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Resolução nº 006, de 01 de Fevereiro de 2012. 

 
APROVA o cronograma de reuniões do CMDCA 
para 2012. 

                      O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA de Cascavel/PR, em REUNIÃO ORDINÁRIA, realizada em 01 de Fevereiro 
de 2012, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 
5.142/2009, e; 
  Considerando a justificativa da Secretaria Municipal de Assistência 

Social - SEASO de que o saldo de R$ 7.555,70 (sete mil e quinhentos e cinquenta e 

cinco reais e setenta centavos) não foi aplicado devido dificuldade de preenchimento 

de vagas remanescentes por jovens oriundos do Projovem Adolescente, bem como 

a busca destes pela inserção no mercado de trabalho formal; 

  Considerando que apesar destas dificuldades a SEASO avalia que os 

resultados do Projeto foram positivos com adolescentes aprovados por notas 

escolares, aprovação em vestibulares na rede pública e privada, nas áreas do 

direito, educação física, pedagogia, administração, filosofia, serviço social, 

jornalismo, cursos técnicos e se destacando no cenário da cultura e teatro e 

melhoria das relações familiares, efetivando desta forma o protagonismo juvenil; 

  Considerando que não há alteração de objeto do Convênio, que o 

projeto terá vigência de Fevereiro à Abril de 2012 e contemplará 25 (vinte e cinco) 

adolescentes com bolsas auxílios no valor mensal de R$ 150,00 (cento e cinqüenta 

reais); 

  Considerando o parecer favorável das Comissões de Avaliação de 

Projetos e Documentos e de Orçamento e Finanças, do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. 

RESOLVE: 

Art. 1º - APROVAR  a solicitação de reprogramação do saldo de R$ 7.555,70 (sete 
mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) do FIA 
Municipal/2010, referente ao Projeto Jovens Talentos, desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. 
 
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
 

Cascavel, 01 de Fevereiro de 2012. 

                                                    
 

Pedro Maria Martendal de Araújo 
Presidente do CMDCA 


