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Aos quinze dias do mês de abril de 2009, às 18:57 horas, reuniram-se na sala de 1 
reuniões do 3º andar da Prefeitura Municipal de Cascavel, os membros do Conselho 2 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para tratar dos 3 
seguintes assuntos de pauta: 01) Apreciação e deliberação sobre renovação de 4 
registro das entidades, serviços, programas e projetos municipais; 02) 5 
Apreciação e deliberação sobre recursos do FIA/2008; 03) Apreciação e 6 
deliberação quanto à alteração do Plano de Aplicação EURECA II; 04) 7 
Deliberação sobre ofício do Conselho Tutelar; 05) Centro da Juventude - 8 
SEASO; 06) Informações sobre a Conferência Municipal dos Direitos da Criança 9 
e do Adolescente 07) Assuntos Gerais. O presidente do CMDCA, Senhor Nilson 10 
Augusto Lehmkhul, inicia a reunião dando as boas-vindas a todos, passando 11 
diretamente para os pontos propostos em pauta. O conselheiro tutelar Vanderlei 12 
Augusto da Silva propõe que os coordenadores dos serviços, programas e projetos da 13 
área da criança e do adolescente da Secretaria Municipal de Assistência Social se 14 
façam presentes nas reuniões do CMDCA, sugerindo que a Secretaria convoque tais 15 
membros. Passa-se para o ponto de pauta seguinte. 01) Apreciação e deliberação 16 
sobre renovação de registro das entidades, serviços, programas e projetos 17 
municipais. A Secretária Executiva do CMDCA, Shirla Patrícia Weber Sterchile, faz 18 
novamente a leitura do Parecer da Comissão de Avaliação de Projetos e Análise de 19 
Documentos quanto à renovação dos registros das entidades, programas, projetos e 20 
serviços municipais no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 21 
Diante dos documentos apresentados e de visita às entidades, a Comissão sugere a 22 
plenária: 1) Considerando que atendem às exigências da Resolução 001/2008 do 23 
CMDCA, tem-se como Parecer renovar o registro das seguintes entidades: 24 
Associação de Pais e Amigos do Recanto da Criança; Associação Brasileira de 25 
Educação e Cultura – ABEC – Centro Social Marista Marcelino Champagnat; 26 
Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos – Guarda Mirim; Associação 27 
Cascavelense dos Amigos da Pastoral da Criança; 2) Considerando que 28 
apresentaram documentos comprobatórios de encaminhamento de providências, 29 
indica-se por renovar por 30 dias o registro dos serviços abaixo para que 30 
apresentem o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros e Licença Sanitária 31 
atualizados: Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Droga - CAPS ad; Centro de 32 
Atenção Psicossocial – Infância e Adolescência - CAPS i. 3) Considerando que 33 
apresentou documentos comprobatórios de encaminhamento de providências, indica-34 
se por renovar por 30 dias o registro da entidade Centro Social Beneficente da 35 
Paróquia São Cristóvão – CEMIC para que apresente cronograma de execução 36 
detalhado das adequações exigidas pelo Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. 37 
4) Considerando a não existência do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros e 38 
a Licença Sanitária dos serviços, programas e projetos da Secretaria Municipal de 39 
Assistência Social, e o fato desta discussão estar sendo feita nos últimos dois anos, 40 
tem-se como parecer não renovar o registro dos serviços, programas e projetos até 41 
que apresentem os referidos documentos, sendo eles: Pro Jovem; EURECA I; 42 
EURECA II; CREAS I; CREAS II; Casa de Passagem Feminina; Casa de Passagem 43 
Masculina; Família Acolhedora. 5) Considerando os documentos apresentados, as 44 
observações e informações obtidas em visita da Comissão na Casa Lar da 45 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE constatou-se que: Convivem 46 
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no mesmo local 3 pessoas adultas e 1 adolescente, entendendo-se assim que não se 47 
trata de entidade a ser analisada como atribuição específica do Conselho Municipal 48 
dos Direitos da Criança. Além disso, o documento de Vistoria do Corpo de Bombeiros 49 
diz respeito ao projeto da Casa Lar e o documento da Licença Sanitária não 50 
especifica se contempla o referido espaço. Assim, a Comissão tem como parecer não 51 
renovar o registro da entidade APAE – Casa Lar e junto à plenária discutir 52 
profundamente a situação desta entidade, visando encaminhamentos possíveis para 53 
maiores esclarecimentos. Sugere-se ainda que as pessoas acolhidas na citada 54 
instituição passem por avaliação profissional interdisciplinar, visando analisar as 55 
possibilidades de encaminhamentos e atendimentos pelas Políticas de Saúde e 56 
Assistência Social do município. 6) Considerando a não apresentação dos 57 
documentos exigidos pela Resolução 001/2008 do CMDCA para renovação do 58 
registro neste Conselho, indica-se pela não renovação do registro da entidade Lar 59 
dos Bebês Pequeno Peregrino. 7) Considerando a solicitação da entidade Centro de 60 
Orientação e Apoio à Criança e ao Adolescente Portal do Sol – CAOM quanto ao 61 
prazo de 90 dias para apresentar o documento de Vistoria do Corpo de Bombeiros e 62 
Licença Sanitária, a Comissão se posiciona favorável, estabelecendo o prazo de 18 63 
de agosto de 2009. No entanto, a Comissão indica à plenária a discussão sobre a 64 
renovação do registro da entidade neste Conselho, considerando os valores 65 
constantes na Declaração apresentada pela entidade, na qual, aproximadamente, 66 
70,35% da receita mensal da entidade provêm de subvenção municipal, entendendo-67 
se assim, que se descaracteriza a condição de autonomia financeira do CAOM. 8) A 68 
Comissão tem como sugestão à plenária a deliberação para que as entidades, 69 
programas, projetos e serviços mantenham atualizados junto ao CMDCA os 70 
documentos de Vistoria do Corpo de Bombeiros e Licença Sanitária, independente do 71 
prazo para renovação de registro. Shirla esclarece que após a última reunião houve 72 
apresentação de documentos por parte de algumas entidades, tais como Centro de 73 
Apoio Centro de Orientação à Criança e ao Adolescente Portal do Sol – CAOM, a 74 
qual, apesar de em documento anterior não comprovar autonomia financeira, 75 
apresentou declaração de auto manutenção financeira. A entidade Lar dos Bebês 76 
Pequeno Peregrino apresentou, mesmo que fora do prazo, a documentação para a 77 
renovação do registro no CMDCA. Ainda Shirla faz a leitura da declaração de auto 78 
manutenção financeira do Lar dos Bebês Pequeno Peregrino. Senhor Nilson expõe 79 
que será realizada uma reunião com a entidade no dia vinte três de abril para discutir 80 
tais questões, expondo as reais necessidades das documentações exigidas e sugere 81 
protelar prazo para aprovação do registro da entidade. A conselheira Janete Krack 82 
Magnagnagno coloca a questão legal sobre a declaração de auto manutenção 83 
financeira, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo assim, esta 84 
documentação é necessária para registro no CMDCA. Senhor Nilson faz breve 85 
exposição sobre a importância das entidades para o município, no sentido de 86 
“burocratizar” excessivamente o registro das entidades, o que faria com que se 87 
afastassem as entidades da política municipal. O Secretário Municipal de Assistência 88 
Social Rosaldo João Chemim explica seu entendimento de que a lei deve ser seguida 89 
por todas as entidades, não sendo cabível, no entanto, cobrar desmesuradamente 90 
algumas entidades enquanto outras não o são, devendo ser considerada a realidade 91 
posta. Vanderlei coloca que a entidade Lar dos Bebês deve ser orientada, quanto à 92 
necessidade de profissionais capacitados e quanto às determinações que orientam os 93 
programas registrados junto aos conselhos municipais, mas havendo as devidas 94 
exigências quanto à sua regularização, bem como prazo determinado para 95 
cumprimento das mesmas. Vanderlei expõe que o Conselho Municipal de Assistência 96 
Social – CMAS já se posicionou frente à entidade Lar dos Bebês sobre a necessidade 97 
de profissionais, principalmente, Assistente Social. Veralúcia Clivati Martins explica 98 
que houve aprovação de plano de aplicação dos recursos, conforme Parecer das 99 



Comissões de Projetos e Finanças do CMDCA, no entanto, não havendo utilização 100 
destes recursos na contratação de profissionais técnicos, a mesma ressalta que a 101 
equipe profissional acabou não sendo priorizada, a despeito das orientações. Assim, 102 
o Presidente coloca o parecer em votação, considerando que a apreciação será por 103 
item do Parecer, visando facilitar o encaminhamento. A plenária aprova por 104 
unanimidade o item 1 (um) do parecer da Comissão; o item 2 (dois) também é 105 
aprovado por unanimidade; no item 3 (três), referente à entidade Centro Social 106 
Beneficente da Paróquia São Cristóvão – CEMIC, senhor Nilson solicita maior prazo 107 
para a entidade. Desta forma, aprova-se por unanimiadade o Parecer da Comissão, 108 
mas altera-se o prazo para 60 (sessenta) dias. No item 4 (quatro), Janete sugere a 109 
substituição do termo “não renovar” pelos termos “não conceder registro”, já que os 110 
serviços, programas e projetos municipais nunca tiveram registro, a não ser o 111 
Programa Família Acolhedora, sobre o qual permanece o termo não renovar. A 112 
proposta é aprovada com oito votos e duas abstenções. Quanto ao item 5, Veralúcia 113 
lembra que a falta da subvenção prejudicaria a entidade a qual já se posicionou 114 
quanto à necessidade de que o município assuma o serviço. Ainda, que já existe 115 
diagnóstico sobre os indivíduos que estão acolhidos na Casa Lar da APAE, trazendo 116 
a baila à questão de se considerar as condições peculiares de cada indivíduo. Janete 117 
explicita que a entidade possui inscrição no CMAS. Senhor Nilson coloca como 118 
encaminhamento renovar por 120 dias o registro da Casa Lar da APAE no CMDCA 119 
para que entidade apresente Laudo do Corpo de Bombeiros e Licença Sanitária que 120 
contemple especificamente a Casa Lar, marcando reunião neste período com a 121 
Diretoria da entidade para orientação. No ítem 6 (seis) coloca-se em votação 122 
“Renovar por 45 dias o registro da entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino”, 123 
considerando a reunião em vinte três de abril. A proposta é aprovada com oito votos e 124 
duas abstenções. Item 7 é aprovado por unanimidade parecer da comissão, assim 125 
como o item 8 tem aprovação unânime. Passa-se então para o ponto de pauta 02) 126 
Apreciação e deliberação sobre recursos do FIA/2008. Shirla lê o Parecer da 127 
Comissão de Projetos e Análise de Documentos e a Comissão de Orçamento e 128 
Finanças do CMDCA que sugere à plenária: “Considerando o estabelecido na 129 
Resolução 040/2008 deste Conselho; Considerando que não houve arrecadação 130 
conforme previsto na Resolução 040/2008; Considerando que o valor total de 131 
arrecadação é de R$ 444.793,38 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e 132 
noventa e três reais e trinta e oito centavos) e destes, R$ 10.000,00 (dez mil reais) 133 
são referentes à arrecadação do FIA/2009 até a presente data; as Comissões têm o 134 
seguinte Parecer: Para as entidades não governamentais repassar: CAOM Portal do 135 
Sol o valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), considerando que a entidade 136 
deve eleger prioridades no projeto, apresentando assim outro plano de aplicação no 137 
prazo de 15 dias, considerando que as Comissões não aprovam os itens solicitados 138 
referentes ao veículo, já que no FIA/2004 foi aprovada a aquisição de um automóvel; 139 
CEMIC, o valor total de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) considerando que a 140 
entidade deve apresentar outro Plano de Aplicação no prazo de 15 dias, conforme  141 
suas prioridades; Guarda Mirim repassar o valor total de R$ 16.322,28 (dezesseis 142 
mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos) para pagamento de 143 
profissional – Assistente Social no período de 12 meses; Lar dos Bebês reserva de 144 
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) aguardando a deliberação sobre  a renovação 145 
do registro da entidade. Após este processo o CMDCA se posicionará sobre o Plano 146 
de Aplicação da entidade. Veralúcia acrescenta que aguarda-se ainda a comunicação 147 
formal aos municípios frente à deliberação quanto ao FIA Estadual/2009 referente ao 148 
co-financiamento de equipe técnica. Após este processo o CMDCA se posicionará 149 
sobre o Plano de Aplicação para a entidade. Para a entidade Recanto da Criança 150 
sugere-se o repasse de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) sendo que, deverão 151 
apresentar outro Plano de Aplicação. No entanto, Veralúcia sugere que a entidade 152 



não apresente outro Plano de Aplicação, mas que fique estabelecido que a entidade 153 
utilize o recurso para construção da Casa Lar. Quanto ao Centro Social Marista será 154 
repassado o valor total de R$ 4.902,10 (quatro mil, novecentos e dois reais e dez 155 
centavos) com os seguintes itens: Mesa Dimer, Refletor completo, Refletor set light 156 
completo, Canhão Fog light Completo, Lâmpada Negra, Cabo PP para iluminação, 157 
Mão de Obra instalação, Cortinas, Mão de Obra instalação de cortinas. Para a 158 
Pastoral da Criança que seja repassado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 159 
que apresente outro Plano de Aplicação no prazo de 15 dias, conforme as prioridades 160 
da entidade. Sendo assim, o valor total de repasse das entidades será de R$ 161 
266.224,38 (duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e 162 
oito centavos). Para os Serviços, Programas e Projetos governamentais repassar ao 163 
CAPS ad o valor de R$ 6.790,00 (seis mil, setecentos e noventa reais) para custear 164 
Retroprojetor e Forno para queima de cerâmicas; CAPS i será repassado o valor de 165 
R$ 7.310,00 (sete mil, trezentos e dez reais) nos itens: Casa do Tarzan em madeira 166 
itaúba envernizada; Gaiola labirinto grande; Projetor Benq resolução 80x600; Lumens 167 
2.500. Casa de Passagem Masculina será repassado o valor total de R$ 25.000,00 168 
(vinte e cinco mil reais) para equipamentos (veículo), considerando que parte do valor 169 
total do veículo será custeado com saldo remanescente do Piso de Alta 170 
Complexidade I – PAC I. Para o CREAS I sugere-se o repasse de R$ 15.000,00 171 
(quinze mil reais) para ampliação da sede. Ao CREAS II tem-se como parecer o 172 
repasse do valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) para aquisição de 01 Porta 173 
Giratória com Detector de Metais; 10 Câmeras; 10 Fontes estabilizadas 12V; 09 174 
Protetores DOME fume; 01 Caixa de Alumínio anodizada; 450 Cabos coaxial RG 59; 175 
01 Placa DVR GeoVision para 16 câmeras; 20 Conectores BNC de crimpar; 01 PC 176 
Power Core2Duo; Monitor 17” LCD; Instalação (mão de obra) do sistema de câmeras; 177 
Taxa de ART e engenharia junto ao CREA. Ao EURECA I será repassado o valor de 178 
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para ampliação das instalações e serviços de mão 179 
de obra. Para o EURECA II será repassado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 180 
para complementação da construção do refeitório, cozinha e banheiros. Para o 181 
Programa Família Acolhedora será repassado o valor total de R$ 3.469,00 (três mil, 182 
quatrocentos e sessenta e nove reais) para aquisição de computador, nootebok e 183 
impressora multifuncional. Ao Projeto dos Multiplicadores Juvenis será repassado o 184 
valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) para pagamento de bolsa auxilio mensal 185 
no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para 20 adolescentes pelo período de maio a 186 
dezembro de 2009. Assim, o valor total de repasse para os serviços, programas e 187 
projetos governamentais será de R$ 178.569,00 (cento e setenta e oito mil, 188 
quinhentos e sessenta e nove reais) considerando que o valor total da partilha será de 189 
R$ 444.793,38 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e três 190 
reais e trinta e oito centavos). Janete expõe que o município abriu mão do projeto 191 
PIPA e reduziu o valor de repasse para o Projeto dos Multiplicadores Juvenis, para 192 
isentar as entidades da diminuição dos recursos. Ainda, atenta para o fato de que o 193 
CMDCA aprove a utilização dos recursos do FIA/2009, conforme consta no parecer. 194 
Assim, a Plenária aprova o parecer da Comissão com as ressalvas supra citadas. 195 
Passa-se para o ponto de pauta 03) Apreciação e deliberação quanto à alteração 196 
do Plano de Aplicação EURECA II. Shirla lê o parecer da Comissão de Projetos e 197 
Análise de Documentos e a Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho 198 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – quanto à alteração do Plano de 199 
Aplicação do FIA Municipal/2007 do EURECA II, solicitado através do ofício 014/2009. 200 
O programa solicitou que os itens aprovados pelo CMDCA – 01 computador e 01 201 
impressora no valor total de R$ 1.789,00 (hum mil setecentos e oitenta e nove reais) 202 
sejam substituídos por 01 freezer vertical de 300 litros no mesmo valor. As comissões 203 
se posicionaram favoráveis à solicitação e a plenária aprova por unanimidade. 204 
Passa-se ao ponto de pauta 04) Deliberação sobre ofício do Conselho Tutelar. 205 



Shirla expõe que tal ponto de pauta já havia sido discutido anteriormente, porém que 206 
não houve deliberação por falta de quórum. Em havendo indivíduos que não 207 
desconheciam o conteúdo da solicitação, Shirla lê novamente o ofício do Conselho 208 
Tutelar de Cascavel. Após discussão, a plenária aprova por unanimidade que se 209 
arquive o ponto de pauta número 4, haja vista que o mesmo já foi resolvido. Passa-se 210 
a discutir sobre o ponto de pauta 05) Centro da Juventude – SEASO. Senhor 211 
Chemim, Secretário Municipal de Assistência Social faz um breve explanação sobre o 212 
que é o Centro da Juventude. Diz que Cascavel foi uma das cidades contempladas 213 
para receber o Centro, financiado com recursos do FIA Estadual. O Centro da 214 
Juventude desenvolverá atividades educativas (laboratórios, bibliotecas, salas de 215 
multi uso, bloco para atividades esportivas, praça, teatro de arena, quadras 216 
poliesportivas, etc.) Trata-se de um espaço publico construído pelo Governo do 217 
Paraná, com recursos oriundos do FIA Estadual, mas cuja 218 
manutenção/funcionamento ficará a cargo do município. A faixa etária a ser atendida 219 
será de adolescentes de 12 a 17 anos. Cabe ao CMDCA aprovar se deseja ou não 220 
que o Centro seja instalado no Município. Senhor Chemin ressalta que todas as 221 
Secretarias deverão participar da manutenção do Centro. A proposta é que seja 222 
instalado próximo ao EURECA I. Posta em votação, a proposta de adesão à 223 
instalação do Centro da Juventude em Cascavel é aprovada por unanimidade. 06) 224 
Informações sobre a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 225 
Adolescente. Shirla a esclarece alguns dados sobre a Conferencia. Divulga que a 226 
Conferência acontecerá no dia 19/06/2009, das 08:00 as 17:30 horas, no auditório da 227 
UNIPAR. O tema será “Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente: 228 
construindo e consolidando as diretrizes para um Plano Decenal”. A Palestrante será 229 
a Senhora Jimena Djauara Nunes da Costa Grignani. A Conferência terá como 230 
Coordenadora a conselheira Veralúcia Clivati Martins e como Secretário o conselheiro 231 
Fernando José Ciello. Shirla diz que houve uma reunião com a equipe do NRE 232 
(Núcleo Regional de Educação) que auxiliará na coordenação das Pré-conferências 233 
que acontecerão nos Colégios Estaduais com os adolescentes. Diz ainda que para a 234 
próxima reunião do CMDCA já pretender trazer o Regulamento da Conferência para o 235 
conhecimento dos conselheiros. 07) Assuntos Gerais. Juceli Pansera faz uso da 236 
palavra colocando que se ausentará do CMDCA enquanto conselheira municipal, 237 
devido ao fato de ter assumido o concurso como Assistente Social, exercendo suas 238 
no CREAS III, não mais representando o Centro Social Marista neste Conselho. Para 239 
a próxima reunião fica proposto como inclusão de pauta a eleição da mesa diretora. 240 
Janete acrescenta que se for necessária nova eleição do Segmento Entidades de 241 
Atendimento, que se aguarde para fazer a eleição da mesa diretora. Não havendo 242 
mais nada a ser tratado, encerra-se a reunião às 20:21 horas. Eu, Fernando José 243 
Ciello, secretário ad hoc, lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será 244 
assinada por mim e pelo Presidente. 245 


