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RESOLUÇÃO Nº. 031, de 17 de Agosto de 2010. 

 

APROVA as readequações no Plano de Trabalho e 
Aplicação da Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino de 
Cascavel, referente ao Convênio FIA/Estadual nº. 05/2010.  
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Cascavel/PR, em 

REUNIÃO ORDINÁRIA  realizada em 17 de agosto de 2010, no uso de suas atribuições legais 

que lhe confere a Lei Municipal nº. 5.142/2009, e: 

 

CONSIDERANDO que o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA 

deliberou pela liberação dos recursos do Convênio FIA/Estadual nº. 05/2010 para a Entidade Lar 

dos Bebês Pequeno Peregrino, sendo que o objeto deste Convênio é o financiamento na 

implementação de ações para o Programa “Crescer em Família”, modalidade “Aprimoramento de 

Acolhimento Institucional” aprovado pela deliberação nº. 008/2009/CEDCA/PR; 

 

CONSIDERANDO que a Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino apresentou o Plano de 

Trabalho e Aplicação referente ao FIA Estadual readequado, cujo valor é de R$ 90.201,92, sendo 

que, com as alterações, este recurso será utilizado para custear folha de pagamento de duas mães 

sociais e vale transporte para ambas; um Psicólogo e um Assistente Social pelo período de doze 

meses, além da aquisição de uma impressora laser e um liquidificador industrial; 

 

CONSIDERANDO que a execução do referido Convênio deveria ter iniciado em junho de 2009, 

contudo, isso não ocorreu, pois, não houve liberação financeira por parte do CEDCA; 

 

CONSIDERANDO que houve alterações nos pisos salariais dos profissionais a serem contratados 

pela Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino; 

 

CONSIDERANDO que não haverá prejuízos na execução do referido Convênio, bem como, das 

atividades desenvolvidas pela Entidade;  

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - APROVAR as readequações no Plano de Trabalho e Aplicação da Entidade Lar dos 

Bebês Pequeno Peregrino de Cascavel, referente ao Convênio FIA/Estadual nº. 05/2010. 

 

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

em contrário. 

Cascavel, 17 de agosto de 2010. 
 
 

PEDRO MARIA MARTENDAL DE ARAUJO 
Presidente do CMDCA 


