
     

                

 

 
 
 

Ofício nº 47/2019                                                      
 

AO COMDICA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Secretaria Executiva dos Conselhos 

Rua Senador Pinheiro Machado, nº 1075, Centro de Guarapuava-PR 

 

Assunto: Entrega das correções ao Projeto Canaã Vida Plena 

 

 

Vimos por meio desse apresentar o PLANO DE TRABALHO corrigido do Projeto 

Canaã Vida Plena, cujo valor total é de R$ 222.184,75, para apreciação do COMDICA, 

visando a inclusão do mesmo no Banco de Projetos do FIA, que permite a captação de 

recursos de Pessoas Físicas e Jurídicas através do FIA – Fundo Municipal para Infância e 

Adolescência. 

 

 

Guarapuava-PR, 21 de novembro de 2019.  

  

  

 

 

____________________________________ 
Presidente - Anderson Kasnocha 

CPF 030.830.109-90    RG 8.258.354-8 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



     

                

 

 
 

PLANO DE TRABALHO 
 

1. DADOS CADASTRAIS 

NOME DA INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO 
Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE           

CNPJ: 
76.907.443/0001-22 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
Associação sem fins lucrativos com utilidade pública.  

(X) Sem Fins Lucrativos 

(  ) Cooperativa 

(  ) Religiosa 

ENDEREÇO: Fazenda Canaã, PR 540, S/N - Colônia Cachoeira - Entre Rios 

BAIRRO: Entre Rios CIDADE: Guarapuava UF: PR CEP: 85.139-300 

E-MAIL: 
associacao.canaa@hotmail.com 

TELEFONE: (42) 3631-1019 

NOME DO DIRIGENTE DA OSC: Anderson Kasnocha CPF: 030.830.109-90 

PERÍODO DE MANDATO: 
01/09/2019 a 31/08/2021 

RG/ÓRG EXPEDIDOR: 
8.258.254-8 PR 

CARGO: Presidente 
 

ENDEREÇO DIRIGENTE: Fazenda Canaã, PR 540, S/N - 
Colônia Cachoeira - Entre Rios 

CEP: 85.139-300 

INSCRIÇÃO COMDICA 

NUMERO: 16 DATA: 30/04/2019 VENCIMENTO: 30/04/2021 

GERENCIADOR DO SIT E RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

NOME CPF / RG 

Nilson José Royer CPF 926.814.259-72    RG 8.308.178-3 

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO 

NOME CPF / RG 

Luciana Campello de Souza CPF 825.633.59-53    RG 7.393.284-0 

 
ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROJETO 

(x) garantia do direito à convivência familiar e comunitária; 
(x) atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco; 
(x) atenção ao adolescente autor de ato infracional; 
(x) garantia de direitos para crianças e adolescentes em situação de rua; 
(x) enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes; 
(  ) erradicação do trabalho infantil; 
(x) promoção ao direito à saúde, à cultura, ao esporte, lazer, educação e à assistência social; 
(  ) prevenção e tratamento das necessidades decorrentes do uso e abuso de álcool e outras 
drogas; 
(  ) atenção às crianças e aos adolescentes internados por motivo de saúde; 
(x) aprendizagem e qualificação profissional. 
 

 
 



     

                

 

 

2. PROPOSTA DE TRABALHO 

NOME DO PROJETO: Projeto Canaã Vida Plena 
 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses 

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional.  
 

OBJETO DA PARCERIA:  

O projeto tem por objeto o atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco, 

providenciando acolhimento em Casa Lar para 20 crianças ou adolescentes em vulnerabilidade 

social, risco pessoal, vítimas de violências e outras violações de direitos. O projeto vai possibilitar a 

contratação da equipe técnica (assistente social e psicólogo) e 10 cuidadores sociais, assim 

assegurando a qualidade do serviço. 

 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA: 

A Associação Canaã oferece acolhimento e atendimento para crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social, risco pessoal, vítimas de violência, promovendo-lhes assistência 

alimentar, educativa, atendimentos na área da saúde e o que mais for necessário para seu 

desenvolvimento, visando sempre à reintegração familiar dos acolhidos quando possível junto à 

família de origem, extensa ou substituta e reintegração dos mesmos na sociedade, promovendo uma 

boa formação aos acolhidos, preparando-os para viver em sociedade. A instituição prioriza o resgate 

e fortalecimento do vínculo afetivo familiar. Além do acolhimento, são desenvolvidas ações para que 

seja possível o retorno para a família de origem. 

O projeto é de suma importância, pois assegura com o recurso do FIA a execução dos programas 

e trabalhos realizados pela instituição com os acolhidos (crianças/adolescentes) através dos 

recursos que dispõe. Tendo em vista que os recursos da instituição são limitados e para que 

possamos dar continuidade ao trabalho que tem contribuído de forma significativa para a efetivação 

dos direitos das crianças e adolescentes, salientamos que é de suma importância o suporte 

financeiro para pagamento da equipe técnica e cuidadores sociais, pois desta forma a instituição 

poderá investir em outras áreas para o bem estar dos acolhidos, como em uma alimentação mais 

nutritiva e abundante, vestuários, educação em geral, moradia, saúde e outros. 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:  
O Serviço de acolhimento para crianças/adolescentes integra a Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e está organizado em consonância 

com os princípios, as diretrizes e as orientações contidas nas normativas e políticas nacionais, em 

especial aquelas diretamente relacionadas ao tema: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - 



     

                

 

Lei nº 8.069/1990; Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS); 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais - Resolução nº 109/2009, do Conselho Nacional  

de Assistência Social (CNAS); Orientações Técnicas: Serviço de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes - Resolução Conjunta nº1/2009, do CNAS e do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA); Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 

da Criança e Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária. 

      A Associação Canaã está de acordo com os princípios e diretrizes e orientações contidas nas 

normativas, e oferta serviço de acolhimento provisório na modalidade Casa Lar. Esse tipo de serviço 

visa estimular o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar, promovendo 

hábitos e atitudes de autonomia e de interação social, fortalecimento dos vínculos familiares, 

atendendo todas as premissas do Estatuto da Criança e Adolescente, especialmente no que diz 

respeito ao fortalecimento dos vínculos familiares, sociais e oferecendo oportunidades para a 

reinserção na família de origem ou substituta. A definição de Casa Lar, segundo as “Orientações 

Técnicas-2012”, é um serviço de acolhimento provisório oferecido em unidades residenciais, nas 

quais pelo menos uma pessoa ou casal trabalha como educador/cuidador social residente, em uma 

residência, prestando cuidados a um grupo de crianças e adolescentes afastados do convívio 

familiar por meio de medida protetiva (ECA, Art. 101), aplicada por autoridade judicial, em função de 

abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de 

cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a 

família de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para família substituta. 

 

 
3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL  

O objetivo geral do projeto é garantir a qualidade dos serviços de acolhimento institucional no 

sistema de casas lares para crianças, adolescentes e jovens em vulnerabilidade social, com vínculos 

familiares rompidos e/ou fragilizados, observando princípios basilares da legislação vigente no país, 

a proteção integral à criança e ao adolescente e a prioridade absoluta dos mesmos. 



     

                

 

3.2. ESPECIFICOS  

A execução das ações e que correspondem aos objetivos específicos serão: 

 - Garantir o acesso aos direitos fundamentais como saúde, educação, moradia e alimentação; 

 - Preparar as crianças e adolescentes para o desligamento institucional; 

 - Trabalhar a autoestima e a construção da história de vida de cada criança e adolescente; 

 - Fortalecer e resgatar vínculos familiares e de pertencimento social; 

 - Oportunizar espaço de acolhida para a criança e adolescente; 

 - Realizar ações individuais, coletivas e familiares; 

 - Conhecer e vislumbrar escolhas na vida pessoal, familiar e social; 

 - Contribuir para o reconhecimento e desenvolvimento das potencialidades; 

 - Buscar a superação de conflitos relacionais, rompendo o ciclo de violência nas relações 

intrafamiliares; 

 - Ampliar o universo de informações, artístico e cultural das crianças e adolescentes, estimular o 

desenvolvimento de potencialidade, habilidades e talento; 

 - Realizar atividades com os acolhidos que exercitem a criatividade, cooperação mútua, integração e 

aprendizado para a valorização da vida; 

 - Articular e fortalecer ações com a rede local; 

 - Promover compromisso humano ético e social, valorização da vida e o exercício da cidadania; 

 - Realizar com as famílias fortalecimento de vínculos para um possível retorno do acolhido; 

 - Promover acesso à informação com relação às demandas individuais e coletivas e orientações 

jurídicas quando necessário. 

 

 
4. METODOLOGIA 

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS:  
 

Programa Atividades oferecidas 
Período (Mês) 

Inicial Final 

Proporcionar e fortalecer a 
autopromoção e emancipação das 
crianças e adolescentes 

Orientação e cursos para os 
acolhidos fora da instituição. 

1º mês 12º mês 

Fortalecimento de vínculos 
familiares 

Visita dos familiares dos 
acolhidos à instituição, e 
também dos acolhidos à casa 
de seus familiares. 

1º mês 12º mês 

Trabalhar a autoestima e a 
construção da história de vida de 
cada criança e adolescente 

Elaboração de projeto de vida, 
análises e intervenções diante 
das informações descritas. 

1º mês 12º mês 



     

                

 

Preparar a criança e ao 
adolescente para o desligamento 
institucional 

Orientações e 
acompanhamentos, visitas à 
residência da família de 
origem, extensa ou substituta. 

1º mês 12º mês 

Visitas domiciliares da equipe 
técnica 

Orientações, fortalecimento 
e/ou resgate de vínculo 
familiar.  

1º mês 12º mês 

Profissionalização 

Preparar adolescentes com 
cursos profissionalizantes e 
graduações para que sejam 
inseridos no mercado de 
trabalho, e os manter até a 
emancipação total. 

1º mês 12º mês 

 
Função Formação Quantidade 

de 
profissionais 

 Carga 
Horária  

Principais Atribuições 

Assistente 
Social 

Bacharel em 
Serviço Social 

01 30h 
 

Realizar gestão da instituição. 

Trabalho em rede e garantia dos 
direitos. 

Realizar estudos sociais, 
pareceres sociais, visitas 
domiciliares. 

Relatórios trimestrais com o plano 
de atendimento individual de cada 
criança e adolescente. 

I. Apontado a possibilidade de 
reintegração familiar 

II. Necessidade de aplicação de 
novas medidas. 

III. Quando esgotados os 
recursos de manutenção na 
família de origem, encaminhar 
para adoção. 

Encaminhar as famílias para a 
rede de atendimento para 
programas sociais. 

Psicólogo Bacharel em 
Psicologia 

 

01 40h Acompanhamento psicológico de 
cada criança e adolescente. 
 
Fortalecimentos de vínculos, 
como trabalhar as crianças e os 
adolescentes e suas 
necessidades. 
 
Preparação da criança e 
adolescente para o desligamento 



     

                

 

da instituição em parceria com os 
cuidadores. 

Cuidadores 
Sociais 

Nível médio 10 *Lei 7.644/87 
 

Responsável pela rotina das 
crianças e adolescentes da 
instituição. 
 
Organização e cuidados básicos 
com alimentação e higiene. 
 
Acompanhamento nos serviços 
de saúde, escola e outros 
trabalhos no decorrer do 
cotidiano. 
 
Auxiliar a criança e o adolescente 
na construção de identidade e 
fortalecimento da autoestima. 
 
Apoio na preparação da criança e 
adolescente para o desligamento 
institucional, sendo orientado por 
um profissional da equipe técnica. 

Organização e limpeza do 
ambiente e de roupas. 

Organização na cozinha, higiene 
no preparo da alimentação. 

* Mãe social – Lei 7.644/87 

As instituições sem finalidade lucrativa, ou de utilidade pública de assistência ao menor abandonado, e que funcionem pelo sistema de 

casas-lares, utilizarão mães sociais visando propiciar ao menor as condições familiares ideais ao seu desenvolvimento e reintegração 

social. Considera-se mãe social, para efeito da Lei 7.644/87, aquela que, se dedicando à assistência ao menor abandonado, exerça seu 

encargo em nível social, dentro do sistema de casas-lares, que serão isoladas, formando, quando agrupadas, uma aldeia assistencial ou 

vila de menores. A mãe social, enquanto no desempenho de suas atribuições, deverá residir, juntamente com os menores que lhe forem 

confiados, na casa-lar que lhe for destinada. À mãe social ficam assegurados os seguintes direitos: a) anotação na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; b) remuneração, em valor não inferior ao salário mínimo; c) repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas; d) 

apoio técnico, administrativo e financeiro; e) trinta dias de férias anuais remuneradas nos termos do que dispõe o Capítulo IV, da 

Consolidação das Leis do Trabalho; f) benefícios e serviços previdenciários, inclusive, em caso de acidente do trabalho, na qualidade de 

segurança obrigatória; g) gratificação de Natal (décimo terceiro salário); h) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou indenização, nos 

termos da legislação pertinente. 

 
5. METAS E RESULTADOS ESPERADOS 

5.1 – DESCRIÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E MENSURÁVEIS A SEREM EXECUTADAS, 
DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO: 

META ETAPA ESPECIFICAÇÃO QUANT. PROFISSIONAIS PERÍODO 

1.Atendimento: 1.1.Orientação e apoio 200 
atendimentos 

Assistente social 
Psicólogo 

Cuidadores 

12 meses 

https://www.jusbrasil.com.br/definicoes/100007892/mae-social


     

                

 

 1.2.Elaboração do 
projeto de vida de todas 
as crianças e 
adolescentes 

20 crianças 
ou 

adolescentes 

Assistente social 
Psicólogo 

12 meses 

 1.3. Garantia de 
igualdade e equidade de 
direitos 

20 crianças 
ou 

adolescentes 

Assistente social 
Psicólogo 

12 meses 

 1.4. Fortalecimento de 
vínculos familiares 

20 crianças 
ou 

adolescentes 

Assistente social 
Psicólogo 

12 meses 

 1.5. Acompanhamento 200 
atendimentos 

Assistente social 
Psicólogo 

Cuidadores 

12 meses 

2.Realização: 2.1. Inserir os 
adolescentes em cursos 
profissionalizantes 

10 
adolescentes 

Assistente social 
Psicólogo 

12 meses 

 2.2. Contatos com 
empresários da região 
para inserir os 
adolescentes e jovens no 
programa de Jovem 
Aprendiz 

10 
adolescentes 

 

Assistente social 
Psicólogo 

 

12 meses 

 2.3. Trabalho em Rede 
com outros profissionais 

12 reuniões Assistente social 
Psicólogo 

12 meses 

 

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS: 

 Os impactos esperados são melhoria na qualidade dos serviços ofertados pela instituição, 

oferecendo qualidade de vida aos acolhidos e melhorando o atendimento em Casa Lares, assim 

aproximando ao máximo possível os acolhidos de um ambiente familiar. Como também preservar os 

vínculos familiares, tendo como prioridade o direito à convivência familiar, fortalecimento de vínculos 

dos acolhidos com a sua família de origem ou extensa, possibilitando que um maior número de 

crianças e adolescentes retorne para suas famílias de origem ou extensa, diminuir a reincidência de 

acolhimento, acolhidos preparados e capacitados para o desligamento institucional, fortalecimento da 

autoestima e convivência comunitária. 

 



     

                

 

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 

 
META / ETAPA INDICADORES Meios de Verificação 

1 Orientação e apoio Número de horas de atendimentos 
realizados; 
Nº de profissionais que prestaram o 
atendimento; 
Número de PIAs elaborados. 
 
 
 

Relatório constando as 
datas e carga horária dos 
atendimentos realizados; 
Documento que 
comprove a contratação 
ou atuação do 
profissional; 
PIA - Plano Individual de 
atendimento da criança 
ou adolescente 

2 Elaboração do projeto 
de vida de todas as 
crianças e adolescentes 

Número de horas atendimento de 
realizados; 
Número de profissionais que 
prestaram o atendimento; 
Número de PIAs. 
 
 

PIA - Plano Individual de 
atendimento da criança 
ou adolescente; 
Relatório constando as 
datas e carga horária dos 
atendimentos realizados; 
Documento que 
comprove a contratação 
ou atuação do 
profissional; 
Lista de crianças e 
adolescentes atendidos. 

3 Garantia de igualdade e 
equidade de direitos 

Número de consultas médicas, 
psicólogos, reunião escolares; 
Nº de cursos que participam; 
.  
 

Calendário de consultas e 
reuniões realizadas. 
Matrículas escolares e de 
cursos do contraturno; 
Lista de crianças e 
adolescentes atendidos. 

4 Fortalecimento de 
vínculos familiares 

Número de visitas da família ou 
família extensa ou substituta.  
 

Relatórios de visitas; 
 

5 Acompanhamento Número de horas de atendimentos 
realizados; 
Nº de profissionais que prestaram o 
atendimento; 
Número de consultas médicas, 
psicólogos, reunião escolares; 
Nº de cursos que participam; 
Número de visitas da família ou 
família extensa ou substituta. 

PIA - Plano Individual de 
atendimento da criança 
ou adolescente; 
Relatório constando as 
datas e carga horária dos 
atendimentos realizados; 
Documento que 
comprove a contratação 
ou atuação do 
profissional; 
Lista de crianças e 
adolescentes atendidos 

6 Inserir os adolescentes 
em cursos 
profissionalizantes 

Número de cursos e adolescentes 
que estão matriculados. 

Matrículas nos cursos 
profissionalizantes; 
Diplomas dos acolhidos.  

7 Contatos com 
empresários da região 
para inserir os 
adolescentes e jovens 

Número de visitas e entrega de 
currículos dos adolescentes para 
empresas e empresários da região. 

Relatório de contatos 
realizados; Registro em 
carteira no programa 
Jovem Aprendiz. 



     

                

 

no programa de Jovem 
Aprendiz 

8 Trabalho em Rede com 
outros profissionais 

Número de reunião com a equipe 
técnica, Rede de proteção, outras 
instituição de acolhimento e saúde.  

Relatórios; 
Atas; 
Documentos que 
comprove internamentos 
e outros. 
 

 

 

6-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

META ETAPA/ 
FASE 

ESPECIFICAÇÃO 
(ações) 

INDICADOR FISICO DURAÇÃO 

UNIDADE QUANT INÍCIO TÉRMINO 

1 ao 8  
 
  
 

1 ao 8 

1 Contratação da equipe 
técnica: psicólogo e 

assistente social  

Pessoa 02 Mês 01 Mês 12 

2 Contratação de 
cuidadores sociais  

Pessoa 10 Mês 01 Mês 12 

      

      

      

      

 

7 - PREVISÃO DA RECEITA  

R$ 246.871,94 (Recursos captados de pessoas físicas e jurídicas através do Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência – FIA, destinados ao projeto) 

 

7.1 - PREVISÃO DA DESPESA  

DESPESA TOTAL VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

PROPONENTE 222.184,75 18.515,40 222.184,75 

 

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

8.1. CONCEDENTE 

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

R$ 18.515,40 R$ 18.515,40 R$ 18.515,40 R$ 18.515,40 R$ 18.515,40 R$ 18.515,40 

7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11 º MÊS 12º MÊS 

R$ 18.515,40 R$ 18.515,40 R$ 18.515,40 R$ 18.515,40 R$ 18.515,40 R$ 18.515,40 

8.2. PROPONENTE – (CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, SOMENTE QUANDO EXIGIDO) 

NÃO SE APLICA. 



     

                

 

8.3. PROPONENTE – (CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA, SOMENTE QUANDO EXIGIDO) 

NÃO SE APLICA. 

9. DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

UNID ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

Material de Consumo 

    

    

    

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

    

    

    

    

Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

    

    

    

    

Recursos Humanos 

01  Assistente social  2.315,64 27.787,68 

01  Psicólogo 2.176,50 26.118,00 

10  Cuidadores sociais  12.374,00 148.488,00 

    

Encargos trabalhistas, 13º e férias proporcionais, Rescisão proporcional 

 Encargos Sociais - FGTS 1.474,44 17.693,25 

 P.I.S. 184,30 2.211,66 

 Férias 511,91 6.142,88 

 13º Salários  1.535,87 18.430,47 

Custos Indiretos 

    

    

    

    

    

    

SUBTOTAL 246.871,94 

VALOR DESTINADO AO FIA (10% do subtotal) 24.687,19 

Remuneração pelo Serviço de Captação de Recursos (10% do subtotal) 0,00 

TOTAL GERAL: 222.184,75 

10. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS: 
Prestação de contas trimestralmente, a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação do extrato 
do Termo de Fomento na imprensa oficial, e prestação de contas final, em até 60 dias após 



     

                

 

término da vigência. 
 
 
PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 
- 150 dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, 
prorrogável justificadamente por igual período. 
 
 
Guarapuava, 21/11/2019. 
 
 
 

 
_____________________________________ 

Presidente - Anderson Kasnocha 
CPF 030.830.109-90    RG 8.258.354-8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

                

 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº0055-2019 

QUE REGULAMENTA O BANCO DE PROJETOS DO FIA 

 

  

AO COMDICA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

  

Pela presente informamos e declaramos, para todos os fins de direito, que verificamos 

atentamente e compreendemos todas as condições e disposições contidas na Resolução nº 

055/2019/COMDICA e seus Anexos, que regulamenta o Banco de Projetos para utilização 

do recurso da dotação orçamentária do Fundo Municipal para Infância e Adolescência - FIA, 

razão pela qual manifestamos nossa total e irrestrita concordância com as mesmas.  

Estamos cientes que a apresentação de nosso plano de trabalho implica na aceitação 

de todos os Termos da referida Resolução e seus Anexos.   

 

Por ser verdade, firmamos a presente Declaração.   

  

 

Guarapuava-PR, 21 de novembro de 2019. 

 

  

   

____________________________________ 
Presidente - Anderson Kasnocha 
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