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Aos quatro dias do mês de março de 2009, às 18h40, reuniram-se na sala de reuniões do 3º 1 
andar da Prefeitura Municipal de Cascavel, membros do Conselho Municipal dos Direitos da 2 
Criança e do Adolescente – CMDCA para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1)Leitura e 3 
Aprovação da Ata da reunião anterior (04.02.2009); 2)Deliberação solicitação CAPS ad 4 
para alteração do Plano de Aplicação Fundo da Infância e Adolescência - FIA/2007; 5 
3)Deliberação solicitação Guarda Mirim para alteração do Plano de Aplicação FIA/2007; 6 
4)Deliberação solicitação Lar dos Bebês Pequeno Peregrino para alteração do Plano de 7 
Aplicação FIA/2007; 5)Reformulação do Regimento Interno; 6)Composição de 8 
Comissão Especial para vistoria das obras da SEASO; 7)Cronograma de visitas às 9 
entidades para a renovação de registro; 8)Análise e deliberação quanto a solicitação da 10 
Pastoral da Criança para apresentação Projeto FIA/2008; 9)Horário das reuniões; 11 
10)Descentralização das reuniões; 11)Alteração de representação da Secretaria 12 
Municipal de Educação; 12)Assuntos Gerais. A Segunda Secretária do CMDCA, Veralúcia 13 
Clivati Martins inicia a reunião dando as boas vindas a todos os presentes e esclarecendo que 14 
irá presidir a reunião a pedido do Presidente do CMDCA, Nilson Augusto Lehmkuhl. Veralúcia 15 
apresenta ao CMDCA a nova Secretária Executiva dos conselhos, Shirla Patricia Weber 16 
Sterchile, informando que a ex-Secretária Executiva Janete Krack Magnagnagno é nova 17 
Diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Cascavel. O 18 
Secretário Municipal de Assistência Social, Rosaldo João Chemim esclarece sobre a 19 
nomeação de Janete enaltecendo a sua competência enquanto Secretária Executiva dos 20 
Conselhos.  Ana Cordeiro Stocker solicita a inversão de pauta do item 9 - Horário das 21 
reuniões para que passe a ser o item 2. Vanderlei Augusto da Silva, Conselheiro Tutelar e 22 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS sugere como inclusão de 23 
pauta a discussão sobre o Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristóvão – CEMIC 24 
Renato Festugato. Veralúcia sugere a inclusão de pauta os assuntos: Alteração de 25 
representação da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO; Definição de 26 
representação do CMDCA para a reunião em conjunto com o Conselho Municipal de 27 
Assistência Social – CMAS e o gestor municipal da política de Assistência Social; 28 
Constituição da Comissão Especial para a Conferência Municipal dos Direitos da 29 
Criança e do Adolescente. Com isso, aprova-se a mudança de pauta com as respectivas 30 
inclusões. 1)Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior (04.02.2009) - Rafael Antônio 31 
de Lorenzo questiona a linha 52 da referida ata sobre a expectativa de arrecadação do Fundo 32 
Municipal da Infância e Adolescência – FIA/2008 no valor de R$450.00,00. Janete ratifica esta 33 
previsão de arrecadação. Rafael requisita à Secretaria Executiva que seja repassada a ele a 34 
Lei 5.142 de 09/01/2009. A Plenária aprova a Ata da reunião anterior. 2) Horário das 35 
reuniões –  Ana Cordeiro Stocker sugere que a reunião do CMDCA ocorra no período diurno. 36 
Rui Tamarandurgo considera que não seria positiva esta mudança já que se torna difícil a 37 
participação da sociedade civil em reuniões durante o horário comercial. Nilson e Maria da 38 
Conceição Araújo concordam com a posição de Rui. Silvana Ferreira Messias Valdemari, por 39 
sua vez, refere que em outros conselhos as reuniões acontecem durante o dia e a presença 40 
dos conselheiros é significativa. Janete sugere que seja adiantado em quinze minutos o 41 
horário da reunião do CMDCA. Assim, Veralúcia coloca em votação as seguintes propostas: 42 
1). Alteração do horário da reunião para o período diurno - qual teve três votos; 2). Adiantar o 43 
horário da reunião em quinze minutos – a qual obteve quatro votos; 3). Manutenção do 44 
horário da reunião - proposta esta que obteve quatro votos. Como houve empate, Veralúcia 45 
sugere que os representantes não governamentais votem para o desempate. Assim, decide-46 
se pela manutenção do horário da reunião às 18:30h. 3) Deliberação solicitação CAPS ad 47 
para alteração do Plano de Aplicação FIA/2007 – a Secretária Executiva lê o parecer da 48 
Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos e da Comissão de Orçamento e Finanças 49 
do CMDCA. Considerando que, através da Resolução nº 020/2008, este Conselho já havia 50 
deliberado favorável a alteração da compra de instrumentos musicais por cinco mesas de 51 
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computador com suporte para CPU, porém o processo licitatório para a compra das mesas foi 52 
deserto. Desta forma, o CAPS ad alterou a sua solicitação, visando a aquisição de quatro 53 
mesas para computador com suporte para CPU, para a qual se tem como parecer favorável a 54 
aprovação da aplicação do recurso do FIA/2007 no valor de R$770,00. Frente a isso, a 55 
Plenária aprova a solicitação do CAPS ad e o parecer das Comissões acima referidas. 4) 56 
Deliberação solicitação Guarda Mirim para alteração do Plano de Aplicação FIA/2007 - 57 
Passa-se para a apreciação do parecer da Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos 58 
e da Comissão de Orçamento e Finanças quanto à solicitação da Associação Educacional 59 
Espírita Lins de Vasconcellos – Guarda Mirim. A entidade solicitou alteração do Plano de 60 
Aplicação do FIA/2007 visando substituir a compra de um armário no valor de R$2.780,00 por 61 
outros equipamentos necessários à entidade. No entanto, antes mesmo do CMDCA se 62 
posicionar a entidade efetuou a substituição, conforme informou no ofício nº012/2009. Logo, 63 
considerando as orientações do CMDCA através da Resolução 002/2008; o fato da entidade 64 
demonstrar autonomia financeira para a aquisição dos equipamentos; da substituição ter sido 65 
feita sem a devida deliberação do CMDCA; além de em outros anos a entidade já ter 66 
apresentado inconsistências quanto à aplicação dos recursos do FIA, as Comissões 67 
apresentaram como parecer indicativo à plenária indeferir a solicitação da entidade Guarda 68 
Mirim. Diante disso, Rosaldo Chemim refere que a entidade reconheceu o equívoco cometido, 69 
que o recurso é relevante para os trabalhos da Guarda Mirim e que esta entidade deveria 70 
apenas ser advertida. Ivo Margotti acrescenta que gerir uma entidade trata-se de tarefa fácil. 71 
Com isso, Rafael Lorenzo questiona se a entidade está regularizada perante o CMDCA. 72 
Janete esclarece que tramita processo no Fórum da Comarca de Cascavel referente à 73 
questão da diretoria, mas assim que houver decisão da Justiça, o CMDCA será informado. A 74 
Presidente da entidade Guarda Mirim explica que atendem quatrocentos e cinqüenta 75 
adolescentes e que a medida tomada foi visando melhorar o atendimento. Nilson, por sua 76 
vez, expõe que a Guarda Mirim realiza excelente trabalho, de significativa relevância à 77 
comunidade e sugere advertir a entidade, mas considerando que o fato não deve se repetir. 78 
Nilson parabeniza Maria da Conceição pela dedicação como Presidente da Guarda Mirim.  79 
Rui Tamarandurgo atenta para o fato de que existe arcabouço jurídico que precisa ser 80 
respeitado, o recurso do FIA é fruto das contribuições da sociedade. Para ele, o CMDCA tem 81 
responsabilidade e estabelece parâmetros para a partilha dos recursos, por meio de 82 
resoluções. Acrescenta que a Comissão, ao indeferir a solicitação da entidade baseou-se em 83 
lei, ou seja, no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Além disso, considera a 84 
advertência algo inconveniente. Luiz Carlos corrobora as palavras do Rui, principalmente por 85 
já ter acontecido fato semelhante com a entidade em outros momentos. Rossana Costacurta 86 
explicita que a Comissão analisou a situação sob vários aspectos e não há interesse em 87 
prejudicar a entidade, mas a atribuição do CMDCA é fazer cumprir a lei. Veralúcia questiona à 88 
Presidente da Guarda Mirim se os equipamentos foram adquiridos com o recurso do FIA. A 89 
Presidente, Maria, diz que sim. Nilson relembra o fato antigo ocorrido com a mesma entidade 90 
e reitera as palavras de Rossana, pois considera que em caso de questionamento do 91 
Ministério Público, o CMDCA seria entendido como conivente. Desta forma, Nilson explica 92 
que retrocede em sua fala anterior e passa a concordar com os demais conselheiros que não 93 
aprovam a solicitação da entidade. Veralúcia coloca então a contenda em votação. Assim, 94 
aprova-se o parecer da Comissão com sete votos, sendo que, três votos são contrários ao 95 
citado parecer. Veralúcia questiona à Plenária sobre a necessidade da entidade devolver o 96 
recurso recebido, pois isto não consta no parecer da Comissão. Rui explana que a Comissão 97 
supôs que os equipamentos tivessem sido adquiridos com recursos próprios da entidade, pois 98 
o recurso do FIA não poderia ter sido utilizado sem a deliberação do CMDCA. Veralúcia 99 
sugere que a entidade possa apresentar outro plano de aplicação. Neste sentido, a 100 
Presidente da entidade Guarda Mirim informa que o armário constante no Plano de Aplicação 101 
aprovado pelo CMDCA continua sendo necessário para a entidade. Diante disto, Veralúcia 102 
relata que fica em aberto para entidade adquirir o armário, cumprindo o Plano de Aplicação ou 103 
apresentar outra proposta para o CMDCA, caso haja a necessidade de substituição do 104 
equipamento. Encerrando a discussão, Rui conclui que a entidade seja notificada de que a 105 
substituição não foi deferida, permanecendo em vigor o Plano de Aplicação já aprovado. 106 
5)Deliberação solicitação Lar dos Bebês Pequeno Peregrino – a entidade solicita a 107 
alteração do Plano de Aplicação do FIA/2007, através do ofício 011/2009. A Secretária 108 
Executiva Shirla relata a solicitação da entidade e o parecer da Comissão de Projetos e 109 



Análise de Documentos e da Comissão de Orçamento e Finanças. A entidade requer a 110 
substituição de equipamentos, ou seja, aumentar a quantidade de cercadinhos ou aumentar a 111 
potência do micro system, itens estes aprovados para a compra pelo CMDCA. Todavia, a 112 
alteração da quantidade dos itens e da potência do equipamento acarretaria no aumento do 113 
valor de R$899,00 previsto no Plano de Aplicação para a aquisição desses itens. 114 
Considerando que não haverá aditivo no valor do FIA/2007 a ser repassado para a entidade, 115 
as comissões deliberam que fica facultado a entidade a opção entre aumentar a quantidade 116 
de cercadinhos de dois para quatro ou aumentar a potência do micro system, dentro do valor 117 
de repasse e previsto anteriormente no Plano de Aplicação. Shirla esclarece que posterior a 118 
reunião das comissões supra citadas, a entidade Lar do Bebês Pequeno Peregrino informou, 119 
via ofício, que a substituição não implicará no aumento de repasse do recurso do FIA/2007. 120 
Em votação, a solicitação da entidade foi aprovada por unanimidade. Rui expõe que se torna 121 
questionável a redução de determinado equipamento em, aproximadamente, cinqüenta por 122 
cento entre o prazo da deliberação do CMDCA  e a compra do equipamento, e que é de suma 123 
importância que os projetos venham acompanhados do orçamento dos itens solicitados. 6) 124 
Reformulação Regimento Interno - Shirla explicita que em breve a Comissão de Leis será 125 
convocada para reunião. 7) Composição de Comissão Especial para vistoria das obras 126 
da SEASO - Vanderlei explica que o CMAS deliberou por vistoriar as obras públicas, já que 127 
foram investidos recursos públicos e muitas obras do município não atendem as normas de 128 
acessibilidade e não atingem os objetivos constados em seus projetos. Para ele, é relevante 129 
que o CMDCA também acompanhe as obras, principalmente as direcionadas ao atendimento 130 
da criança e do adolescente. Janete acrescenta que o CMCDA deve fiscalizar não só as 131 
obras direcionadas à Assistência Social, mas da Educação, Esporte, etc. Vanderlei expõe que 132 
o Conselho do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, está 133 
fiscalizando as obras da educação e que os conselhos deveriam se unir para acompanhar as 134 
obras, conforme as políticas pertinentes. Rosaldo Chemim sugere que se faça uma 135 
recomendação às outras Secretarias Municipais e para os Conselhos pertinentes a cada 136 
política, para que se atentem às obras públicas, haja vista, os problemas já encontrados. 137 
Vanderlei indica que seja oficiado também o Núcleo Regional de Educação. A plenária aprova 138 
por unanimidade a proposta de Rosaldo Chemim. Em seguida, Vanderlei denuncia a situação 139 
em que se encontra a Escola Estadual Itagiba Fortunato, a qual está funcionando junto à 140 
Escola Municipal Maximiliano Colombo, no Bairro Brasília I. As acomodações para os alunos 141 
estariam precárias e a Escola Estadual estaria funcionando no Centro Comunitário do bairro. 142 
Quanto a isto, a Comissão de Projetos será convocada e analisará a denúncia. Quanto ao 143 
acompanhamento das obras públicas decide-se por convocar a Comissão de Projetos do 144 
CMDCA para acompanhar a vistoria do CMAS. 8) Cronograma de visitas às entidades para 145 
a renovação de registro – deverá ser agendada reunião da Comissão de Projetos para 146 
organizar cronograma de visitas. Ana solicita que as convocações lhe sejam repassadas por 147 
fax. 9) Análise e deliberação quanto à solicitação da Pastoral da Criança para 148 
apresentação Projeto FIA/2008 – Shirla lê o ofício da entidade, a qual solicita prazo para a 149 
entrega do Projeto FIA/2008, justificando que a pessoa que recebeu o ofício do CMDCA não 150 
estava bem de saúde e não repassou a informação. Veralúcia refere que há saldo 151 
remanescente do FIA/2007 para a entidade. Vanderlei acrescenta que a entidade não recebe 152 
recurso via CMAS e desenvolve ótimo trabalho. Em votação, a solicitação da Pastoral da 153 
Criança é aprovada por unanimidade e delibera-se que a entidade tem vinte dias para 154 
protocolar o Projeto com o referido Plano de Aplicação. 10) Descentralização das reuniões - 155 
retirada da pauta porque estava atrelada a mudança de horário da reunião. 11) Alteração de 156 
representação da Secretaria Municipal de Educação – empossa-se Silvana Ferreira 157 
Messias Valdameri como titular e Leonete Dalla Vecchia Mazaro como suplente. 12) Centro 158 
Social Beneficente da Paróquia São Cristóvão – CEMIC - Vanderlei relata que a entidade 159 
precisa realizar várias adequações no prazo de dois anos. Solicita que a entidade receba 160 
recursos para a execução das adequações. Havendo recurso FIA/2008 remanescente que 161 
seja discutido e deliberado para a entidade CEMIC. A entidade apresentará pedido formal ao 162 
CMDCA. 13)Alteração de representação da Secretaria Municipal de Assistência Social – 163 
SEASO – Janete Krack Magnagnagno torna-se a representante titular e Veralúcia Clivati 164 
Martins a representante suplente, as quais assinarão Termo de Posse na próxima reunião.  165 
14)Definição de representação do CMDCA para a reunião em conjunto com o Conselho 166 
Municipal de Assistência Social – CMAS e o gestor municipal da Política de Assistência 167 



Social -  Shirla informa que será realizada reunião conjunta com o Presidente do CMAS, o 168 
Secretário Municipal de Assistência Social e as entidades que recebem subvenção de 169 
recursos públicos, visando discutir o aumento do repasse a ser previsto no orçamento a partir 170 
de 2010. Vanderlei refere que é importante a participação do presidente do CMDCA nesta 171 
reunião. Rui afirma que o CMDCA deveria participar também das discussões sobre partilha 172 
dos recursos entre as entidades através do convênio do Fundo Municipal de Assistência 173 
Social – FMAS, na co-gestão dos recursos específicos destinados à criança e ao adolescente. 174 
15) Constituição da Comissão Especial para a Conferência Municipal dos Direitos da 175 
Criança e do Adolescente – definem-se como representantes governamentais Janete Krack 176 
Magnagnagno, Rossana Costacurta, Veralúcia Clivati Martins e Fernando José Ciello e não-177 
governamentais Terezinha Ferraz, Cândida Erli Siqueira, Juceli Pansera e Nilson Augusto 178 
Lehmkuhl. Shirla informa que ainda não há informação quanto a prazos e tema da 179 
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, assim que houver definição 180 
a Comissão da Conferência será convocada. 16) Assuntos Gerais – Shirla esclarece que a 181 
alteração do Art. 5º da Lei 5.142/2009 já foi encaminhada à Procuradoria Jurídica do 182 
município. Vanderlei denuncia que o Conselho Tutelar foi depredado e necessita 183 
providências. Rosaldo Chemim esclarece que é imprescindível o Boletim de Ocorrência – BO 184 
para as providências cabíveis. Explica ainda que quanto aos profissionais do CREAS I, o 185 
prefeito foi comunicado quanto à necessidade de contratação de profissionais e deliberou que 186 
sete profissionais fossem contratados, destes um Psicólogo e uma Assistente Social 187 
atenderão o CREAS I. Janete expõe a necessidade de reiterar o convite para o Conselho 188 
Tutelar para participar das reuniões do CMDCA. Rosaldo Chemim fala que o Conselho 189 
Tutelar não está enviando os relatórios ao CMDCA. Vanderlei diz que o Conselho Tutelar 190 
Oeste está alimentando o SIPIA. Rafael sugere que sejam solicitados os relatórios do SIPIA 191 
do bimestre passado para a próxima reunião. Não havendo mais nada a ser tratado,  192 
Veralúcia encerra a reunião às 20:50 horas, agradecendo a presença de todos. Eu, Shirla 193 
Patricia Weber Sterchile lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por 194 
mim e pelo Presidente. 195 


