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Aos vinte e oito dias do mês de março de 2008, às 18h48, reuniram-se na sala de 1 

reuniões do 3º andar, os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 2 

do Adolescente, para tratar do seguinte assunto de pauta: 01) FIA Estadual/2008. O 3 

Vice-Presidente do CMDCA, Santo Savi, dá início à reunião às 18h50 agradecendo a 4 

presença de todos. Passa a palavra aos membros da Comissão de Análise de 5 

Documentos, Projetos e Registro de documentos a qual já verificou os Projetos para 6 

que se possa tratar a respeito da pauta: 01- FIA Estadual 2008, Veralúcia Clivati 7 

Martins representando a Comissão discorre sobre os projetos a serem contemplados 8 

em 2008 pelo FIA Estadual, dizendo que nesse ano o CEDCA inovou quando dividiu 9 

os investimentos em deliberações, fala do primeiro previsto na Deliberação do 10 

CEDCA 018/2007 Projeto “Liberdade Cidadã” – valor R$ 297.417,14 (duzentos e 11 

noventa e sete mil, quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos), e que a 12 

proposta do município é a de que seja investido na construção de um Ginásio 13 

Poliesportivo destinado aos adolescentes em Cumprimento de Medidas Sócio-14 

Educativas junto ao CREAS II. Esclarece que o Serviço é desenvolvido num prédio 15 

novo e que a obra é de fundamental importância para a melhoria do serviço, fala 16 

ainda que o município deverá arcar com uma contrapartida de R$ 89. 438,64 17 

somando-se R$ 386.855,78. Vera continua dizendo que o município optou por 18 

destinar uma contrapartida maior para alcançar o objetivo total do Projeto. Vera fala 19 

que todos os Projetos estão com a documentação completa. Janete fala que está 20 

faltando os Relatórios do SIPIA que comprovem a existência de demanda para o 21 

serviço, pois o Conselho Tutelar não apresentou apesar do CMDCA ter solicitado no 22 

ofício 079/2008 , em contrapartida os dois Conselhos Tutelares apresentaram em 23 

conjunto um ofício alegando que não é possível apresentar o relatório do SIPIA pois 24 

os Conselheiros Tutelares não estão devidamente capacitados para utilização do 25 

Sistema, utilizando na maioria das vezes as guias de encaminhamento. Vanderlei 26 

Conselheiro Tutelar explica que houve um momento que “queimou” a central quando 27 

vários dados foram perdidos. Vera fala que os Projetos estão tendo anexas as guias 28 

de encaminhamento para que o município e as entidades não sejam prejudicadas. 29 

Daniele Furlan da Silva, representante da entidade Recanto da Criança diz que a 30 

orientação que recebeu foi a de que as entidades não serão prejudicadas em razão 31 

disso, pois a responsabilidade é do Conselho Tutelar. Vanderlei fala da dificuldade de 32 

cadastro no SIPIA em tempo real e da falta de Capacitação dos Conselheiros.   Santo, 33 

vice –presidente questiona se há alguma dúvida em relação ao Projeto “Liberdade 34 



Cidadã”, e não havendo coloca-o em votação o qual é aprovado por unanimidade de 35 

votos.  Santo questiona como será resolvida a questão a respeito dos relatórios do 36 

SIPIA. Vera lembra que no caso do Projeto “Liberdade Cidadã” a demanda não é 37 

atendida pelo Conselho Tutelar pois se trata de medida sócio-educativa. Daniele 38 

sugere que no caso dos outros projetos sejam anexadas as guias de abrigamento 39 

como também a justificativa do Conselho Tutelar, pois demanda existe e é possível 40 

comprová-la. Ainda representando a Comissão Veralucia fala da deliberação 20/2007 41 

do CEDCA referente ao  Projeto “Crescer em Família” – sendo que a Comissão 42 

analisou e traz parecer favorável a aprovação dos três Projetos apresentados, sendo 43 

eles: Projeto no valor de  R$ 54.998,78 (cinqüenta e quatro mil novecentos e noventa 44 

e oito reais e setenta e oito centavos) , a ser destinado à entidade Recanto da 45 

Criança, do qual Daniele, membro da Comissão explica que  o mesmo tem como 46 

objetivo a realização de reforma interna e reparos no imóvel da entidade 47 

(ajardinamento) , aquisição de equipamentos e material pedagógico. Outro Projeto no 48 

valor R$ 34.803,24 (trinta e quatro mil, oitocentos e três reais e vinte e quatro 49 

centavos), a ser destinado à entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino. O projeto 50 

tem como objetivo a realização de reformas e reparos no imóvel da entidade (pintura 51 

interna e externa), construção de muros e calçadas. Vera diz que a Comissão 52 

analisou que realmente essas são necessidades das entidades. O terceiro Projeto no 53 

valor de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais), a ser destinado ao aprimoramento 54 

do acolhimento institucional o qual tem por objetivo a aquisição de materiais de 55 

custeio e equipamentos para estruturação da Rede de Abrigos do Município: Casa 56 

de Passagem Feminina, Casa de Passagem Masculina e República Masculina. O 57 

mesmo tem como contrapartida do município produtos de custeio, especificadamente 58 

gêneros alimentícios e vestuário, cama, mesa e banho no valor de R$ 5.500,00. O 59 

vice-presidente questiona se algum dos Conselheiros presentes tem algum 60 

questionamento ou gostaria de se abster. Não havendo declara aprovados os 61 

Projetos referentes ao Projeto “Crescer em Família”. Santo passa a palavra a Vera a 62 

qual explica a todos que, como já é de conhecimento, a Rede de Abrigos bem como o 63 

CREASII estão sem certificado de registro por não apresentar a licença sanitária e de 64 

corpo de bombeiros. Fala que as adequações necessárias estão sendo 65 

providenciadas, apresenta o processo de solicitações administrativas para as 66 

adequações. Vera fala que a Comissão sugere a aprovação de certificado provisório 67 

com a validade de 90 dias para a apresentação das adequações. A plenária endossa 68 

a sugestão da Comissão e aprova por unanimidade a certificação dos Programas 69 

CREAS II e Rede de Abrigos. Não havendo mais nada a tratar, o Vice-Presidente 70 



encerra a reunião agradecendo a presença de todos, e eu, Janete Krack 71 

Magnagnagno, lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim 72 

e pelos demais presentes. 73 
Nome RG CPF Assinatura 

Alessandra Jerônimo Paganini 6.256.098-3 017.149.009-67 ______________________ 

Danielle Furlan da Silva 3.146.345 033.262.189-82 ______________________ 

Inez de Fátima Mendes Mahl 4.062.388-4 554.164.709-68 ______________________ 

Jovane dos Santos Borges 3.846.307-1 513.420.65-72 ______________________ 

Nilson Augusto Lehmkuhl 621.784-2 072.187.459-20 ______________________ 

Rosângela Fátima Santiago Silva 3.644.101-1 539.754.489-20 ______________________ 

Rui Tamarandurgo Dias da Rosa 3.870.409-5 281.285.160-00 ______________________ 

Santo Savi 3.680.486-6 103.740.000-34 ______________________ 

Silvana Ferreira Messias Valdameri 4.241.266-0 531.708.229-34 ______________________ 

Terezinha Ferraz 4.238.511-5 985.019.689-00 ______________________ 

Veralúcia Clivati Martins 1.502.494-1 841.563.259-20 ______________________ 
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