
Reunião Ordinária 
Ata nº. 02 - 02.03.2011  

 
 

Aos dois dias do mês de março dois mil e onze, aconteceu às 08h15, no CAPS i - Centro de 1 

Atenção Psicossocial Infantil  de Cascavel, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos 2 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, com a presença de seu presidente senhor 3 

Pedro Maria Martendal de Araújo, e seus membros, para tratarem dos seguintes assuntos de 4 

pauta: 1-Aprovação da Ata anterior (02/02/2011); 2- Posse de Conselheiros; 3- Designação de 5 

Conselheiros para composição do Conselho Municipal de Educação; 4- Referendo das 6 

Comissões de Enfrentamento a Violência e de elaboração do Plano Municipal de Convivência 7 

Familiar e Comunitária; 5- Recomposição das Comissões Temáticas; 6- Apresentação do 8 

Relatório do Conselho Tutelar Regional Leste-Oeste; 7-Proposta de Resolução que 9 

regulamenta o Processo de registro das entidades que pretendam executar Programas de 10 

Aprendizagem Profissional no Município de Cascavel;  8- Apreciação e Aprovação do parecer 11 

da Comissão de Avaliação de Projetos a respeito do oficio do Recanto da Criança sobre 12 

alteração do Plano de Aplicação; 9- Apreciação e Aprovação do parecer da Comissão de Leis 13 

referente a denúncias de irregularidades no desempenho de suas funções, envolvendo 14 

Conselheira do Conselho Tutelar Regional Leste de Cascavel; 10- Apreciação e Aprovação do 15 

Parecer da Comissão de Leis, referente a denúncias de distribuição de cartilhas informativas 16 

envolvendo Conselheiras do Conselho Tutelar Regional Leste; 11- Apreciação e Aprovação 17 

da Comissão de Leis, referente à prorrogação de mandato do Conselho Tutelar Regional 18 

Oeste de Cascavel; 12- Informes Gerais; O presidente do Conselho, Pedro Maria, dá início à 19 

reunião às 08h40, dando as boas vindas a todos, agradecendo a presença dos Conselheiros 20 

Tutelares e Conselheiros de Direitos. Na seqüência o presidente passa a palavra para a nova 21 

Secretaria Executiva do CMDCA, Nadir Barbosa (Thiara), que  se coloca a disposição dos 22 

conselheiros e afirma  que tentará agilizar os trabalhos referente ao CMDCA. Retomando a 23 

palavra o presidente do CMDCA explica que a presença da Senhora Nadir se justifica a partir 24 

da solicitação deste Conselho ao secretário Municipal de Administração, Alisson Ramos da 25 

Luz, para que disponibilizasse ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 26 

Adolescente outros funcionários de apoio técnico e administrativo, uma vez que este 27 

Conselho não é responsabilidade exclusiva da Secretaria de Assistência Social. O presidente 28 

agradece a presença, em especial dos presidentes dos Conselhos Tutelares – Regional Leste e 29 

Oeste – e do presidente do CMAS, e passa a palavra ao Senhor José Luiz Lorenzi, 30 

responsável pela Coordenação do Serviço prestado no CAPS i, para que explique brevemente 31 

sobre o atendimento prestado na instituição: bem como as características do Centro de 32 
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Atenção; José Luiz então passa a explanar sobre as características do CAPS i informando que 33 

é um Serviço Público que atende crianças, adolescentes e jovens até 21 (vinte e um) anos com 34 

psicopatologias mais decorrentes na infância e adolescência, transtornos mentais moderados, 35 

severos e persistentes, o Coordenador do CAPS i, relaciona também os profissionais que 36 

atuam no Serviço, fala sobre a assistência prestada, o regime de atendimento e os critérios 37 

para inserção/fluxo; A palavra retorna para a mesa diretiva e, na seqüência, a plenária fez 38 

questionamentos a respeito do critério de faixa etária utilizado para separação entre os 39 

atendidos. O Coordenador relata que é realizado atendimento individual e após, trabalhos em 40 

oficinas, de acordo com o bom comportamento do paciente. A Conselheira e Secretária de 41 

Assistência Social, Inês de Paula, fazendo uso da palavra, manifesta também seus 42 

agradecimentos a todos os presentes e, em especial, pelo trabalho das Secretárias Executivas 43 

Justa Chesca Alves dos Anjos e Nadir Barbosa, bem como ao Conselheiro Fernando José 44 

Ciello, que participa pela ultima  vez como membro do CMDCA, pois irá residir em Curitiba. 45 

O presidente  então põe em votação a Pauta da reunião – que é aprovada por unanimidade.  46 

Na seqüência, passa  para o  ponto nº 1. Apreciação e aprovação da Ata anterior: 02/02/2011, 47 

que, conforme ressalta, foi encaminhada  anteriormente pela Secretaria Executiva aos conselheiros. 48 

Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade, sem quaisquer alterações e sem a leitura.. Em 49 

seguida, o presidente passa para o  ponto dois  nº 2.  Posse de novos Conselheiros;  O presidente 50 

empossa e  a   Secretaria Inês de Paula entrega  o termo de posse  para a conselheira  Cheila T. 51 

L. Guimarães, em substituição a Lenita T. S. da Veiga; o presidente  empossa  e Vanderlei 52 

Augusto da Silva presidente do CMAS entrega o termo de posse  para a Conselheira Ida 53 

Maria que substitui José Robeto Micolosso, o  presidente empossa  e o promotor Luciano 54 

entrega o termo de posse para a  Conselheira Gelvana C. de A. Schimidt, em substituição a 55 

Maureci Machado. Manifestando-se a respeito da posse, o presidente agradece a participação 56 

dos novos conselheiros, informando aos novos membros para que participem efetivamente 57 

das reuniões e que sejam, de fato, conselheiros de direitos. Dando início as discussões sobre o 58 

ponto 3. Designação de Conselheiros (1 Titular e 1 Suplente) para compor o Conselho 59 

Municipal de Educação de Cascavel; Candidatam-se as vagas as seguintes senhoras Maria 60 

Tereza Chaves, Gelvana e Ana Stocker – na seqüência, os candidatos fazem uso breve da 61 

palavra e explicitam os motivos que os fazem querer pleitear a vaga ao conselho de educação. 62 

Após apresentação, o presidente solicita aos candidatos que efetivamente participem, 63 

lembrando aos mesmos que deverão participar ativamente das reuniões, eventos, deliberações 64 

e processos afins, relacionados ao Conselho de Educação. Após breve discussão decide-se 65 

pela escolha dos Conselheiros pela modalidade de voto secreto. Gelvana, dois votos, Ana, 66 

cinco votos, Maria Tereza, seis votos. Titular – Maria Tereza e Ana, suplente. Seguindo para 67 

o próximo ponto, pauta, o presidente solicita que a senhora Nadir Barbosa, secretária do 68 

CMDCA, realize leitura dos membros escolhidos para a Comissão 4. Enfrentamento à 69 

Violência contra Criança e Adolescente e para a Comissão de Elaboração do Plano 70 



Municipal de Convivência Familiar e Comunitária de Cascavel, a fim de que a mesma 71 

sejam referendadas pelo CMDCA. Tendo concluído a leitura dos nomes, a senhora Justa 72 

Chesca, Secretária Executiva dos Conselhos, explica que os nomes foram retirados da 73 

capacitação oferecida pela SEASO. A Conselheira Cheila explica que a supervisão da 74 

Comissão ficará a cargo da Professora Dra. Maria Luiza Amaram Rizzotti, a partir da sexta-75 

feira (04.03.2011) no período vespertino, nas dependências do CREAS II.  Centro de 76 

Referencia Especializado de Assistência Social O presidente, retomando a palavra, informa 77 

que existe necessidade de participação dos Conselheiros nas Capacitações, sobretudo daqueles 78 

que estão inscritos, mas não estão participando. Colocados em votação, os nomes são 79 

referendados por unanimidade. 5. Recomposição das Comissões Temáticas Permanentes: 80 

O Presidente do CMDCA, fala de necessidade de recomposição das Comissões devido à saída 81 

de alguns Conselheiros e que as vagas deverão se preenchidas pelos conselheiros, a plenária 82 

então se manifesta e fica definidos os nomes que irão compor as Comissões: Na Comissão de 83 

Orçamento e Finanças o Conselheiro Leonir Cruz  substituiu a Conselheira Lenita T.S. da 84 

Veiga e a Conselheira Gelvana C. de A. Schimidt, substitui Maureci Machado, na comissão 85 

de Avaliação de Projetos e Documentos, leonir Cruz substitui Lenita T. S. da Veiga, Cheila 86 

T.L. Guimarães substitui, Inês de Paula; na Comissão Especial de Leis, Cheila T. L. 87 

Guimarães substitui Inês de Paula e Leonir da Cruz substitui Lenita T.S. da Veiga, Gelvana 88 

C. de A. Schimidt substitui Maureci Machado; na comissão Especial do Plano Municipal dos 89 

Direitos da Criança, Cheila T.L. Guimarães substituiu Lenita T. S. da Veiga, Gelvana C. de 90 

A. Schimidt substitui Maureci Machado, com aprovação da plenária por unanimidade; 91 

Passando ao item seis 6. A respeito da Apresentação do Relatório Mensal do Conselho 92 

Tutelar Regional Leste e Oeste, fazendo uso da palavra, o presidente ressalta que os 93 

relatórios devem ser apresentados com antecedência, já que os mesmos têm sido apresentados 94 

com relativa demora. Após breve manifestação da plenária, decide-se, para suplantar este 95 

problema, que os relatórios dos Conselhos Tutelares sejam apresentados obrigatoriamente no 96 

primeiro dia útil de cada mês. A Conselheira Tutelar Flávia Leonel, realiza leitura dos dados 97 

do relatório da Regional Leste, discorrendo brevemente sobre os atendimentos e as 98 

informações constantes no relatório. A Conselheira Tutelar Noeli Terezinha Zanini M. de 99 

Souza, complementa as informações e fala que os Conselhos Tutelares não estão realizando 100 

alimentação do sistema SIPIA Web, em função de dificuldades no sistema. O conselheiro Ivo 101 

Margotti questiona se no período em que não há alimentação do SIPIA Web existe risco de 102 

faltarem informações no sistema. Os Conselheiros Tutelares afirmam que não existe o risco 103 

de falta de informações no sistema que está sendo alimentado. Para explicar este ponto, o 104 

presidente solicita que a secretária Justa proceda com leitura da informação do senhor Imoacir 105 

Angben, que realizou vistoria, juntamente com o Diretor Municipal de Informática – Leandro 106 

Sartori, esclarecendo com isso que prontificação da municipalidade em resolucionar os 107 

problemas técnicos enfrentados pelos Conselheiros tutelares, a respeito do SIPIA. Em 108 



seguida, o Conselho Tutelar Oeste Regional Oeste, na pessoa da Conselheira Karen Gleice 109 

Fracaro Richard procede com leitura do seu respectivo relatório, apontando brevemente os 110 

dados para a plenária. Complementando os dados, a Conselheira Noeli Terezinha M. de Souza 111 

informa que não houve capacitação suficiente, para promover a utilização correta do sistema. 112 

Usando a palavra o promotor Dr. Luciano Machado de Souza, ressalta que se não houve 113 

capacitação suficiente, é necessário que se invista nesta área, pois se começará a trabalhar 114 

com dados e os mesmos devem ser o mais fidedignos possíveis, sobretudo tendo em vista a 115 

gestão orçamentária. A título de sugestão a Conselheira Maria Tereza cita o nome do senhor 116 

Marcos Eliezer Cruz Kohls, Coordenador Estadual do SIPIA, para que venha promover 117 

Capacitações. O promotor, juntando informações à discussão, fala que também não conhece o 118 

Sistema em debate, mas que é de extrema importância e que nele haja lançamento dos dados, 119 

bem como que os Conselheiros Tutelares apontem as dificuldades sentidas, cobrando, dando 120 

idéias, contribuindo para o processo. Em seguida o senhor Vanderlei Augusto da Silva 121 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS, faz questionamento sobre o 122 

andamento do processo para separação dos Conselhos Tutelares. Fazendo uso da palavra, 123 

como explicação ao questionamento, a Secretária de Assistência Social, Inês de Paula, 124 

informa que, até o momento não foi encontrada casa, local para instalação das regionais. Por 125 

fim, o presidente do Conselho, Pedro Maria Martendal de Araújo, ressalta que é 126 

extremamente necessária à entrega dos relatórios dentro de prazo hábil, uma vez que os dados 127 

repassados balizarão o processo de construção de Políticas Públicas e otimização dos 128 

trabalhos na área da criança e do adolescente. Posto em votação, a questão relativa ao dia pra 129 

entrega do relatório de um dia útil, foi aprovado por unanimidade. Passando ao ponto 7. 130 

Proposta de Resolução que regulamenta o processo de registro das entidades que 131 

pretendam executar Programas de Aprendizagem Profissional no Município de 132 

Cascavel: Proposta aprovada por unanimidade, após leitura das informações pertinentes pela 133 

Conselheira Inês de Paula e por Justa 8. Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões 134 

de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, e de Orçamento e 135 

Finanças, referente ao Plano Complementar (FIA/2009) do Recanto da Criança: A 136 

Conselheira Inês de Paula realiza leitura do parecer das comissões supra que manifestou-se 137 

favoravelmente ao aditamento do prazo e reutilização do recurso remanescente, uma vez que 138 

isto não configura qualquer tipo de quebra do convênio firmado com a entidade, tampouco à 139 

configuração orçamentária do mesmo. Posto em apreciação e votação, o parecer é aprovado 140 

por unanimidade. Passa-se para o ponto 9. Apreciação e aprovação do Parecer da 141 

Comissão de Leis, referente a denúncias de irregularidades no desempenho de suas 142 

funções, envolvendo Conselheira do Conselho Tutelar Regional Leste de Cascavel: O 143 

Conselheiro Jovane Borges dos Santos realiza leitura do parecer da Comissão de Leis, da qual 144 

é o relator, apontando as irregularidades verificadas e denúncias realizadas em desfavor da 145 

Conselheira Tutelar Regional Leste, Noeli Terezinha Zanini M. de Souza, onde se indica a 146 



necessidade de instalação de sindicância para verificação dos problemas apurados. Em tempo, 147 

a conselheira Inês de Paula, solicita que a filmagem em processo na reunião não registre o 148 

quanto se encontra sendo falado a respeito do ponto em tela, mas tão somente as imagens, a 149 

fim de não causar constrangimento a nenhum dos envolvidos. Pondo em votação o parecer da 150 

Comissão de Leis, o parecer é aprovado por unanimidade, instaurando sindicância para 151 

averiguação dos problemas. Em seguida, discorrendo sobre o ponto 10. Apreciação e 152 

Aprovação do Parecer da Comissão de Leis, referente à denúncia de distribuição de 153 

cartilhas informativas envolvendo Conselheiras do Conselho Tutelar Regional Leste: O 154 

presidente esclarece que este conselho recebeu denuncias envolvendo as Conselheiras 155 

Tutelares Regional Leste Flavia Leonel e Tatiane Bonzanini onde são acusadas de 156 

confeccionarem Cartilhas Informativas, usando dinheiro público, Jovane realiza leitura do 157 

parecer de Comissão, que também opina que seja instaurada sindicância para averiguação de 158 

denuncias que é aprovado por unanimidade.  11. Parecer da Comissão de Leis, referente à 159 

prorrogação de mandato do Conselho Tutelar Regional Oeste de Cascavel: no qual 160 

opinou-se pela prorrogação do mandato. Em votação, o parecer foi aprovado por 161 

unanimidade. Em tempo, a título de informação, o presidente relata que existe também 162 

denúncia, advinda do Conselho Tutelar de Dois Vizinhos, denúncia esta que já se encontra 163 

sob os cuidados e trabalhos da Comissão de Leis para averiguação. Passando, por fim, ao 164 

ponto doze 12. A respeito de possíveis Informes Gerais: o promotor Luciano, agradece a 165 

presença de todos, retratando o processo histórico do CMDCA e o crescimento qualitativo no 166 

mesmo, apontando os ganhos quanto na participação de todos. Em seguida solicita que 167 

urgentemente seja criada uma Comissão para reavaliação da Lei Municipal 5.142/2009. 168 

Usando a palavra, o Senhor Vanderlei Augusto da Silva, na qualidade de presidente do Fundo 169 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da 170 

Educação - FUNDEB, também informa que aquele Conselho realizará um grande processo de 171 

vistorias nas entidades, escola, obras e etc. com a finalidade de averiguar possíveis 172 

irregularidades, convidando possíveis membros do CMDCA para que se juntem ao FUNDEB 173 

nas visitas. A Assistente Social do Marista, senhora Sandra Franceschini, informa ainda que a 174 

instituição da qual faz parte está em processo de iniciação das atividades em tempo integral. 175 

Em tempo, a Conselheira Inês solicita que seja emitido um comunicado oficial a CATVE 176 

esclarecendo que apenas foi solicitado ao câmera presente no momento da discussão do item 177 

nove para que não registrasse os sons, mas tão somente as imagens, a fim de não provocar 178 

constrangimentos para os sujeitos envolvidos no processo de investigação em início. O 179 

presidente, em respeito a esta solicitação, discorre brevemente sobre a necessidade de haver 180 

respeito pelos envolvidos no processo, solicitando que a secretaria executiva oficie 181 

formalmente a rede de TV CATVE sobre a questão. A título de informe, ainda, foi relatado 182 

pela senhora Ane Bárbara Voidelo da RPC, que existe possibilidade de realização de 183 

veiculação de mídia gratuita caso haja interesse do CMDCA em criar um VT a respeito do 184 



FIA. A senhora Carla Karine de M. Luciano do Recanto da Criança, a título de sugestão, 185 

ainda solicita ao CMDCA torne público em que atividades foram utilizadas os recursos do 186 

FIA 2009. Passando, por fim, aos informes finais a Secretária Thiara registra pontualmente os 187 

seguintes informes: Cursos que esta oferecendo Centro Jesuítas de Cidadania e Ação Social 188 

Programa de Formação Política e Cidadã; Oficio 067/2011, do secretário de Administração 189 

Alisson Ramos da Luz designando a Assistente Social, Nadir Barbosa (Thiara) para a 190 

Secretaria Executiva; Oficio 063/2011 da SEASO, parabenizando o CMDCA, pela dedicação 191 

e o objetivo alcançado; solicitação da Conselheira Maria Tereza Chaves, solicitando 192 

autorização para consultar arquivos da Secretaria Executiva dos Conselhos a fim de coletar 193 

dados para monografia no curso de Pós-Graduação; Nada mais havendo para ser tratado o 194 

presidente Pedro encerra a reunião ás 11h20, e eu Nadir Barbosa lavro a presente Ata que 195 

após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Presidente. 196 


