensais, 

cuja proposição foi apreciada e aprovada pela plenária do CMDCA de 08/11/2017.     

                    

                                                     RESOLVE 

 
Art. 1º – APROVAR a dispensa de entrega de relatórios mensais de atendimento ao 

CMDCA, pelas Unidades Governamentais e Entidades não Governamentais que 

possuem registro/ inscrição no Conselho. 

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

                              

 

      Cascavel, 17 de novembro de 2017. 

 

 

                                    Valdair Mauro Debus  
                                                       Presidente do CMDCA - Gestão 2015/2017 
 


