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Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um, ås quinze horas e trinta e nove 

minutos, considerando a impossibilidade de realizaç�o de sessões plenárias presenciais, em 

decorência da deteminação de isolamento social, devido ao COVID - 19. Reuniram-se em 

caráter extraordinário, por meio do aplicativo whatsapp os membros do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA. Dando inicio a Presidente do Consellho a Senhora 

Alessandra Francisca Egidio Amaral saudou a todos, e informou a pauta da reunião: Aprovação 

ou não da Renovação do Certificado de Inscrição junto ao CMDCA da 

Educação Familiare Social do Paraná - AEFS. Ressaltou ainda que através desta Entidade, e 

juntamente com a APMIF- Associação de Proteção à Mulher, a Infância e a Familia é realizada a 

contratação dos menores aprendizes, para prestarem serviço no Banco do Brasil e Caixa 

Economica Federal. Em continuidade passou a palavra a Secretária Executiva dos Conselhos

Senhora Denise Fogaça de Almeida Souza que saudou a todos e em seguida enviou no grupo do 

Conselho, a documentação apresentada pela entidade em formato PDF para a análise de todos. 

Explicou ainda que a documentação apresentada pela entidade, está à disposição na Secretaria 

Municipal de Assistência Social para apreciação dos Senhores Conselheiros. Em seguida deu-se 

início a votação, e a Renovaçãão do Certificado da Inscrição da Associação de Educação Familiar 

e Social do Paraná - AEFS foi aprovada por unanimidade. Passou-se ent�o a elaboração da 

resolução: RESOLUÇÃO n° 012/2021. Súmula: Aprovar a Renovação do Certificado de Inscrição 

n° 001/2014 da entidade Associação de Educação Familiar e Social do Paraná - AEFS do 

municipio de Curitiba - PR. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescete - 

CMDCA no uso de suas atribuições que Ihe conferem a Lei Federal n° 8.069/1990 de 13 de julho 

de 1990, a Lei Municipal n 2.695/2015 de 31 de março de 2015, em confomidade com a Lei 

Federal n° 12.101/2009 e considerando a deliberação plenária realizada no dia 08 de julho de 

2021. Resolve: Art. 1- Aprovar a Renovação do Certificado de Inscriçãon° 001/2014 da entidade 

Associaç�ão de Educação Familiar e Social do Paraná - AEFS do município de Curitiba - PR pelo 

período de 01 (um) ano, de julho de 2021 à julho de 2022. Art. 2° Esta resolução entrará em 

vigor na data de sua publicação. Nada mais havendo a constar eu Denise Fogaça de Almeida 

Souza-Secretária Executiva dos Conselhos lavrei a presente ata que será assinada por mim e 

pela presidente. 

entidade Associaç�o de 

Wenceslau Braz, 08 de julho de 2021. 

Denise Fogaça de Almeida Souza 

Secretária Executiva dos Conselhos 

Alessandra Frahcisca Egídio do Amaral 
Presidente -CMDCCA 

Avelino Vieira, n' 290, aentro, fundos e/ a Rodoviária 

Fone 3528-2553 



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREros 

DACRIANÇA E DOADOLESCENTE-CMDCA

Wenceslau Braz-PR 

RESOLUÇÃO N° 012/2021 CMDCA 

Súmula: Aprovar 
Certificado de Inscrição n° 001/2014 daa 

entidade Associação de EducaçãoD 

a Renovação do 

Familiar e Social do Paraná - AEFS do 

município de Curitiba -PR. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso de 

suas atribuições que Ihe conferem a Lei Federal n° 8.069/1990 de 13 de julho de 1990, a Lei 

Municipal n° 2.695/2015 de 31 de março de 2015, em conformidade com a Lei Federal n 

12.101/2009 e considerando a deliberação plenária realizada no dia 08 de julho de 2021. 

RESOLVE 

Art. 1-Aprovar a Renovação do Certificado de Inscrição n° 001/2014 da entidade Associação de 

Educação Familiar e Social do Paraná - AEFS do municipio de Curitiba - PR pelo período de 01 

(um) ano, de julho de 2021 à julho de 2022. 

Art. 2- Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Wenceslau Braz, 08 de julho de 2021. 

Alessandra Eränicisca Egidio do Amaral 

Presidente do CMDCA 

Avelino Vieira, n" 290, centro, fundos c/ a Rodoviária 

Fone: 3528-2553 


