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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE  

PONTA GROSSA 

RESOLUÇÃO Nº 053/2022 

Dispõe sobre a aprovação de projeto Panificação: um caminho para 

profissionalização de jovens em situação de vulnerabilidade do Instituto Educacional 

Duque de Caxias  

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no 

uso de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei 

Municipal 12.119/2015, com alterações dadas pela Lei Municipal nº 13.407/2019 e n° 14.047/2021 

em Reunião Ordinária no dia 19 de outubro de 2022 por maioria absoluta de seus membros, e 

CONSIDERANDO que o Instituto Educacional Duque de Caxias encaminhou o projeto 

Panificação: um caminho para profissionalização de jovens em situação de vulnerabilidade, 

sem o chamamento público de Projetos pelo CMDCA; 

CONSIDERANDO que diversos Conselheiros concordam com o encaminhamento do 

processo para elaboração de Termos de Parcerias; 

CONSIDERANDO que o Regulamento que disciplina o Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Ponta Grossa, não permite repasse de verba para 

construção/reforma de imóveis em entidades privadas; 

CONSIDERANDO que diversos Conselheiros e a Comissão Especial Permanente Jurídica 

e Financeira fizeram consulta à Procuradoria Geral do Município quanto a questão de 

investimento - construção/reforma - em entidades privadas, sendo a mesma favorável em 

atualizar o inciso V do artigo 12 do Decreto 12.366/2017; 

CONSIDERANDO o Parecer da Comissão Especial Permanente Jurídica e Financeira que 

diz que pelo fato da Instituição já ter captado os recursos necessários para a execução 
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através de doações dirigidas, e que o valor encontra-se depositados na conta especifica 

do Fundo; 

CONSIDERANDO que o Parecer foi apresentado em Plenária do dia 19 de outubro e foi 

realizado votação nominal, sendo aprovado o referido Parecer, 

Resolve: 

1. Aprovar o projeto “Panificação: um caminho para profissionalização de jovens em situação 

de vulnerabilidade”, no valor de R$466.284,43(quatrocentos e sessenta e seis mil, 

duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos), a ser desenvolvido pelo 

Instituto Educacional Duque de Caxias. 

 

 

 

 

Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

tome as devidas providências, e encaminhe ao órgão competente para publicação; 

 

Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em Diário Oficial do Munícipio; 

 

Essa Resolução entra em vigor após sua publicação. 

 

 

                                                                         Sala de Reuniões, 20 de outubro de 2022. 

 

 

 


