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REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

ATA Nº 01 01/02/2012 
 
 
Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, as 8h32min, 1 

aconteceu na sala de Reuniões do 3º. Piso da Prefeitura Municipal, a Reunião 2 

Ordinária do Conselho Municipal da Criança o Adolescente - CMDCA, com a 3 

presença do seu Presidente, Sr. Pedro Maria Martendal de Araújo, e seus membros 4 

conforme lista de presença em anexo a esta ata para tratar dos seguintes pontos de 5 

pauta: 1. Leitura a aprovação da pauta; 2.Aprovação das Atas No. 18, 19, 20 e 6 

21; 3. Recomposição de Comissões Permanentes de Orçamento e Finanças, 7 

Avaliação de Projetos e Documentos e Sub-Comissão de Aprendizagem ( 8 

Substituição Rossana); 4. Leitura e aprovação do Parecer da Comissão de Leis 9 

(suspensão temporária da Inscrição da Associação Recanto da Criança – 10 

Programa de Acolhimento Residencial – Casa Lar I); 5. Leitura e aprovação do 11 

Parecer das Comissões de Avaliação de Projetos e Documentos e de 12 

Orçamento e Finanças – referente ao Ofício 028/2012 – SEASO – Solicitação de 13 

reprogramação de saldo do FIA Municipal 2010, referente ao Projeto Jovens 14 

Talentos; 6. Leitura e aprovação do Parecer das Comissões de Avaliação de 15 

Projetos e Documentos e de Orçamento e Finanças – referente ao Fluxograma 16 

dos Planos de Trabalho e Aplicação do CMDCA apresentado pela SEASO; 7. 17 

Leitura e aprovação do Parecer da Comissão de Projeto e Documentos – 18 

referente aprovação do calendário de reuniões ordinárias do CMDCA para 19 

2012; 8. Sugestão à Administração Municipal para que seja colocado o nome 20 

do Professor Jomar Vieira Rocha que faleceu em 18/01/2012, no Centro da 21 

Juventude; 9. Para conhecimento: - Of. 001/2012 de 02/01/2012 – CMDCA – 22 

encaminhado à SEJUR e a resposta (questão legal do aproveitamento de 23 

suplentes da eleição para Conselheiros Tutelares 2012/2014 para novos 24 

Conselhos Tutelares); - Of.Circular No. 001/2012 de 11/01/2012 – CONANDA 25 

(referente eleições Conselheiros Tutelares); - Of. No. 29/2012 – SEASO – Ref. 26 

Partilha FIA 2011; - Custo Mensal Conselhos Tutelares Regionais Leste e 27 

Oeste; O Presidente inicia a reunião cumprimentando e desejando um feliz 2012 a 28 

todos e saúda os conselheiros tutelares presentes. Na sequência é lido o ponto de 29 



pauta nº 1. Leitura a aprovação da pauta; O Presidente comunica que terá 30 

inclusão de alguns pontos de pauta :; - Posse de Conselheiros que irão compor o 31 

CMDCA em substituição à Conselheiros, conforme ofícios recebidos; Parecer 32 

da Comissão Especial de Leis, referente ao arquivamento de denúncias contra 33 

conselheiros tutelares do Conselho Tutelar Regional Oeste, Wille Edgard Pohl 34 

e Sandra Elenice de Jesus Silvério; no ítem 6 da pauta complemento “e o 35 

Cronograma de Prazos relativo à partilha do FIA 2011”; Ofício recebido da 36 

SEASO de No. 33/2012 de 30/01/2012, no qual solicita a inclusão de pauta do 37 

Relatório de Gestão do orçamento da Criança e do Adolescente – 6º. Bimestre 38 

de 2011”, bem como, que o assunto seja incluído em pauta para a próxima 39 

reunião com a nomenclatura “Audiência Pública” ; informação das 40 

justificativas de ausências de Conselheiros às Reuniões. Após discussão das 41 

inclusões de pauta, a mesma foi reordenada e aprovada pela unanimidade dos 42 

presentes,  conforme nova sequência, porém o pedido da SEASO de inclusão do 43 

relatório de Gestão – solicitado através do  Ofício No.: 33/2012 de 30/01/2012, não 44 

foi pautado e foi aceita a sugestão do Presidente Pedro de que o assunto seja 45 

primeiro analisado pela Comissão, pois não passou pela mesma devido ter sido 46 

recebido na data de 31/01 às 17:45 hs,  e após encaminhado para deliberação na 47 

próxima reunião do CMDCA, que será extraordinária e acontecerá em 14/02. Nova 48 

ordem e conteúdo da pauta: 1. Leitura a aprovação da pauta; 2.Aprovação das 49 

Atas No. 18, 19, 20 e 21; 3. Apresentação do trabalho do centro da Juventude 50 

pela equipe da SEASO; 4. Recomposição de Comissões Permanentes de 51 

Orçamento e Finanças, Avaliação de Projetos e Documentos e Sub-Comissão 52 

de Aprendizagem ( Substituição Rossana); 5.Posse de Conselheiros que irão 53 

compor o CMDCA em substituição a Conselheiros que se desligaram, 54 

conforme ofícios recebidos; 6. Leitura e aprovação do Parecer da Comissão de 55 

Leis (suspensão temporária da Inscrição da Associação Recanto da Criança – 56 

Programa de Acolhimento Residencial – Casa Lar I); 7. Leitura e aprovação do 57 

Parecer das Comissões de Avaliação de Projetos e Documentos e de 58 

Orçamento e Finanças – referente ao Ofício 028/2012 – SEASO – Solicitação de 59 

reprogramação de saldo do FIA Municipal 2010, referente ao Projeto Jovens 60 

Talentos; 8. Leitura e aprovação do Parecer das Comissões de Avaliação de 61 

Projetos e Documentos e de Orçamento e Finanças – referente ao Fluxograma 62 

dos Planos de Trabalho e Aplicação do CMDCA apresentado pela SEASO 63 



complemento e o Cronograma de prazos relativo à partilha do FIA 2011; 9. 64 

Leitura e aprovação do Parecer da Comissão de Projeto e Documentos – 65 

referente aprovação do calendário de reuniões ordinárias do CMDCA para 66 

2012; 10. ; Parecer da Comissão Especial de Leis, referente ao arquivamento 67 

de denúncias contra conselheiros tutelares do Conselho Tutelar Regional 68 

Oeste, Wille Edgard Pohl e Sandra Elenice de Jesus Silvério; 11. Sugestão à 69 

Administração Municipal para que seja colocado o nome do Professor Jomar 70 

Vieira Rocha que faleceu em 18/01/2012, no Centro da Juventude; 12. Para 71 

conhecimento: - Of. 001/2012 de 02/01/2012 – CMDCA – encaminhado à SEJUR 72 

e a resposta (questão legal do aproveitamento de suplentes da eleição para 73 

Conselheiros Tutelares 2012/2014 para novos Conselhos Tutelares); - 74 

Of.Circular No. 001/2012 de 11/01/2012 – CONANDA (referente eleições 75 

Conselheiros Tutelares); - Of. No. 29/2012 – SEASO – Ref. Partilha FIA 2011; - 76 

Custo Mensal Conselhos Tutelares Regionais Leste e Oeste; Justificativas de 77 

ausências de Conselheiros na Reunião. Dando continuidade passa-se ao ponto 78 

de pauta nº 2. Aprovação das Atas No. 18, 19, 20 e 21; O Presidente coloca em 79 

votação a dispensa da leitura das atas, visto que foram encaminhadas via e-mail a 80 

todos os conselheiros com antecedência, para a leitura. Sendo assim a  plenária 81 

aprova a dispensa da leitura das atas, que são colocados em aprovação pela 82 

plenária, tendo como resultado a aprovação da unanimidade dos presentes. Na 83 

sequência O Presidente passa a palavra para Inês – Secretária Municipal de 84 

Assistência Social e sua equipe para apresentação da pauta 3. Apresentação do 85 

trabalho do Centro da Juventude pela Equipe da SEASO: Inês diz que a 86 

construção já está pronta e que estão aguardando a definição pelo Governo do 87 

Estado da data da inauguração. Que os equipamentos já foram adquiridos, que está 88 

em análise e estudo e formação da equipe técnica e definição da Coordenação do 89 

local. Passou a palavra para a Assistente Social Lucilene e a estagiária de Serviço 90 

Social Mariângela, que estão realizando o trabalho com os jovens do Bairro e 91 

atividades pré entrega formal do Centro da Juventude. Lucilene fez uso de 92 

multimídia para proceder a apresentação e expõe sobre a articulação que está 93 

havendo com a comunidade e com os jovens daquela região, que já reconhecem 94 

aquele espaço público como da comunidade e estão ajudando a preservar o mesmo 95 

para que não haja depredação. Explica sobre a existência do Fórum da Juventude 96 

que está auxiliando e articulando em prol do Centro da Juventude. Informou que na 97 



data de 11/02 terá eleição dos jovens que irão compor o comitê gestor. Relatou que 98 

independente da inauguração do Centro da Juventude,  já estão realizando várias 99 

atividades, dentre elas a Oficina de Grafitagem que foi deliberada pelo Fórum da 100 

Juventude, que é uma atividade educativa, artística, cultural e de cidadania. A 101 

convidada Andressa questionou sobre o número de participantes por 102 

Oficina???????? ( ver resposta????????). Luzia esclareceu que o Fórum é um 103 

movimento da comunidade daquela região,  deste sete jovens farão parte do Comitê 104 

Gestor que irá acompanhar tudo que diz respeito ao Centro da Juventude. A 105 

exposição foi esclarecedora e informativa e foi elogiada pelos presentes. 4. 106 

Recomposição de Comissões Permanentes de Orçamento e Finanças, 107 

Avaliação    de    Projetos    e   Documentos  e Sub-Comissão de Aprendizagem  108 

(Substituição Rossana Costacurta da Secretaria Municipal da Saúde);  Etelda 109 

informa que com a substituição da Rossana Costacurta, algumas comissões ficaram 110 

desfalcadas e comunica que as Comissões supracitadas necessitam de 111 

conselheiros para recompô-las. Inês pergunta quem substituiu Rossana no CMDCA. 112 

Etelda diz que foi Silvânia Maria Pereira Kaizer. A Conselheira Silvania presente, diz 113 

que devido compromissos assumidos ao longo do ano não pode se comprometer a 114 

preencher todas as vagas das comissões, mas se oferece para compor a comissão 115 

de Projetos e Documentos. Após consulta aos Conselheiros presentes que não 116 

estão nas composições das Comissões, se dispuseram a participar e na vaga na 117 

Comissão de Orçamento e Finanças a  Inês de Paula e na Sub-Comissão de 118 

Aprendizagem a Ida Maria Dolla. Foram colocadas em votação as substituições, e 119 

aprovadas pela unanimidade dos presentes. Prosseguindo a reunião é colocado em 120 

discussão o ponto de pauta 5. - Posse de Conselheiros que irão compor o 121 

CMDCA em substituição a Conselheiros que se desligaram, conforme ofícios 122 

recebidos:  Pedro solicita que a Secretária Executiva Etelda proceda a leitura dos 123 

Ofícios da Associação de Pais, Professores e Servidores – APPS que informa que a 124 

Sra. Nelci Teixeira da Silva Cardozo irá substituir o Sr. Imoacir Angheben e o Ofício 125 

No.: 01/2012 da Associação Beneficente Coração de Maria – Centro de Educação 126 

Infantil Coração de Maria que informa a substituição da Sra. Ana Maria Stocker pelo 127 

Sr. Vanderlei Augusto da Silva. As substituições após apreciadas pela plenária 128 

foram aprovadas por unanimidade dos presentes. 6. Leitura e aprovação do 129 

Parecer da Comissão de Leis (suspensão temporária da Inscrição da 130 

Associação Recanto da Criança – Programa de Acolhimento Residencial – 131 



Casa Lar I); Etelda explica que o CMDCA recebeu três ofícios advindos da Entidade 132 

Recanto da Criança, do Conselho Tutelar Leste e do Ministério Publico, no qual diz 133 

que por decisão da Diretoria estariam suspendendo temporariamente os serviços da 134 

Casa Lar I, alegando problemas financeiros. Sendo assim, a Comissão de Leis tem 135 

como indicativo a plenária, e considerando a Resolução 015 de 16/03/2011 do 136 

CMDCA que regulamenta o processo de inscrição dos programas que prestam 137 

atendimento à criança e ao adolescente que em seu Artigo 7º. Diz que “no momento 138 

que a entidade deixar de funcionar ou não executar o Programa inscrito no CMDCA, 139 

terá seu registro suspenso até que seja cumprida a exigência legal”, o seguinte 140 

Parecer: PARECER FAVORÁVEL a suspensão temporária de inscrição junto ao 141 

CMDCA do Serviço de Acolhimento em Unidade Residencial – Casa Lar I, da 142 

Associação Recanto da Criança de Cascavel. Na sequência o Presidente coloca o 143 

parecer em votação e a plenária aprova com uma abstenção de Karla Karine 144 

Luciano. Dando continuidade o Presidente encaminhou para o ponto de pauta 7. 145 

Leitura e aprovação do Parecer das Comissões de Avaliação de Projetos e 146 

Documentos e de Orçamento e Finanças – referente ao Ofício 028/2012 – 147 

SEASO – Solicitação de reprogramação de saldo do FIA Municipal 2010, 148 

referente ao Projeto Jovens Talentos: 149 

 150 

 151 

 152 

1. Leitura a aprovação da pauta; 2.Aprovação das Atas No. 18, 19, 20 e 21; 3. 153 

Recomposição de Comissões Permanentes de Orçamento e Finanças, 154 

Avaliação de Projetos e Documentos e Sub-Comissão de Aprendizagem ( 155 

Substituição Rossana); 33/2012 de 30/01/2012Posse de Conselheiros que irão 156 

compor o CMDCA em substituição à Conselheiros, conforme ofícios 157 

recebidos; 4. Leitura e aprovação do Parecer da Comissão de Leis (suspensão 158 

temporária da Inscrição da Associação Recanto da Criança – Programa de 159 

Acolhimento Residencial – Casa Lar I); 5. Leitura e aprovação do Parecer das 160 

Comissões de Avaliação de Projetos e Documentos e de Orçamento e 161 

Finanças – referente ao Ofício 028/2012 – SEASO – Solicitação de 162 

reprogramação de saldo do FIA Municipal 2010, referente ao Projeto Jovens 163 

Talentos; 6. Leitura e aprovação do Parecer das Comissões de Avaliação de 164 

Projetos e Documentos e de Orçamento e Finanças – referente ao Fluxograma 165 



dos Planos de Trabalho e Aplicação do CMDCA apresentado pela SEASO; 7. 166 

Leitura e aprovação do Parecer da Comissão de Projeto e Documentos – 167 

referente aprovação do calendário de reuniões ordinárias do CMDCA para 168 

2012; ; Parecer da Comissão Especial de Leis, referente ao arquivamento de 169 

denúncias contra conselheiros tutelares do Conselho Tutelar Regional Oeste, 170 

Wille Edgard Pohl e Sandra Elenice de Jesus Silvériocomplemento “e o 171 

Cronograma de Prazos relativo à partilha do FIA 2011” 8. Sugestão à 172 

Administração Municipal para que seja colocado o nome do Professor Jomar 173 

Vieira Rocha que faleceu em 18/01/2012, no Centro da Juventude; 9. Para 174 

conhecimento: - Of. 001/2012 de 02/01/2012 – CMDCA – encaminhado à SEJUR 175 

e a resposta (questão legal do aproveitamento de suplentes da eleição para 176 

Conselheiros Tutelares 2012/2014 para novos Conselhos Tutelares); - 177 

Of.Circular No. 001/2012 de 11/01/2012 – CONANDA (referente eleições 178 

Conselheiros Tutelares); - Of. No. 29/2012 – SEASO – Ref. Partilha FIA 2011; - 179 

Custo Mensal Conselhos Tutelares Regionais Leste e Oeste; informação das 180 

justificativas de ausências de Conselheiros às Reuniões5.Posse de 181 

Conselheiros que irão compor o CMDCA em substituição a Conselheiros que 182 

se desligaram, conforme ofícios recebidos; 6. Leitura e aprovação do Parecer 183 

da Comissão de Leis (suspensão temporária da Inscrição da Associação 184 

Recanto da Criança – Programa de Acolhimento Residencial – Casa Lar I); 1. 185 

Leitura a aprovação da pauta; 2.Aprovação das Atas No. 18, 19, 20 e 21; 3. 186 

Recomposição de Comissões Permanentes de Orçamento e Finanças, 187 

Avaliação de Projetos e Documentos e Sub-Comissão de Aprendizagem ( 188 

Substituição Rossana); 33/2012 de 30/01/2012Posse de Conselheiros que irão 189 

compor o CMDCA em substituição à Conselheiros, conforme ofícios 190 

recebidos; 4. Leitura e aprovação do Parecer da Comissão de Leis (suspensão 191 

temporária da Inscrição da Associação Recanto da Criança – Programa de 192 

Acolhimento Residencial – Casa Lar I); 5. Leitura e aprovação do Parecer das 193 

Comissões de Avaliação de Projetos e Documentos e de Orçamento e 194 

Finanças – referente ao Ofício 028/2012 – SEASO – Solicitação de 195 

reprogramação de saldo do FIA Municipal 2010, referente ao Projeto Jovens 196 

Talentos; 6. Leitura e aprovação do Parecer das Comissões de Avaliação de 197 

Projetos e Documentos e de Orçamento e Finanças – referente ao Fluxograma 198 

dos Planos de Trabalho e Aplicação do CMDCA apresentado pela SEASO; 7. 199 



Leitura e aprovação do Parecer da Comissão de Projeto e Documentos – 200 

referente aprovação do calendário de reuniões ordinárias do CMDCA para 201 

2012; ; Parecer da Comissão Especial de Leis, referente ao arquivamento de 202 

denúncias contra conselheiros tutelares do Conselho Tutelar Regional Oeste, 203 

Wille Edgard Pohl e Sandra Elenice de Jesus Silvériocomplemento “e o 204 

Cronograma de Prazos relativo à partilha do FIA 2011” 8. Sugestão à 205 

Administração Municipal para que seja colocado o nome do Professor Jomar 206 

Vieira Rocha que faleceu em 18/01/2012, no Centro da Juventude; 9. Para 207 

conhecimento: - Of. 001/2012 de 02/01/2012 – CMDCA – encaminhado à SEJUR 208 

e a resposta (questão legal do aproveitamento de suplentes da eleição para 209 

Conselheiros Tutelares 2012/2014 para novos Conselhos Tutelares); - 210 

Of.Circular No. 001/2012 de 11/01/2012 – CONANDA (referente eleições 211 

Conselheiros Tutelares); - Of. No. 29/2012 – SEASO – Ref. Partilha FIA 2011; - 212 

Custo Mensal Conselhos Tutelares Regionais Leste e Oeste; informação das 213 

justificativas de ausências de Conselheiros às Reuniões5.Posse de 214 

Conselheiros que irão compor o CMDCA em substituição a Conselheiros que 215 

se desligaram, conforme ofícios recebidos; 6. Leitura e aprovação do Parecer 216 

da Comissão de Leis (suspensão temporária da Inscrição da Associação 217 

Recanto da Criança – Programa de Acolhimento Residencial – Casa Lar I); 218 

Dando continuidade é lido o ponto de pauta nº: 5. Leitura e aprovação do Parecer 219 

das Comissões de Avaliação de Projetos e Documentos e de Orçamento e 220 

Finanças – referente ao Ofício 028/2012 – SEASO – Solicitação de 221 

reprogramação de saldo do FIA Municipal 2010, referente ao Projeto Jovens 222 

Talentos; Etelda diz que tendo em vista os resultados do Projeto Jovens Talentos 223 

terem sido positivos . As Comissões de Avaliação de Projetos e Documentos e de 224 

Orçamento e Finanças tem como indicativo à plenária, o PARECER FAVORÁVEL a 225 

reprogramação do saldo no valor de R$ 7.555,70 (sete mil e quinhentos e cinquenta 226 

e cinco reais e setenta centavos), proveniente do FIA Municipal 2010, para o Projeto 227 

Jovens Talentos,  sendo que o projeto terá vigência de Fevereiro à Abril de 2012 e 228 

contemplará 25 (vinte e cinco) adolescentes com bolsas auxílios no valor mensal de 229 

R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais); O Presidente coloca o parecer em votação e a 230 

plenária aprova por unanimidade. 6. Leitura e aprovação do Parecer das 231 

Comissões de Avaliação de Projetos e Documentos e de Orçamento e 232 

Finanças – referente ao Fluxograma dos Planos de Trabalho e Aplicação do 233 



CMDCA apresentado pela SEASO; Etelda faz a leitura do parecer onde as 234 

Comissões de Avaliação de Projetos e Documentos e de Orçamento e Finanças tem 235 

como indicativo à Plenária o PARECER FAVORÁVEL a aprovação do Fluxograma 236 

dos Planos de Trabalho e Aplicação do CMDCA, com as alterações propostas, e 237 

do cronograma de prazos para cumprimento das fases do fluxograma e os 238 

trâmites finais de abertura orçamentária, elaboração dos termos de convênio, 239 

empenho dos recursos e convocação das entidades para assinatura dos convênios.240 

  Cheila apresenta o fluxograma e o cronograma em multimida. Etelda alerta a 241 

todos para os prazos, pois como é um ano de eleição, os planos terão que ser 242 

encaminhados até abril deste ano. A Secretária Executiva aproveita e faz a leitura 243 

dos valores arrecadados do FIA, onde R$ forma de arrecadação e R$ do Poder 244 

Judiciário. Cheila lê o cronograma e comunica que tem um erro, onde diz que o 245 

prazo é de 27 de março de 2012 a 30 de março de 2012, as entidades terão que 246 

encaminhar os planos para a SEASO e não para o CMDCA. Andressa, Assistente 247 

Social do Ministério Publico solicita um cronograma. Cheila diz que será publicado 248 

no site do Município, pois os prazos do Cronograma começam a partir de amanhã. O 249 

Presidente coloca o parecer em votação e a plenária aprova por unanimidade. 7. 250 

Leitura e aprovação do Parecer da Comissão de Projeto e Documentos – 251 

referente aprovação do calendário de reuniões ordinárias do CMDCA para 252 

2012; Etelda faz a leitura do parecer da Comissão de Projeto e Documentos que tem 253 

como indicativo à Plenária o cronograma abaixo relacionado, que garante a 254 

descentralização das reuniões do CMDCA nos locais não contemplados no ano de 255 

2011 e como forma de criar uma maior aproximação e conhecimento pelos 256 

Conselheiros do CMDCA da rede de serviços de atendimento à Criança e ao 257 

Adolescente: 1º. SEMESTRE: 01/02/2012 - 3º. ANDAR – PREFEITURA; 07/03/2012 258 

– FAG; 04/04/2012 – APAE; 02/05/2012 –CEMIC; 06/06/2012 - CASA DE 259 

PASSAGEM FEMININA; 2º. SEMESTRE: 04/07/2012 - CREAS I, 01/08/2012 - 260 

GUARDA MIRIM; 05/09/2012 – MOLIVI, 03/10/2012 - EURECA I, 07/11/2012 - 261 

EURECA II, 05/12/2012 - CENTRO DA JUVENTUDE; A Conselheira Leoni 262 

A.Naldino solicita os endereços dos locais das reuniões. E Etelda diz que além do 263 

Calendário ser publicado, serão encaminhados e-mails para os conselheiros 264 

contendo os locais e endereços das reuniões. Karla questiona caso a Entidade não 265 

concorde com a data da reunião como será analisado. Pedro diz que terão que 266 



enviar uma justificativa e se for plausível, será acatada. O Presidente coloca as 267 

datas e locais de reunião em votação e a plenária aprova por unanimidade.  268 

 269 

7.1 denuncia de conselheiros tutelares: sandra: ...pedro diz q tem cons q já não é 270 

mais cons pq caso houvesse alguma ..no futuro não poderia ser conselheiro.   E diz 271 

q a comisso decidiu isso. Andressa: foi houvido esses denunciantes ou foi so 272 

relatório? Etelda diz q as denunciantes fieram relatório detalhado. Cehila diz q não 273 

foi aberta sindicância, caso tivesse sido aissim. E pedro diz q será encaminhado ao 274 

mp e aprovado por unanimidade. 275 

8. Sugestão à Administração Municipal para que seja colocado o nome do 276 

Professor Jomar Vieira Rocha que faleceu em 18/01/2012, no Centro da 277 

Juventude;  278 

 279 

Etelda explica q o prof faleceu na dta referida por acidente de moto. Pedr: diz q pode 280 

perceber o envolvimento dele com os jovens e um desenvolvimeto mto bom e q 281 

cascavel perdeu mto , por isso a sugestão do consleho p encaminhar o nome ao mp 282 

p q seja colocado nome do centro. Ines: corrobora c pedro e diz q qdo surgiu a idéia 283 

da grafitagem o jomar esteve junto aos jovens e q a comunidade entende o q a 284 

comunidade decidir. Ida: diz q so completando a palavara de pedro era o 285 

presediente da adefica. Ines: diz q o filho da séc judet bilibio e q  tb existem outros 286 

nomes  q terão q ser lembrados. E pedro sugere q seja posto no conselho. aprovado 287 

 288 

 289 

 290 

9. Para conhecimento: - Of. 001/2012 de 02/01/2012 – CMDCA – encaminhado à 291 

SEJUR e a resposta (aproveitamento suplentes eleição Conselheiros Tutelares 292 

para novos Conselhos);  293 

Etelda lê o oficio e a conclusão. E pedro justifica o envio deste oficio pois os 294 

conselhos já estão criados baseado na lei so ainda não estão implantados e diz q 295 

por uma questão lógica e de tempo seria melhor mas não é legal porem rera q ser 296 

feita uma eleição. 297 

- Of.Circular No. 001/2012 de 11/01/2012 – CONANDA (Eleições Conselheiros 298 

Tutelares); etelda lê o oficio e diz q houveram varias consultas do mun e q estaria 299 



aprovando eleição nacional em dia único  e em questão desta consulta eniaram este 300 

oficio p todos. 301 

- Of. No. 29/2012 – SEASO – Ref. Partilha FIA 2011;  302 

Etelda lê o oficio ...ines: deixa o respeitio a comissa de orc e finanças pela partilha 303 

do fia. E diz q veio a plenara e foi aprovada e analisando a arrecadação e diz q 304 

faltou um detalhe no oficio q e qto a resolução 28 . e diz  teremos um prof somente q 305 

estrara c as entidadse p utilizar o dinheiro. e diz q o acumulod e pessoas e grande p 306 

atendimento e o espaço e pequeno. Analisando tudo junto c a equipe técnica e 307 

abidicamos dos valore s da seaso.e pensou-se nas entidades pq no ano de 2011 a 308 

equipe esteve o tempo todo dando o respaldo técnico p auxiliar as entidades. E 309 

pensando nas cca e adole e teve a luta 40 por cento p os gov e pedro parabeniza o 310 

poder publico e tnha pedido q fose 100 por cento p as entidades e acredita q se 311 

tivesse tomado a decisão la atrás a nossa arrecadação teria sido melhor e diz q 312 

toledo e maringá iveram valores acima de cascavel e sugere q ano q vem q na 313 

camoanha do fia 2013 seja 100 por cento desinado p não gov. ines: diz q não pode 314 

falar de como será a acamapmnha do ano q vem não to dizendo q não preciso de 315 

dinheiro  e no família acilhedora temos 90 ccas q precisam de ajuda e q hj são 316 

usados quase 100 por cento  de rcursos livres. 317 

- Custo Mensal Conselhos Tutelares Leste e Oeste; 318 

Pedro: diz q tinha cons q achava q o valor seria alto ate pq os cons saiba do custo.  319 

Etelda lê os custos ct oeste: 39...ver tabela.ct leste  e explica q a diferença de 3.000 320 

e da folha de pagamento pq a equipe é maior. Ines: diz q já teve uma reunião com 321 

os ct e não depende dela e sim dos concurso publico mas a seaso esta tomando 322 

todas as possíveis decisões para suprir o espaço e hj temos segurança armada q 323 

são tercerizadas e vê q outras funções tb serão tercerizadas 324 

- of 031/2012 325 

Etelda lê o oficio . pedro titular e karla suplente ,. Aprovado e mt se absteve. Just de 326 

ausência:  327 

Eteldaexplica a lista de preseca e o livro ata. 328 

Ines: diz q esse modo de org prabeiza a séc e colocar em biblioteca publica e isso q 329 

e democracia q da liberade. 330 

Ivo: vcs poderima bolar um cadastro para não colocarmos todas as vezes os 331 

números de doc . 332 

Janete explica q é exigência e q na reunião de dez aconteceu. 333 



Pedro: diz q as reuniões estão sendo gravadas por questão de segurança. E 334 

agradece a presença de todos e q foi deliberdo ano passado a gravação. E diz q 335 

estamos agilizando o horário das reuniões e q será lido o parecer e q caso haja 336 

manifestação q a pessoa se manifeste.  E q será discutido c mais detalhes nas 337 

reuniões de comissao e p plenária so será  para aprovação. E q a pessoa pode se 338 

manifestar caso queira falar sobre os pareceres e etelda diz q 14/02 14h30 orc e 339 

financ  na secretaria e na sequncia as 16h no 3 piso 340 

 341 

Andressa: perguntou se já teve alguma reunião de comissao da juventude.... 342 

Cheila diz q so foi comunicaa da lei. 343 

Andressa: os dados não forma apresentados do ct leste e oeste. 344 

Etelda: será trimestral. So em abril 345 

Mônica: sugere q seja pauta única 346 

Cheila diz q não pode pois o cronograma já será pauta. 347 

 348 

 349 

Nada mais havendo a ser tratado o Presidente, Sr. Pedro Maria Martendal de Araujo, 350 

encerra a reunião às 10h11min e eu Ingrid Stéphanie Queiroz dos Santos das Chagas 351 

lavro a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 352 


