
 
RESOLUÇÃO N°. 007, de 19 de Fevereiro de 2014. 

 
 

INDEFERE PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE PARCERIA DA REDE NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO – RENAPSI e ASSOCIAÇÃO 

EDUCACIONAL ESPÍRITA LINS DE VASCONCELOS – AEELV – GUARDA MIRIM, PARA 

EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM – APRENDIZ EM SETOR BANCÁRIO 

ADOLESCENTES/ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. 

 

                      O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA de Cascavel/PR, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 

6.278 de 20 de Outubro de 2013 e de acordo com a deliberação da plenária da Reunião 

Extraordinária do Conselho, realizada em 19/02/2014, e: 

CONSIDERANDO a Lei Federal N° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 6.278/2013 que dispõe sobre a política municipal dos 

direitos da criança e do adolescente; 

CONSIDERANDO as Resoluções Nº. 005, de 06 de Fevereiro de 2013 que aprova parâmetros 

para validação anual, renovação quadrianual e requerimento de registro no CMDCA e No. 009 

de 02 de março de 2011, que regulamenta o processo de registro no CMDCA das entidades 

não governamentais de fins não econômicos que pretendam executar Programas de 

Aprendizagem Profissional no município de Cascavel PR; 

CONSIDERANDO a Resolução Nº. 74 do CONANDA de 13 de setembro de 2001, que dispõe 

sobre o registro específico e fiscalização das entidades não-governamentais sem fins lucrativos 

que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional; 

CONSIDERANDO a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT , artigo 430, alterado pela Lei 

10.097 de 2000, que preconiza sobre a formação técnica profissional desenvolvida por 

entidades sem fins lucrativos, que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à 

educação profissional; 

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº. 5.598/2005, que regulamenta a contratação de 

aprendizes; 

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério de Estado do Trabalho e Emprego nº. 723 de 

23/04/2012 – artigo 1º. - Criar o Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional - CNAP, 
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destinado ao cadastramento das entidades qualificadas em formação técnico-profissional 

metódica, definidas no art. 8º do Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005; 

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério de Estado do Trabalho e Emprego nº. 1.005 de 

01/07/2013, que altera a Portaria n°. 723 de 23/04/2012 – MTE; 

CONSIDERANDO que em reunião da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação do 

CMDCA, realizada em 18/02/2014, foram analisados os documentos entregues pela Entidade 

Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos – AEELV – GUARDA MIRIM, a qual está 

devidamente registrada e validada junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, do Município de Cascavel, afim de obtenção de inscrição da Parceria realizada 

com a RENAPSI, para execução de Programa de Aprendizagem – Aprendiz em Setor Bancário 

Adolescentes/ Serviços Administrativos, para encaminhamento específico de 20 (vinte) 

adolescentes para contrato de trabalho aprendiz junto a Caixa Econômica Federal de 

Cascavel; 

CONSIDERANDO o parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, no qual 

menciona que inexiste o registro/ cadastro da parceria junto ao Cadastro Nacional de 

Aprendizagem – CNAP, e que a RENAPSI apresentou cópia do Ofício No. 26/2014 de 

10/02/2014, encaminhado a Secretária de Políticas Públicas e Emprego (SPPE/MTE), através 

do qual solicita o Cadastro da Parceria, devido problemas tecnológicos do Portal da Juventude 

Web, contudo sem o devido protocolo de recebimento; que houve a apresentação do 

Certificado de Registro da RENAPSI junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Distrito Federal, através de cópia xerocada sem possibilidade de conferência 

do documento original; que o Plano Anual de Trabalho apresentado, não seguiu o fluxo de 

orientações e elaboração de parecer pela equipe técnica da Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEASO e principalmente que o Plano Político Pedagógico apresentado 

não é proveniente da parceria e somente da Guarda Mirim; 

CONSIDERANDO que o CONANDA realizou em 2013 consulta pública para alteração de sua  

Resolução  que trata do registro de ONGs, afim de atender às exigências legais; 

CONSIDERANDO a rigidez nas deliberações do Conselho em relação às Entidades Não 

Governamentais, Serviços e Programas Governamentais instaladas no Município de Cascavel, 

a plenária deliberou pela aplicação das mesmas exigências a todas as Entidades que 

requeiram registro ou inscrição no CMDCA e a não aceitação a partir dessa data, de 

documentações incompletas pela Secretaria Executiva do Conselho. 

RESOLVE 

Art. 1º. – INDEFERIR o pedido de inscrição da parceria da Rede Nacional de Aprendizagem, 

Promoção Social e Integração – RENAPSI e Associação Educacional Espírita Lins de 

Vasconcelos – AEELV – GUARDA MIRIM, para execução do Programa de Aprendizagem – 



Aprendiz em Setor Bancário Adolescentes/ Serviços Administrativos, com o objetivo específico 

de encaminhamento de 20 (vinte) adolescentes para vaga de trabalho aprendiz junto à Caixa 

Econômica Federal de Cascavel PR. 

Art. 2º. – CIENTIFICAR as requerentes, que para o pleito deverão ser regularizados os 

documentos faltantes, inclusive a comprovação de cadastro da parceria junto ao Cadastro 

Nacional de Aprendizagem do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Art. 3º. – ESCLARECER que o CMDCA diante de sua demanda de deliberações e 

providências, seguirá o previsto na Lei Municipal No. 6.278/2013, Capítulo IV e quanto ao 

prazo para análise documental e deliberação do pedido de inscrição em seu artigo 33, § 4º.. 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 
 
                                                               Cascavel, 19 de Fevereiro de 2014. 
 
 
 
 
 
                                                                            
                                                                          Valdair Mauro Debus 
                                                                         Presidente do CMDCA 

 
 


