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RESOLUÇÃO Nº. 025, de 14 de julho de 2010. 

APROVA a proposta de alteração do Plano de Trabalho e Aplicação 
da Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino referente à reserva do 
FIA Municipal/2008 no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais).  

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Cascavel/PR, em 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  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 que a Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino encaminhou oficio ao CMDCA 
solicitando alteração no Plano de Trabalho e Aplicação referente ao FIA Municipal-2008 o qual tinha por 
finalidade utilizar o recurso de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para custear folha de pagamento de 
um profissional de Serviço Social por um período de dez meses; 
CONSIDERANDO que a Entidade Lar dos Bebês foi contemplada com recursos do FIA Estadual, 
deliberado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA, através da 
deliberação nº. 008/2009 do CEDCA-PR, Convênio nº. 005/2010, Processo nº. 10.09953-0, no valor de 
R$ 90.201,92 (noventa mil, duzentos e um real e noventa e dois centavos), sendo este valor liberado e 
depositado em uma conta corrente da entidade, em parcela única, o qual será utilizado conforme Plano de 
trabalho e Aplicação para custear folha de pagamento; 
CONSIDERANDO que não existem obstáculos legais para a realização da aludida alteração de categoria 
de despesas que a Entidade Lar dos Bebês apresentou no Plano de Trabalho e Aplicação alterado, e que o 
valor é referente à reserva do FIA/2008 no total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 
CONSIDERANDO o parecer da Comissão Especial Transitória, o qual é favorável à aprovação da 
alteração do Plano de Trabalho e Aplicação referente à reserva de R$ 25.000,00 do FIA Municipal 2008; 
RESOLVE: 
Art. 1º - APROVAR  a proposta de alteração do Plano de Trabalho e Aplicação da Entidade Lar dos 
Bebês Pequeno Peregrino referente à reserva do FIA Municipal/2008 no valor de R$ 25.000,00 (vinte e 
cinco mil reais). 
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 


