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RESOLUÇÃO Nº 016, de 02 de abril de 2014. 

 

APROVA ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURA DE PROGRAMA DA ENTIDADE NÃO 

GOVERNAMENTAL ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LINS DE VASCONCELLOS – AEELV 

 

                      O 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, com o respaldo da deliberação da plenária da Reunião Ordinária de 

02/04/2014 do CMDCA, e: 

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

artigo 90, que trata dos programas de proteção e socioeducativos e seus respectivos regimes; 

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

direitos da criança e do adolescente e das Entidades de atendimento às crianças e 

adolescentes; 

CONSIDERANDO a Resolução N° 078, de 04 de Setembro de 2013 - CMDCA, que aprovou o 

Programa de Integração ao Mundo do Trabalho, requerido pela Entidade Não Governamental 

Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos – AEELV (Guarda Mirim); 

CONSIDERANDO o parecer da SEASO, que esclarece que a divergência encontrada pelo CMDCA 

diz respeito apenas a questões de nomenclatura; que o problema ocorreu pelo fato de no ano de 

2013 a aprovação de inscrição/ registro do Programa desenvolvido pela Entidade em tela, foi 

realizada em períodos distintos pelo CMDCA e pelo CMAS, sendo que no CMDCA o nome adotado 

foi “Programa de Integração ao Mundo do Trabalho” e no CMAS “Programa de Inclusão Produtiva e 

Enfrentamento a Pobreza”;  

CONSIDERANDO que segundo a SEASO o Programa já possui o seu padrão de qualidade 

definido e aprovado pelo CMAS, através da Resolução N° 035/2010, a qual aprova o Sistema 

Municipal de Monitoramento e Avaliação; 

CONSIDERANDO que é importante que o CMDCA reconheça a alteração da nomenclatura do 

“Programa de Integração ao Mundo do Trabalho” para “Programa de Inclusão Produtiva e 

Enfrentamento a Pobreza”, desenvolvido pela Entidade AEELV, e que essa alteração não irá 

interferir na proposta do Programa já aprovado pelo CMDCA, o qual atende ao Programa de 

Proteção em Regime de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto em conformidade com o que 

preconiza o ECA; 



CONSIDERANDO que o CMDCA expediu o Certificado de Registro No. 02.13.28/2013 para a 

Associação Espírita Lins de Vasconcellos – AEELV executar o “Programa de Integração ao Mundo 

do Trabalho”, em regime de apoio socioeducativo em meio aberto, datado de 04/09/2014, com 

prazo de validade de 04 (quatro) anos; 

CONSIDERANDO o parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação do CMDCA, 

que é favorável à mudança de nomenclatura do “Programa de Integração ao Mundo do 

Trabalho” para “Programa de Inclusão Produtiva e Enfrentamento a Pobreza”, a fim de padronizar 

a nomenclatura no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e que sugere que seja expedido novo Certificado 

de Registro com o mesmo número e data de validade, com a alteração do nome do Programa para 

“Programa de Inclusão Produtiva e Enfrentamento a Pobreza”. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º. – APROVAR à mudança de nomenclatura do “Programa de Integração ao Mundo do 

Trabalho” para “Programa de Inclusão Produtiva e Enfrentamento a Pobreza”, executado pela 

Entidade Não Governamental Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos – AEELV 

(Guarda Mirim), a fim de padronizar a nomenclatura no Conselho Municipal de Assistência Social - 

CMAS e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e a expedição de 

novo Certificado de Registro com o mesmo número e data de validade, alterando o nome do 

Programa para “Programa de Inclusão Produtiva e Enfrentamento a Pobreza”. 

 

Art. 2º. - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições contrárias. 

 

 

                                                              Cascavel, 02 de abril de 2014. 
 
 
 
 
                                                                        Valdair Mauro Debus 
                                                                      Presidente do CMDCA      
 




