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ATA Nº 08/2018-ORDINÁRIA 

Ata da oitava reunião ordinária do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do Município de 

Agudos do Sul, em 04 de setembro de 2018. 

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, nas 1 

dependências da Sala dos Conselhos Municipais , situada a Rua José 2 

Bencz, 24, sala 2, Centro, nesta cidade de Agudos do Sul, Estado do 3 

Paraná, às 9h (nove horas), reuniram-se os membros do Conselho 4 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de  Agudos do Sul,  5 

para a oitava reunião ordinária do ano de 2018. Com assinaturas 6 

constantes na lista de presença,  verif icou-se a presença de 16 7 

(dezesseis) part icipantes. A Presidente da Mesa, Senhora Fernanda de 8 

Lima Guerreiro cumprimenta a todos e verif ica-se que há quórum legal 9 

para a realização da reunião.  Em seguida solicita a Secretária Executiva 10 

dos Conselhos que proceda com a leitura da ata da reunião anterior, que 11 

uma vez l ida foi por todos aprovada. Em seguida é tratado dos assuntos 12 

referentes a VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 13 

Adolescente. Ana Corodel explica que a Comissão Organizadora precisou 14 

trocar a data da Conferência por causa da Palestra Magna, onde não 15 

conseguiram palestrante para o dia agendado. Foi alterado para o dia 24 16 

de setembro, no mesmo horário. Fala que já realizaram duas pré -17 

conferências, sendo uma no Colégio Estadual Rui Barbosa e outra no 18 

CRAS, com público do grupo de fortalecimento de vínculos. A participação 19 

das crianças e dos adolescentes foi grande, sendo bem proveitosa as 20 

duas pré-conferências. Já está tudo certo para a realização da 21 

Conferência, onde a comissão organizou todo o andamento. A Presidente 22 

apresentou o Regulamento da VIII  Conferência Municipal dos Direitos da 23 

Criança e do Adolescente, sendo APROVADO por todos e deverá ser 24 

expedida uma resolução de aprovação. Também foi falado sobre o aluno 25 

Joilson, que está morando com a irmã, aparentando que está bem feliz, 26 
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inclusive falando sobre os cuidados que tem. Será construído um quarto 27 

para que o aluno tenha mais privacidade, onde a Senhora Presidente 28 

solicita ajuda dos conselheiros para adquirir materiais de construção para 29 

que possa iniciar a construção. Fala que já conseguiu a maioria dos 30 

materiais, faltando alguns itens. Serão realizado um mutirão para ajudar 31 

na construção. Em seguida os membros da entidade GERAR –  Geração 32 

de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional, Samuel e 33 

Adriana Dias, apresentam o Programa para o Conselho, onde solicitam o 34 

registro de inscrição no CMDCA. Esta entidade trabalha nos municípios 35 

menores, proporcionando o primeiro emprego aos jovens de 14 à 18 anos. 36 

Este programa faz parte da Fundação Roberto Marinho e está baseado na 37 

Lei 1.097/2000, que autoriza as empresas com mais de 07 (sete) 38 

funcionários a contratar jovens aprendizes. Foi apresentado ao CMDCA 39 

toda a documentação exigida para que possa ser cadastrada a entidade, 40 

sendo: a) Ofício em papel t imbrado da entidade e assinado pelo 41 

representante legal, dirigido ao Presidente do CMDCA, solicitando 42 

registro para funcionamento; b) cópia da ata de fundação; c) cópia do 43 

estatuto social da entidade, atualizado, conforme determina o Código Civi l  44 

atual; d) cópia da ata de assembleia da últ ima eleição de diretoria; e) 45 

relação atualizada da diretoria eleita, com RG, órgão expedidos, CPF, 46 

prof issão, endereço, telefone e período de mandato do presidente e 47 

demais membros; f) declaração f irmada pelo Presidente, que nenhum 48 

membro da diretoria recebe remuneração e nem usufruem direta ou 49 

indiretamente vantagem ou qualquer benefício da entidade e não 50 

transacionam com a entidade, nem a ela prestam serviços prof issionais 51 

com ou sem vínculo empregatício; g) CNPJ atualizado; h) plano de 52 

trabalho; i) relatório de atividades do ano anterior. Depois de explicações 53 

acerca do programa e discussões realizadas pelos conselheiros, todos 54 

APROVARAM o registro de inscrição da GERAR no Município de Agudos 55 

do Sul. A Senhora Presidente fala sobre a  autorização de contribuição  56 

para a APAE de Agudos do Sul, via conta de energia elétr ica. Pode ser 57 

realizado a autorização de até 24 (vinte e quatro) parcelas, no valor f ixo 58 

de R$ 5,00 (cinco Reais) cada parcela e poderá haver desistência em 59 
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qualquer momento. Janaína Roika está fazendo o trabalho de cadastro de 60 

autorização. Deliberações a serem expedidas: Resolução do CMDCA 61 

aprovando o Regulamento da VIII Conferência Municipal dos Direitos da 62 

Criança e do Adolescente de Agudos do Sul, a ser realizada em 24 de 63 

setembro de 2018; Resolução aprovando a inscrição da Entidade GERAR 64 

-  Geração de emprego, renda e apoio ao desenvolvimento regional, junto 65 

ao CMDCA. Nada mais havendo a ser tratado, marca-se a próxima reunião 66 

ordinária do Conselho para o dia 02 de outubro de 2018, às 9h, nas 67 

dependências da Sala dos Conselhos Municipais,  onde, para constar,  eu,  68 

Maria Sebastiana Mielke da Rocha, Secretária Executiva dos Conselhos 69 

Municipais, lavrei esta ata que, após lida e aprovada será assinada por 70 

mim e pela Presidente da Mesa Senhora Fernanda de Lima Guerreiro . 71 


