
                                                                                                                           

DELIBERAÇÃO Nº 039/2015  – CEDCA/PR 

Considerando que em 13 de julho de 2015 a Lei n.º 8069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente 

completa 25 anos de sua promulgação, significando uma série de avanços e conquistas na garantia dos 

direitos e da proteção integral de crianças e adolescentes;

Considerando que o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná prevê em 

seu eixo 6 a realização de evento alusivo aos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente;

Considerando que o Plano de Ação do FIA/PR 2015 aprovado através da Deliberação nº 114/2014 prevê o 

recurso no valor  de R$ 650.000,00 para a realização de seminário  alusivo aos 25 anos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente;

Considerando que no ano de 2015 haverá Conferências Municipais, Estadual e Nacional Regional Sul, além 

do primeiro processo de eleições em data unificada para Conselheiros Tutelares, o que está onerando as  

equipes dos municípios, os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente e equipes dos  

Escritórios Regionais e Sede da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social;  

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA/PR,  reunido ordinariamente em 22 

de maio de 2015;

DELIBEROU

Art.1º Pela aprovação do projeto “Vinte e Cinco anos do Estatuto da Criança e do Adolescente: Reflexões 

sobre os avanços e desafios para sua implementação “, a ser realizado em conjunto com a IX Conferência  

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos do projeto e plano de aplicação contidos no  

protocolado nº 13.616.743-0, no valor de R$ 134.884,00 (centro e trinta e quatro mil e oitocentos e oitenta e 

quatro reais) provenientes do FIA/PR.

 

Art.2º  Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação. 

PUBLIQUE-SE

Curitiba, 22 de maio de 2015.

Ires Damian Scuzziato
Presidente do Conselho Estadual

dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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