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REUNIÃO ORDINÁRIA  

                                                      ATA Nº 04 – 18.04.2011 

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e onze, as 13h30, aconteceu no Programa Projovem 1 

Adolescente, sito à Rua da Lapa, s/n – fundos do Ginásio de Esportes Sérgio Mauro Festugatto, 2 

telefone 3902-1758, a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 3 

Adolescente - CMDCA, com a presença de sua vice presidente, senhora  Inês de Paula e seus 4 

membros para tratar dos seguintes assuntos de pauta 1. Apreciação e aprovação das Atas anteriores ( 5 

02.03.2011 e 16.03.2011); 2. Posse de Conselheiros; 3. Recompor as Comissões; 4. Apreciação e 6 

aprovação do Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças e de Avaliação de Projetos e 7 

Documentos referente a renovação de Inscrições das Entidades Governamentais e Não 8 

Governamentais; 5. Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Orçamento e 9 

Finanças e de Avaliação de Projetos e Documentos referente ao prazo para Inscrição das 10 

Entidades Governamentais e Não Governamentais que não estão Inscritas no CMDCA e 11 

prestam atendimento na área da Criança e do Adolescente; 6. Apreciação e aprovação do 12 

Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças e de Avaliação de Projetos e Documentos  13 

referente ao Plano de Aplicação – Convênio nº 165/2010 da Entidade Lar dos Bebês; 7. 14 

Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças e de Avaliação de 15 

Projetos e Documentos do novo Regime da Entidade APAE; 8. Apreciação e aprovação do 16 

Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças e de Avaliação de Projetos e Documentos 17 

referente a solicitação de Inscrição da Entidade MOLIVI; 9. Informes Gerais. A Secretária 18 

Executiva dos Conselhos, Justa Alves dos Anjos Chesca, justifica a ausência do Presidente deste 19 

Conselho, senhor Pedro Maria Martendal de Araújo, o qual está viajando em função de compromisso 20 

pré agendado, Justa explica que a vice presidente Inês de Paula irá presidir esta reunião, passa então 21 

a palavra a secretária Inês de Paula, que cumprimenta a todos, agradecendo e destacando a presença 22 

dos visitantes: Valdair Mauro Debus, Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, Marinho 23 

Rodrigues da Silva, presidente do MOLIVI – Movimento de Libertação para Vidas; Elaine Zanardini 24 

Miranda representante da Secretaria  de Pós-Graduação União Pan-Americana de 25 

Ensino/UNIPAN/Sistema Educacional/UNIBAN (45) 3219-4457 e da Ir. Cleuza Salete de Brito do 26 

Centro de Educação Infantil Passionista João Paulo II e também dá as boas vindas aos novos 27 

Conselheiros que serão empossados na seqüência. Inês de Paula apresenta e convida a Coordenadora 28 

do Projovem Adolescente, Rosângela B. Gouveia para fazer uma breve apresentação do Projovem, 29 

a Coordenadora explica que enquanto “família” Projovem Adolescente/SEASO é um prazer receber 30 

a reunião descentralizada deste Conselho; explica que o Projovem é um Serviço dos Centros de 31 



Referência de Assistência Social – CRAS e atende 230 jovens na faixa etária de 15 a 17 anos 32 

distribuídos em 14 (catorze) Coletivos, porém  há 100 vagas a serem preenchidas atingindo a meta 33 

pactuada com o MDS – Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome; a Coordenadora 34 

diz também que este Serviço esta estruturado conforme o traçado metodológico por meio de 03 (três) 35 

Eixos: Participação Cidadã; Mundo do Trabalho e Direitos Socioassistenciais; informa também que 36 

são desenvolvidas oficinas de danças( Hip Hop, Dança do Ventre, contemporâneo e salão), bem 37 

como, artes e esporte; ressalta que está sendo  desenvolvido em parceria  com o Colégio Estadual  38 

Rio do Salto, 01 Coletivo do Projovem Adolescente com 25 adolescentes, no distrito de Rio do 39 

Salto. Rosangela pontua, resumidamente, as ações com as famílias, apoiadas pelos técnicos e 40 

estagiários deste serviço, e ressalta a colaboração dos CRAS, finaliza agradecendo a presença de 41 

todos e colocando as dependências do Projovem Adolescente à disposição do CMDCA sempre que 42 

necessário. Inês de Paula coloca a pauta em apreciação e solicita a inclusão do Relatório Mensal dos 43 

Conselhos Tutelares Leste e Oeste; a inclusão é aprovada por unanimidade e passa a ser o ponto nº 44 

04; em seguida, Inês coloca a pauta em votação e esta é aprovada por unanimidade, desta forma, a 45 

pauta passa a ter a seguinte ordem: 1. Apreciação e aprovação das Atas anteriores (02.03.2011 e 46 

16.03.2011); 2. Posse de Conselheiros; 3. Recompor as Comissões; 4. Apresentação do Relatório 47 

do Conselho Tutelar Regional Leste e Oeste; 5. Apreciação e aprovação do Parecer das 48 

Comissões de Orçamento e Finanças e de Avaliação de Projetos e Documentos referente a 49 

renovação de Inscrições das Entidades Governamentais e Não Governamentais; 6. Apreciação 50 

e aprovação do Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças e de Avaliação de Projetos e 51 

Documentos referente ao prazo para Inscrição das Entidades Governamentais e Não 52 

Governamentais que não estão Inscritas no CMDCA e prestam atendimento na área da 53 

Criança e do Adolescente; 7. Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Orçamento 54 

e Finanças e de Avaliação de Projetos e Documentos referente ao Plano de Aplicação – 55 

Convênio nº 165/2010 da Entidade Lar dos Bebês; 8. Apreciação e aprovação do Parecer das 56 

Comissões de Orçamento e Finanças e de Avaliação de Projetos e Documentos do novo Regime 57 

da Entidade APAE; 9. Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Orçamento e 58 

Finanças e de Avaliação de Projetos e Documentos referente a solicitação de Inscrição da 59 

Entidade MOLIVI; 10. Informes Gerais.  Inicia-se a discussão do ponto de pauta nº 1. Apreciação 60 

e aprovação das Atas anteriores (02.03.2011 e 16.03.2011): a vice-presidente coloca as atas em 61 

apreciação; não havendo nenhuma manifestação, as atas são colocadas em votação e ambas são aprovadas 62 

por unanimidade. A seguir, passa-se para o ponto nº 2. Posse de Conselheiros: Inês de Paula empossa a 63 

Conselheira Governamental representante da Secretaria Municipal de Finanças, Patrícia Ângela 64 

Finato; e os Conselheiros Não Governamentais, Lino Santo Mantovani representante da Entidade 65 



CEMIC e Karla Karine de Maria Luciano , representante da APROSSC – Associação dos 66 

Profissionais de Serviço Social de Cascavel; a vice-presidente agradece a cada um por terem 67 

colocado o nome à disposição e estarem contribuindo com as discussões dessa Política que trata da 68 

criança e adolescente, prioridade absoluta. 3. Recompor as Comissões: A Secretária Executiva dos 69 

Conselhos, Justa Alves dos Anjos Chesca, explica que, devido a alteração da atual Composição do 70 

CMDCA com a saída de alguns Conselheiros por motivos pessoais, os quais faziam parte das 71 

Comissões, faz-se necessário a recomposição das mesmas; Justa cita as vacâncias e após 72 

manifestação dos Conselheiros presentes, a Plenária aprova por unanimidade as seguintes alterações: 73 

a Conselheira Karla Karine de Maria Luciano  passou a compor as Comissões de Orçamento e 74 

Finanças  e de Avaliação de Projetos e Documentos, bem como, a Conselheira Patrícia Ângela 75 

Finato passou a fazer parte das mesmas Comissões, enquanto o Conselheiro Lino Santo 76 

Mantovani, passou a compor a Subcomissão de Aprendizagem. 4. Apresentação do Relatório do 77 

Conselho Tutelar Regional Leste e Oeste: Inês explica aos novos Conselheiros e aos demais 78 

presentes, que este assunto é ponto fixo da pauta da CMDCA; conforme deliberado por esta 79 

Plenária, cada Conselho Tutelar deverá apresentar o Relatório do mês anterior e dirimir as dúvidas; 80 

Inês registra a ausência do Conselho Tutelar Oeste que deveria estar presente para a referida 81 

apresentação; a Conselheira Tutelar Flávia Leonel da Silva, do Conselho Tutelar Leste, faz a leitura 82 

dos dados do Relatório do Conselho Leste e explica que o referido Conselho possui mais de 300 83 

(trezentos) casos no SIPIA/WEB; explica que o Sistema está apresentando alguns problemas 84 

técnicos, mas foi contatado com o senhor Marcos Eliezer Cruz Kohls, Coordenador Estadual do SIPIA 85 

de Curitiba, e o mesmo informou que sua Equipe estará efetuando os ajustes necessários. Flávia finaliza a 86 

apresentação dizendo que na próxima reunião do CMDCA, o Conselho Tutelar Leste poderá estar 87 

apresentando projetado em multimídia, o relatório mensal para melhor acompanhamento da Plenária. 88 

Inês de Paula fala que participou de uma reunião na data de 14.04.2011 realizada no CEAVEL, com 89 

o objetivo de Apresentar o Programa de Prevenção e Combate à Evasão escolar, de proposição do 90 

Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, Dr. Sérgio Luiz Kreuz, para elaboração e efetivação 91 

do Programa que tem como objetivo criar ações com alunos em idade escolar que se encontram fora 92 

da Escola; que ficou decidido que será formada uma Comissão com estrutura física, que 93 

provisoriamente irá funcionar no CEEBJA, e quando finalizar as obras de construção do Centro da 94 

Juventude, a referida Comissão irá permanecer nesse local. Na seqüência, passa-se ao ponto de pauta 95 

nº 5. Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças e de 96 

Avaliação de Projetos e Documentos referente a renovação de Inscrições das Entidades 97 

Governamentais e Não Governamentais: Justa explica que a Resolução que estava em vigor era 98 

do ano de 2008 e que face a nova Legislação, cita a Lei Federal nº 12.010/2009, foi necessário 99 



aprimorá-la; que as referidas Comissões analisaram e discutiram exaustivamente as alterações para 100 

que todas as Entidades Governamentais e Não Governamentais pudessem ser contempladas em suas 101 

necessidades, sem ferir a Lei maior. Em seguida, a Servidora Municipal, Nadir Barbosa (Thiara), faz 102 

a leitura das Comissões supra, o qual diz que “considerando a Resolução nº 015/2011/CMDCA, que 103 

regulamenta o processo de Inscrição dos programas que prestam atendimento à criança e ao 104 

adolescente, nos termos do artigo 90 do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente junto ao 105 

CMDCA, e considerando a resolução 009/2011/CMDCA que regulamenta o processo de registro no 106 

CMDCA das entidades não governamentais de fins não econômicos que pretendam executar 107 

Programas de Aprendizagem Profissional no município de Cascavel-PR e considerando que o 108 

registro terá validade máxima de 04 (quatro) anos, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da 109 

Criança e do Adolescente, periodicamente, reavaliar o cabimento de sua renovação, e por último, 110 

considerando que, no caso do Centro Social Marista, passou a desenvolver a Educação em Tempo 111 

Integral e que portanto, estará vinculado ao Conselho Municipal de Educação, a entidade não terá 112 

sua Inscrição renovada, a indicação das Comissões à Plenária é de Parecer Favorável à aprovação 113 

da renovação das Inscrições  da seguinte forma: Entidades Governamentais: CAPS ad, CAPS i, 114 

EURECA I, EURECA II, PROJOVEM ADOLESCENTE, CASA DE PASSAGEM 115 

FEMININA, CASA DE PASSAGEM MASCULINA, FAMILIA ACOLH EDORA, CREAS I, 116 

CREAS II, CRAS XIV DE NOVEMBRO, CRAS PERIOLO, CRAS CASCAVEL VELHO, 117 

CRAS INTERLAGOS, CRAS SANTA CRUZ, CRAS VOLANTE, PROGRAMA ATITUDE, 118 

ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS:  ACAPAC-ASSOCIAÇÃO CASCAVELENSE 119 

DOS AMIGOS DA PASTORAL DA CRIANÇA, LAR DOS BEBÊS PEQUENO 120 

PEREGRINO, RECANTO DA CRIANÇA, CEMIC-CENTRO DE ESTU DOS DO MENOR E 121 

INTEGRAÇÃO NA COMUNIDADE, GUARDA MIRIM-SOCIEDADE ES PIRITA LINS DE 122 

VASCONCELOS, PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL ADOLESCENTE 123 

APRENDIZ – FAG. Justa explica que a Entidade APAE – Associação de Pais e Amigos dos 124 

Excepcionais de Cascavel não consta nesta relação haja vista que, esta entidade terá um nova 125 

Inscrição junto ao CMDCA. A Conselheira e Gerente da Divisão do Sistema Municipal de 126 

Assistência Social, Cheila Tatiana Lautert Guimarães, explica que em face a alteração da Legislação, 127 

ocorreram diversas mudanças quanto as novas Inscrições e/ou renovações das Entidades 128 

Governamentais e Não Governamentais; que as Inscrições passaram a ter validade de quatro anos, 129 

porém,  a documentação referente ao Alvará, Licença da Vigilancia Sanitária, Liberação do Corpo 130 

de bombeiro, Plano de Trabalho e o Relatório de Atividades, deverão ser apresentados a este 131 

Conselho anualmente. Justa elogia a SEASO que disponibilizou o Setor de Monitoramento e 132 

Avaliação e a Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, que através da Coordenadora 133 



Janete Krack Magnagnagno e da Gerente Cheila T. L. Guimarães, respectivamente, as quais 134 

analisaram os Planos de Trabalhos e os Relatórios de Atividades, apresentados visando às Inscrições, 135 

e também por emitirem os Pareceres Técnicos para que as Comissões supra avaliassem e emitissem 136 

seus Pareceres. Inês de Paula corrobora o elogio de Justa e agradece o empenho das técnicas da 137 

SEASO. Após as explicações, a vice-presidente coloca o Parecer em apreciação e após em votação, 138 

não havendo nenhuma manifestação, o Parecer favorável à renovação das Inscrições das 139 

Entidades Governamentais e Não Governamentais, é aprovado por unanimidade. Na 140 

seqüência, discute-se o ponto de pauta nº 6. Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de 141 

Orçamento e Finanças e de Avaliação de Projetos e Documentos referente ao prazo para 142 

Inscrição das Entidades Governamentais e Não Governamentais que não estão Inscritas no 143 

CMDCA e prestam atendimento na área da Criança e do Adolescente: Justa faz a leitura do 144 

parecer das Comissões de Orçamento e Finanças e de Avaliação de Projetos e Documentos o qual 145 

tem como indicativo á Plenária que seja deliberado um prazo para que as Entidades 146 

Governamentais e Não Governamentais que atuam na área da Criança e Adolescente em Cascavel 147 

tenham a Inscrição junto ao CMDCA, cumprindo assim o disposto no art. 91 do ECA; a Conselheira 148 

vice-presidente coloca o Parecer em apreciação e em votação e o mesmo é aprovado por 149 

unanimidade. Em seguida, a Plenária discute qual o prazo a ser concedido às Entidades 150 

Governamentais e Não Governamentais que não estão Inscritas no CMDCA e prestam 151 

atendimento na área da Criança e do Adolescente, para se inscreverem neste Conselho. A 152 

Conselheira Karla Karine de Maria Luciano, pergunta quais as Entidades que estão atuando sem ter a 153 

Inscrição no CMDCA; Justa cita o CENSE I e CENSE II, Projeto Pescar – Núcleo Laboratório 154 

Álvaro e Globoaves e o Semiliberdade. A plenária delibera e aprova o encaminhamento de uma 155 

notificação às Entidades supra, acatando a sugestão do Conselheiro Lino Santo Mantovani de que o 156 

prazo para protocolarem a solicitação de Inscrição, seja de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento 157 

do documento e, que caso as Entidades não cumpram a notificação, este Conselho encaminhará ao 158 

Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar para as providências cabíveis. 7. 159 

Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças e de Avaliação de 160 

Projetos e Documentos referente ao Plano de Aplicação – Convênio nº 165/2010 da Entidade 161 

Lar dos Bebês: Thiara faz a leitura do Parecer das referidas Comissões o qual tem por objetivo a 162 

solicitação de alteração do Plano de Aplicação e Trabalho do Convênio 165/2010 da Entidade Lar 163 

do Bebês, referente ao FIA/2009, que após análise das Comissões, foi constatado que as alterações 164 

solicitadas são possíveis pois, não modificam o objeto do Convênio,  Assim sendo, as Comissões 165 

tem como indicativo à Plenária o parecer favorável à aprovação da alteração do Plano de 166 

Aplicação e Trabalho da Entidade Lar dos Bebês. A vice presidente coloca o parecer em apreciação, 167 



não havendo manifestação, o parecer é aprovado por sete votos favoráveis e uma abstenção, sendo 168 

da Conselheira Gelvana C. de A. Schimidt, tendo em vista que a mesma atua enquanto Assistente 169 

Social na Entidade em tela. 8. Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Orçamento 170 

e Finanças e de Avaliação de Projetos e Documentos do novo Regime da Entidade APAE: Justa 171 

explica que a APAE tem Inscrição até 18 de abril deste, sendo que tal inscrição se refere a Casa Lar. 172 

Porém, a Casa Lar ou residência inclusiva, pertence a Politica de Assistência Social e não contempla 173 

crianças e adolescentes. Por isso, a solicitação é de Inscrição e não de renovação, Justa explica que 174 

houve mudança no regime, portanto, acrescenta Justa, o CMDCA deverá realizar visita na APAE 175 

para verificar como será desenvolvido o Programa de Proteção que desenvolverá o regime de 176 

orientação e apoio sóciofamiliar. Inês de Paula faz a leitura do Parecer sobre a solicitação de 177 

Inscrição da Entidade APAE, referente ao regime de orientação e apoio sóciofamiliar, no qual consta 178 

que considerando que os documentos foram apresentados pela Entidade conforme disposto na 179 

Resolução nº 015  de 16 de março de 2011 que dispõe sobre a regulamentação do processo de 180 

registro das entidades governamentais e não governamentais junto ao CMDCA; considerando que a 181 

Assistente Social da APAE compareceu junto a SEASO/Divisão de Sistema Municipal de Assistência 182 

Social, para ser orientada a cerca do novo regime que será desenvolvido na área da criança e do 183 

adolescente, as Comissões tem como indicativo à Plenária o Parecer favorável à aprovação da 184 

Inscrição da Entidade APAE junto ao CMDCA. Inês coloca o Parecer em apreciação, não havendo 185 

nenhuma manifestação, o Parecer é colocado em votação e aprovado por unanimidade. 9.  186 

Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças e de Avaliação de 187 

Projetos e Documentos referente a solicitação de Inscrição da Entidade MOLIVI: Cheila realiza 188 

a leitura do parecer, o qual diz que considerando que os documentos foram apresentados pela 189 

Entidade conforme disposto na Resolução nº 015 de 16 de março de 2011 que dispõe sobre a 190 

regulamentação do processo de registro das entidades governamentais e não governamentais junto 191 

ao CMDCA; também considerando que o MOLIVI – Movimento de Libertação para Vida, 192 

desenvolve um serviço específico da área da saúde, sendo credenciada ao Sistema Único de Saúde  - 193 

SUS, e sua Inscrição junto ao CMDCA será para desenvolver o regime de Atenção Especializada 194 

em Saúde de Crianças e Adolescentes e ainda que o Plano de Trabalho da Entidade apresentado 195 

está em conformidade com o art. 1º, inciso V da Resolução CMDCA nº 015/2011 e por último, 196 

considerando que a responsável administrativa da Entidade senhora Palmira foi chamada para 197 

comparecer junto ao Sistema de Monitoramento e Avaliação, para ser orientada a cerca da questão 198 

do público atendido e da necessidade de estar em espaços físicos distintos os adolescentes e os 199 

adultos, as Comissões tem como indicativo à Plenária o Parecer favorável à aprovação da Inscrição 200 

da Entidade MOLIVI junto ao CMDCA. Inês coloca o Parecer em apreciação. O Presidente da 201 



Entidade, senhor Marinho Rodrigues da Silva, se faz presente nesta reunião. Justa acrescenta que no 202 

final do ano de 2010, a Entidade foi vítima de um incêndio, passando por um momento difícil, onde 203 

não conseguia a liberação das Licenças da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros, mas que a 204 

partir de agora, a relação com este Conselho irá se estreitar e a Secretaria Executiva dos Conselhos, 205 

bem como, o Setor de Monitoramento e Avaliação da SEASO estará à disposição para quaisquer 206 

orientações que, porventura, venham a ser necessárias. Inês de Paula reforça que as portas da 207 

Secretaria Executiva dos Conselhos estão abertas para o MOLIVI, assim como para todas as demais 208 

Entidades que atuam na área da Criança e do Adolescente e que fazem parte do CMDCA, para 209 

dirimir quaisquer dúvidas. Em seguida, o Parecer favorável à Inscrição do MOLIVI junto ao 210 

CMDCA é colocado em votação e é aprovado por unanimidade. 10. Informes Gerais: Inês de Paula 211 

diz que, embora já tenha sido justificado, ela reitera a justificativa de ausência do Presidente, senhor 212 

Pedro Maria Martendal de Araújo, que se encontra viajando, motivo pelo qual está presidindo esta 213 

reunião; a vice presidente também faz a leitura do convite da RPC – Rede Paranaense de 214 

Comunicação -  para a apresentação do projeto Televisando o Futuro, que acontecerá na data de 215 

27.04.2010, às 19h00, na ACIC; também convida para a Audiência Pública do Conselho Municipal 216 

de Assistência Social que será realizada na data de 27.04.2011 às 13h30 no Auditório da Câmara 217 

Municipal. Inês passa a palavra ao senhor Valdair Mauro Debus, Pastor da Igreja do Evangelho 218 

Quadrangular, o qual faz um convite a todos os presentes sobre um projeto que a Igreja irá 219 

desenvolver na semana de 13 à 18 de maio de 2011, que abordará o assunto da Pedofilia, explica que 220 

virão palestrantes gabaritados do Estado de Minas Gerais. Inês pede que o mesmo deixe os cartazes, 221 

bem como que, repasse por email todas as informações para que sejam divulgadas á todas as 222 

Entidades Governamentais e Não Governamentais, agradece a presença do Pastor e parabeniza pela 223 

iniciativa da Igreja. Em seguida, a senhora Elaine Zanardini Miranda representante da Secretaria  de 224 

Pós-Graduação União Pan-Americana de Ensino/UNIPAN/Sistema Educacional UNIBAN, convida 225 

a todos para participarem do Curso de pós-graduação em “ADOLESCENTE EM CONFLITO COM 226 

A LEI“. Inês pede que seja repassado por email todas as informações para que a Secretaria 227 

Executiva dos Conselhos esteja repassando o Convite aos demais Conselheiros; a Conselheira 228 

Gelvana expõe sua preocupação com um fato que aconteceu em um colégio estadual onde seu filho 229 

estuda, relata que ocorreu uma briga entre alguns alunos e um deles estava armado, que embora não 230 

tenha acontecido nenhuma tragédia, é um fato preocupante, pois, teve problemas semelhante no local 231 

onde é catequista; explica que hoje ela não trouxe nenhuma proposta, mas sugere que todos pensem 232 

nessa problemática de violência nas escolas e se possível, este Conselho consiga, com a união de 233 

todos, criar algum mecanismo que pudesse vir de encontro á esta situação. A Conselheira Cheila fala 234 

da deliberação 001/2011 e do edital de convocação referente ao FIA 2010; lembra que o prazo para 235 



as Entidades apresentarem projetos se encerra na data de 16.05.2011; que são R$ 335.000,00 236 

(trezentos e trinta e cinco mil reais) para as Entidades aptas e R$ 100.000,00 (cem mil reais) que 237 

podem ser destinados à Campanhas e outras Ações na Área da Criança e do Adolescente. Ines 238 

complementa e fala da participação e comprometimento de todos na Campanha Tributo à Cidadania, 239 

agradece e ressalta o empenho que a funcionária Helena Trigo realizou junto aos Contadores e/ou 240 

contribuintes e destaca que é necessário as Entidades apresentarem os Projetos e esses valores 241 

arrecadados serem utilizados em prol da prioridade absoluta que são nossas crianças/adolescentes. A 242 

Conselheira Karla, que também é Assistente Social do Recanto da Criança, questiona, pois em uma 243 

das capacitações ofertadas pela SEASO, a palestrante afirmou que a partilha dos valores arrecadados 244 

na Campanha, poderia ser realizada somente entre as Entidades Não Governamentais. Inês explica 245 

que a SEASO foi em busca de informações e constatou-se que houve um equívoco no entendimento 246 

da palestrante. Cheila explica que a Instrução Normativa nº 36 do Tribunal de Contas do Estado, em 247 

seu art. nº 22, esclarece em quais situações a Partilha é somente para não Governamentais, e que a 248 

interpretação da Palestrante foi equivocada. A Conselheira Maria Tereza Chaves sugere que Cheila 249 

encaminhe um esclarecimento, bem como a legislação citada, aos participantes da referida 250 

Capacitação, para esclarecer e sanar quaisquer dúvida que porventura surgir. Karla sugere que seja 251 

divulgado esse esclarecimento na próxima Capacitação e que seja divulgado na próxima 252 

Capacitação. A vice-presidente justifica a ausência da Conselheira Ana Cordeiro Stocker que está 253 

assumindo o Cargo de Diretora geral da Secretaria Municipal de Educação. Nada mais havendo a ser 254 

tratado, a vice presidente encerra a reunião às 15h25, e eu Clarice Fruet, lavro a presente ata que, 255 

após lida e aprovada, será assinada por mim e pela vice-presidente. 256 


