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RESOLUÇÃO Nº. 022, de 14 de julho de 2010.  
 

APROVA a proposta de criação de uma Conta Corrente 
específica, referente ao ano em exercício, para o Fundo 
da Infância e da Adolescência – FIA. 
 

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

Cascavel/PR, em REUNIÃO EXTRAORDINARIA realizada em 14 de julho de 2010, no 

uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 5.142/2009, e: 
 

CONSIDERANDO o parecer da Comissão Especial Transitória, o qual é favorável à 

proposta de criação de uma conta corrente específica a cada ano para o Fundo da 

Infância e da Adolescência - FIA; 
 

CONSIDERANDO que anualmente é realizada a Campanha Tributo a Cidadania para 

arrecadação de recursos que são alocados ao Fundo da Infância e da Adolescência - FIA, 

sendo que estes recursos, ficam depositados em Conta bancária para posterior partilha; 
 

CONSIDERANDO que os recursos deste Fundo são repassados, após prévia aprovação 

do CMDCA, para os Serviços, Programas e Projetos Governamentais e Não-

Governamentais de atendimento à criança e ao adolescente que desenvolvam Programas 

de Proteção e Programas Sócio-Educativos; 
 

CONSIDERANDO que é necessário para que o CMDCA tenha facilidade no controle e 

acompanhamento dos recursos, uma vez que o CMDCA é o gestor do Fundo; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º  - APROVAR a proposta de criação de uma Conta Corrente específica, referente 

ao ano em exercício, para o Fundo da Infância e da Adolescência - FIA. 
 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
 

Cascavel, 14 de julho de 2010. 
 
 
 

PEDRO MARIA MARTENDAL DE ARAUJO 
Presidente do CMDCA 

 
 


