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Ao primeiro dia do mês de abril de 2009, às 18h35, reuniram-se na sala de reuniões 1 
do 3º andar da Prefeitura Municipal de Cascavel, membros do Conselho Municipal 2 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA para tratar dos seguintes 3 
assuntos de pauta:1)Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior (04.03.2009); 4 
2)Deliberação repasse de bens em adjudicação para entidade CAOM; 5 
3)Deliberação solicitação Conselho Tutelar de Santa Tereza do Oeste; 6 
4)Deliberação – Escola Estadual Itagiba Fortunato; 5)Deliberação sobre 7 
renovação de registro das entidades, serviços, programas e projetos 8 
municipais; 6)Ofício do Conselho Tutelar; 7)Informações sobre a Conferência 9 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 8)Assuntos Gerais. 10 
Inicialmente o presidente Nilson Augusto Lehmkuhl cumprimenta os presentes. Janete 11 
Krack Magnagnagno solicita inclusão de pauta da solicitação do EURECA II quanto à 12 
alteração no Plano de Aplicação dos recursos do FIA/2007. A inclusão é aceita pela 13 
plenária. 1)Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior (04.03.2009) – Juceli 14 
Pansera sugere a alteração da linha 71 onde lê-se “fácil” leia-se “difícil”. A ata é 15 
aprovada unanimidade. Em seguida o presidente entrega o Termo de Posse para 16 
Janete Krack Magnagnagno. 2)Deliberação repasse de bens em adjudicação para 17 
entidade CAOM – A Secretaria Executiva, Shirla Patricia Weber Sterchile lê o parecer 18 
da Comissão de Projetos e Análise de Documentos do Conselho Municipal dos 19 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no qual se explicita que as entidades 20 
foram comunicadas quanto à existência dos bens que seriam adjudicados pela Vara 21 
da Infância e Adolescência, sendo eles: 01 (um) freezer vertical da marca Prosdócimo 22 
e 01 (um) aparelho de televisão da marca Sharp. A entidade CAOM Portal do Sol 23 
enviou ofício nº74/2009 demonstrando o interesse em obter tais bens, via 24 
adjudicação. A Comissão se posiciona favorável à concessão dos bens supra 25 
citados, à entidade CAOM Portal do Sol.  O parecer da Comissão é aprovado por 26 
unanimidade. 3)Deliberação sobre a solicitação do Conselho Tutelar de Santa 27 
Tereza do Oeste – Frente à solicitação de providências do Conselho Tutelar de Santa 28 
Tereza do Oeste quanto à situação de desentendimento entre a equipe daquele 29 
Conselho Tutelar e a conselheira tutelar do Conselho Tutelar Leste de Cascavel, a 30 
Sra. Flavia Borchard e de possível situação de negligência quanto às suas 31 
atribuições, envolvendo dois adolescentes da cidade de Cascavel que teriam se 32 
evadido da Casa de Passagem Masculina, Shirla lê o parecer da Comissão de 33 
Projetos e Análise de Documentos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 34 
do Adolescente – CMDCA, no qual a Comissão se posiciona favorável a que o 35 
Conselho Tutelar de Santa Tereza do Oeste encaminhe pedido de providências à 36 
Associação dos Conselheiros Tutelares do Paraná. Ainda, em relação ao atendimento 37 
prestado pelo Conselho Tutelar de Cascavel frente à situação dos adolescentes 38 
atendidos, a Comissão tem como parecer que seja oficiado ao Conselho Tutelar 39 
Leste, recomendando que cumpram com suas atribuições no sentido de buscar em 40 
outros municípios os adolescentes que sejam residentes em Cascavel. Shirla faz a 41 
leitura também dos ofícios enviados pelo Conselho Tutelar Leste de Cascavel e do 42 
Conselho Tutelar de Foz do Iguaçu, também envolvido na situação. Ambos explicam 43 
o caso no sentido de ter havido negligência por parte do Conselho Tutelar de Santa 44 
Tereza do Oeste. A conselheira tutelar Flávia expõe a situação explicando que não se 45 
negaram a atender os adolescentes, mas que os procedimentos equivocados foram 46 
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do Conselho Tutelar de Santa Tereza do Oeste, apenas que teria questionado a 47 
conselheira de Santa Tereza sobre o procedimento realizado e que aquele não teria 48 
deixado nem mesmo explicar a situação. A presidente do Conselho Tutelar Leste 49 
Dilma Taborda reitera as palavras da conselheira tutelar Flávia. Rui Tamarandurgo 50 
Dias da Rosa se posiciona favorável ao parecer da Comissão. Cândida Erni Siqueira 51 
questiona os conselheiros tutelar de onde eram as crianças. Ana Cordeiro Stocker 52 
indaga a conselheira tutelar Flávia se os Conselhos Tutelares da região teriam sido 53 
comunicados sobre a fulga dos adolescentes da cidade de Cascavel. Flavia esclarece 54 
que não é utilizado este procedimento entre os Conselhos Tutelares da região. Nilson 55 
coloca em votação o parecer da Comissão. Vanderlei esclarece que a Associação dos 56 
Conselheiros Tutelares do Oeste do Paraná não tem esta atribuição. Rossana 57 
Costacurta questiona para onde encaminhar. Nilson sugere a alteração do parecer da 58 
Comissão, substituindo o termo providências para orientação. Com a citada alteração, 59 
o parecer é aprovado por unanimidade. Em seguida a Sra. Lúcia Maia explica sobre o 60 
objetivo do Instituto da Rede Paranaense de Comunicação – RPC, o qual contempla 61 
as cidades de Foz de Iguaçu e Cascavel e tem como principal atribuição conceder 62 
comunicação gratuita para divulgação de ações de entidades, serviços, programas e 63 
projetos assistenciais. Orienta que o contato na TV Oeste em Cascavel é através da 64 
Sra. Aline e o Sr. Eduardo. Coloca o Instituto RPC a disposição do CMDCA. Rui 65 
pergunta sobre a proposta da RPC quanto a minutos, fundamento legal. Lúcia explica 66 
que qualquer entidade social pode requerer este espaço com vinte e três segundos, 67 
três vezes ao dia por quinze dias, depois de três meses pode pedir outra matéria. Rui 68 
indaga sobre qual empresa estaria apta e autorizada na região para produzir os 69 
documentários. Lúcia informa que qualquer produtora capacitada para tal, 70 
considerando a importância de produzir uma matéria com qualidade. Nilson questiona 71 
se há outras ações do Instituto RPC e Lúcia explana que existe o “RPC Comunidade”. 72 
Nilson explica que Sr. Rosaldo João Chemim é o Secretário Municipal de Assistência 73 
Social e agradece Lúcia pelas informações. Segue-se para o ponto de pauta 74 
4)Deliberação – Colégio Estadual Itagiba Fortunato – A Comissão de Projetos e 75 
Análise de Documentos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 76 
Adolescente – CMDCA discutiu a respeito da denúncia efetivada na reunião ordinária 77 
deste Conselho, realizada em 04 de março de 2009, quanto às condições precárias 78 
que se encontra o Colégio Estadual Itagiba Fortunato, localizada na Rua Domiciliano 79 
Teobaldo Bresolin, nº1255, Bairro Brasília I, nesta cidade. Frente a isso, a Comissão 80 
fez visita no local e obteve informações com a equipe pedagógica da citada escola. 81 
Observou-se que a escola encontra-se em precárias condições quanto ao espaço 82 
físico para acomodar os educandos, há, aproximadamente, cinco anos. Diante disso, 83 
o diretor da escola referiu que tramita processo licitatório para a construção do novo 84 
Colégio e que a previsão para o início das obras é de 15 a 30 dias. Assim, a 85 
Comissão apresenta como parecer encaminhar ofício ao Núcleo Regional de 86 
Educação solicitando informações quanto o andamento do processo de construção da 87 
sede da Escola Estadual Itagiba Fortunato, reforçando a importância desta construção 88 
frente às precárias condições de espaço que se encontram os educandos. O parecer 89 
é aprovado por unanimidade. Em seguida apresenta-se o ponto 5) Deliberação 90 
sobre a renovação de registro das entidades, serviços, programas e projetos 91 
municipais – Shirla lê o parecer da Comissão de Projetos e Análise de Documentos 92 
sobre a renovação do registro das entidades e serviços, programas e projetos 93 
municipais registrados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 94 
Adolescente – CMDCA. Diante dos documentos apresentados e de visita à entidades, 95 
a Comissão sugere a Plenária: 1)Considerando que atendem as exigências da 96 
Resolução 001/2008 do CMDCA, tem-se como parecer renovar o registro das 97 
seguintes entidades: Associação de Pais e Amigos do Recanto da Criança; 98 
Associação Brasileira de Educação e Cultura – ABEC – Centro Social Marista 99 



Marcelino Champagnat; Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos – 100 
Guarda Mirim; Associação Cascavelense dos Amigos da Pastoral da Criança; 2) 101 
Considerando que apresentaram documentos comprobatórios de encaminhamento de 102 
providências, indica-se por renovar por 30 dias o registro dos serviços abaixo para 103 
que apresentem o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros e Licença Sanitária 104 
atualizados: Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Droga - CAPS ad; Centro de 105 
Atenção Psicossocial  - Infância e Adolescência - CAPS i. 3) Considerando que 106 
apresentou documentos comprobatórios de encaminhamento de providências, indica-107 
se por renovar por 30 dias o registro da entidade Centro Social Beneficente da 108 
Paróquia São Cristóvão – CEMIC para que apresente cronograma de execução 109 
detalhado das adequações exigidas pelo Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. 110 
4) Considerando a não existência do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros e 111 
a Licença Sanitária dos serviços, programas e projetos da Secretaria Municipal de 112 
Assistência Social, e o fato desta discussão estar sendo feita nos últimos dois anos, 113 
tem-se como parecer não renovar o registro dos serviços, programas e projetos até 114 
que apresentem os referidos documentos, sendo eles: Pro jovem; EURECA I; 115 
EURECA II; CREAS I; CREAS II; Casa de Passagem Feminina; Casa de Passagem 116 
Masculina; Família Acolhedora. 5) Considerando os documentos apresentados, as 117 
observações e informações obtidas em visita da Comissão à Casa Lar da Associação 118 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE constatou-se que: Convivem no mesmo 119 
local 3 pessoas adultas e 1 adolescente, entendendo-se assim que não se trata de 120 
entidade a ser analisada como atribuição específica do Conselho Municipal dos 121 
Direitos da Criança.   Além disso, o documento de Vistoria do Corpo de Bombeiros diz 122 
respeito ao projeto da Casa Lar e o documento da Licença Sanitária não especifica se 123 
contempla o referido espaço. Assim, a Comissão tem como parecer não renovar o 124 
registro da entidade APAE – Casa Lar e junto à Plenária discutir profundamente a 125 
situação desta entidade, visando encaminhamentos possíveis para maiores 126 
esclarecimentos. Sugere-se ainda que as pessoas acolhidas na citada instituição 127 
passem por avaliação profissional interdisciplinar, visando analisar as possibilidades 128 
de encaminhamentos e atendimentos pelas Políticas de Saúde e Assistência Social 129 
do município. 6) Considerando a não apresentação dos documentos exigidos pela 130 
Resolução 001/2008 do CMDCA para renovação do registro neste Conselho, indica-131 
se pela não renovação do registro da entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino. 7) 132 
Considerando a solicitação da entidade Centro de Orientação e Apoio à Criança e ao 133 
Adolescente Portal do Sol – CAOM quanto ao prazo de 90 dias para apresentar o 134 
documento de Vistoria do Corpo de Bombeiros e Licença Sanitária, a Comissão se 135 
posiciona favorável, estabelecendo o prazo de 18 de agosto de 2009. No entanto, a 136 
Comissão indica à Plenária a discussão sobre a renovação do registro da entidade 137 
neste Conselho, considerando os valores constantes na Declaração apresentada pela 138 
entidade, na qual, aproximadamente, 70,35% da receita mensal da entidade provêm 139 
de subvenção municipal, entendendo-se assim, que se descaracteriza a condição de 140 
autonomia financeira do CAOM. 8) A Comissão tem como sugestão à Plenária a 141 
deliberação para que as entidades, programas, projetos e serviços mantenham 142 
atualizados junto ao CMDCA os documentos de Vistoria do Corpo de Bombeiros e 143 
Licença Sanitária, independente do prazo para renovação de registro. A partir do 144 
parecer da Comissão a Plenária passa a discutir a contenda da entidade Lar dos 145 
Bebês Pequeno Peregrino. Janete esclarece que é uma exigência do Estatuto da 146 
Criança e do Adolescente. Rui expõe que o CMDCA precisa ter clareza de suas 147 
atribuições, sendo co-responsável pelo credenciamento das entidades e que é 148 
inadmissível que a entidade não cumpra o estabelecido pelo CMDCA. Rossana expõe 149 
a preocupação quanto à Casa Lar da APAE por estarem acolhidos no mesmo espaço 150 
adultos e uma adolescente e quanto ao Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros e 151 
Licença Sanitária. Janete explica que os acolhidos tornaram-se adultos na entidade e 152 



que o município deverá assumir este serviço em longo prazo. Jéferson coloca que na 153 
visita observou-se a falta de segurança e irregularidade no recebimento do Benefício 154 
de Prestação Continuada - BPC de uma das pessoas acolhidas e que a mãe social 155 
teria exposto que a APAE não está atendendo a Casa Lar de forma satisfatória. 156 
Nilson explica que há entidades que têm problemas consecutivos no decorrer dos 157 
anos, o CMDCA precisa se posicionar e tomar as decisões conforme a lei. Rossana 158 
chama a atenção para a situação do CAOM que faz tempo que a situação de 159 
problemas na instituição se perpetuam no decorrer dos anos. Janete expressa que 160 
quanto ao documento de autonomia financeira, as entidades demonstram receio em 161 
afirmar que são auto-suficientes por terem medo de perder os recursos públicos. 162 
Rememora que a diretoria da entidade CAOM tomou posse em 16 de janeiro e 163 
espera-se que construa a independência financeira. Vanderlei refere que o CAOM 164 
dispõe ainda de automóvel e funcionários cedidos pela Prefeitura Municipal. Nilson 165 
explica que há outras entidades na mesma condição. Rui explicita que o CMDCA tem 166 
que ter claro suas atribuições, focando a fiscalização no atendimento à criança e ao 167 
adolescente. Quanto à entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, Janete sugere 168 
que seja comunicado ao Ministério Público o fato da entidade não ter atendimento do 169 
Serviço Social. Rui diz que o CMDCA já financiou o trabalho da Assistente Social na 170 
entidade, mas não lembra se o prazo já terminou. Diz que a situação é angustiante 171 
pois parece que os gestores de certas entidades buscam ter grande grupo de 172 
pessoas em situação de dependência, o que não deveria acontecer.  Nilson questiona 173 
se o recurso do FIA 2007 foi liberado para pagar Assistente Social e Janete diz que 174 
sim. Segundo ela, a entidade teve aditivo de convênio, considerando que ainda 175 
dispõe de recursos em conta do FIA para pagamento de Assistente Social. Vanderlei 176 
denuncia as condições precárias da estrutura do EURECA II e explica que a comissão 177 
de obras do CMAS tem como sugestão encaminhar o caso ao Ministério Público. 178 
Jéferson ratifica a fala de Vanderlei e diz que a Comissão de Projetos deveria emitir 179 
parecer sobre a situação, a qual já foi verificada em conjunto com a Comissão de 180 
Obras do CMAS. Janete esclarece que a situação do EURECA II está precária e já foi 181 
solicitado que seja desocupada a parte de madeira, onde está o refeitório, por medida 182 
de segurança e já foi solicitado à Câmara de Vereadores o remanejamento 183 
R$150.000 para obra do refeitório, cozinha, e banheiro. Nilson reforça a necessidade 184 
de dar um voto de confiança à nova gestão, estabelecendo o prazo até junho de 185 
2009. Rui discorda, pois segundo ele, este comportamento foi perpetuado por anos. 186 
Rossana acrescenta que é preciso considerar que o próprio CMDCA falhou nesse 187 
processo.  Janete reitera que a equipe da SEASO está acompanhando o caso e 188 
buscando solucionar o problema. Neste momento não há mais quórum para proceder 189 
a votação da pauta. Rui sugere que todas as matérias sejam nos postas nos primeiros 190 
pontos da pauta e Shirla esclarece que assim está sendo feito. Rossana sugere que 191 
seja feito controle de faltas dos conselheiros. 06)Ofício Conselho Tutelar – Shirla lê 192 
o ofício que exige providências frente ao fato dos conselheiros tutelares estarem sem 193 
condições de trabalho por falta de aparelho celular. Vanderei diz que usou seu 194 
aparelho particular por várias vezes. Janete explica que para haver reposição dos 195 
aparelhos de celular roubados, é necessário que sejam registrados Boletins de 196 
Ocorrência. Alande Tissiani questiona sobre a condição do Conselho Tutelar, já que 197 
aparentemente os problemas vem de muito tempo e exigem-se neste momento 198 
respostas imediatas.Vanderlei refere que é necessário ainda discutir se haverá a 199 
separação dos Conselhos Tutelares. Janete informa que o aparelho de televisão do 200 
Conselho Tutelar foi providenciado e que as questões emergenciais estarão sendo 201 
resolvidas na medida do possível. Ana sugere que a equipe da SEASO solicite 202 
cedência de equipamentos à Secretaria Municipal de Educação e Janete se 203 
compromete em fazer este contato. Cândida sugere solicitar doações da Receita 204 
Federal. Diante da falta de quórum estabelece-se que haverá reunião extraordinária 205 



no dia quinze de abril (15/04/2009) no mesmo horário. Não havendo mais nada a ser 206 
tratado, o presidente encerra a reunião às 20:30 horas, agradecendo a presença de 207 
todos. Eu, Shirla Patricia Weber Sterchile, lavro a presente ata que, após lida e 208 
aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 209 


