
Reunião Ordinária 
ATA nº 05  - 20/04/2010 

 
Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e dez, as 18h30 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 e seu presidente, senhor Nilson 3 
Augusto Lehmkuhl, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 01. Recomposição 4 
das Comissões; 02. Eleição do CMDCA gestão 2010/201 2 – compor Comissão 5 
Eleitoral; 03. Prorrogação dos registros das Entida des e dos Serviços, 6 
Programas e Projetos. O Presidente inicia a reunião cumprimentado a todos e 7 
agradecendo a presença do Promotor da Vara da Infância e Juventude, Dr. Luciano 8 
Machado de Souza. Em seguida, o presidente pede que a Conselheira Jane Maria 9 
de Mello Tiem faça a leitura da ata da reunião ordinária realizada em 03/03/2010, 10 
após, é feita a correção da linha nº 33 onde depois da palavra “necessidade” se 11 
deve acrescentar “de”, também se corrige a linha nº 127 onde está escrito 12 
“FIA/2010”, leia-se “FIA/2009”; na linha nº 190, deve-se suprimir as palavras 13 
“convidado Rui”. A diretora da Secretária Municipal de Assistência Social, Janete 14 
Krack Magnagnagno diz que quem tem inscrição no CMDCA é a FAG – “Fundação” 15 
Assis Gurgacz, por isso, nas linhas onde consta a palavra “Faculdade” deve ser 16 
substituída por Fundação. Realizadas as correções, colocada em votação a ata é 17 
aprovada por unanimidade. Na seqüência, Jane faz também a leitura da ata da 18 
reunião extraordinária realizada em 29/03/2010 a qual é aprovada por unanimidade. 19 
Em seguida, o presidente passa a palavra ao Promotor; o mesmo agradece e diz 20 
que é um prazer estar neste fórum privilegiado, por ser este um órgão de 21 
deliberação das Políticas da Criança e do Adolescente. Comenta sobre o Projeto de 22 
Lei nº. 018/2010 de autoria do vereador Osmar Bispo dos Santos, citado na leitura 23 
da Ata anterior; explica que ele concordou porque sempre é bom a proteção básica 24 
quando se trata de criança/adolescente. Fala da nova Lei que a Câmara Municipal 25 
aprovou, sem consultar este conselho, referente as chamadas “pulseiras do sexo”. 26 
Informa que está repassando a este Conselho, através de seu presidente, os ofício 27 
nº 105, 110 e 112/2010 advindos da 8ª Promotoria de Justiça da Comarca de 28 
Cascavel (Vara da Infância e da Juventude); o primeiro ofício, nº 105  refere-se a 29 
Recomendação Administrativa (em caráter de urgência), visando promover o direito 30 
à convivência familiar das crianças e adolescentes do Município de Cascavel,  o 31 
ofício nº. 110  que trata, entre outros assuntos, da competência deliberativa do 32 
CMDCA, assim como a necessidade de previsão, no orçamento público, dos 33 
recursos necessários à implementação das políticas públicas  que tenha 34 
liberado, sendo que a Promotoria fica no aguardo das informações requisitadas; 35 
quanto ao ofício nº. 112,  Dr. Luciano explica que é referente as chamadas 36 
“Pulseiras do Sexo” ; fala da necessidade da convocação,  em caráter de urgência 37 
de uma reunião extraordinária do Conselho dos Direitos da Criança e do 38 
Adolescente, tendo sua pauta, como tema central, a definição das mencionadas 39 
estratégias de atuação intersetorial  para informação e orientação de adolescentes, 40 
pais e responsáveis, sobre as implicações do uso das mencionadas “pulseiras do 41 
sexo”, bem como, outros temas ligados à sexualidade de adolescentes. O Promotor 42 
faz uma conclamação a este Conselho para discussão dessas políticas, enfatiza que 43 
não basta apenas “proibir as pulseiras”, tem que se preocupar também com outros 44 
assuntos pertinentes, como: a violência doméstica, qual o tipo de atitude que os 45 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

LEI MUNICIPAL nº 5.142 de 09/01/2009 
Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná 

Fone: (45) 3321-2273/(45) 3321-2366 



Estabelecimentos de Ensino estão tomando para esta proteção, e diz que não 46 
adianta “fugir” da educação sexual, é nesse sentido que ele conclama este Conselho 47 
para trabalharem juntos. A Conselheira Eliane Viana de Oliveira, representante da 48 
entidade APOFILAB – Associação dos Portadores de Fissura Lábio-Palatal, diz que 49 
é enfermeira e acredita que as palestras nas escolas é uma estratégia, que da 50 
maneira como vem sendo realizada, não está sendo bem absorvida pelo público 51 
alvo, pois, em uma sala de aula com meninos e meninas juntos, durante a palestra, 52 
acontece risos, piadinhas e eles acabam se sentido inibidos pelos próprios colegas e 53 
não expõem suas dúvidas para que possam ser esclarecidas. Sugere uma 54 
abordagem diferente, individual ou com pequenos grupos, um atendimento mais 55 
direcionado, onde eles possam se expressar e assim a palestra ser mais proveitosa. 56 
O promotor diz que é este Conselho que deve deliberar sobre isso, juntamente com 57 
os demais assuntos que constam nos ofícios que ele está apresentando (acima 58 
citados). Dr Luciano faz ainda algumas colocações concernentes à 59 
criança/adolescente: fala da nova Lei de Adoção onde o Município deverá 60 
disponibilizar uma equipe técnica de apoio. Fala brevemente sobre os três ofícios, 61 
supra citados, que encaminhou nesta data ao CMDCA, citando como exemplo que 62 
muitos dos encaminhamentos dos Conselhos Tutelares não tem como serem 63 
atendidos, mas que é dever da autoridade que responde pelo serviço oferecido, 64 
atender, ou justificar; fala ainda que  este Conselho deve, informar de maneira ampla 65 
os órgãos de atendimento à criança/adolescente, que os Conselhos Tutelares são 66 
autoridades e que uma vez que requisita serviços, eles tem que ser oferecidos; que 67 
é necessário que o CMDCA divulgue suas atribuições. Janete Krack Magnagnagno, 68 
diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social, informa que na data de 69 
18.05.2010, o Município estará realizando o Fórum Municipal de Enfrentamento ao 70 
Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; a diretora diz que esta 71 
data é favorável para deliberações e divulgação do CMDCA, acrescenta aos 72 
presentes que o Fórum acontecerá no auditório da UNIPAR – Universidade 73 
Paranaense em horário a ser informado posteriormente. O Promotor concorda que o 74 
evento é propício para este Conselho estar divulgando seu trabalho. A conselheira 75 
Jane (representante da Secretaria Municipal de Educação) questiona o Dr. Luciano, 76 
quanto ao caso das vagas solicitadas aos CMEI´s – Centro Municipal de Educação 77 
Infantil, que não tem como ofertá-las, haja vista, o espaço físico não comportar um 78 
número maior de crianças, o que fazer quando o Conselho Tutelar requisitar a vaga? 79 
O Promotor explica que, neste caso, o CMEI informa por escrito, ao Conselho 80 
Tutelar, a impossibilidade em atender a requisição, e este informa à Promotoria da 81 
Vara da Infância e Juventude que entrará com uma Ação Cível. Jane fala da 82 
dificuldade dos CMEI´s para a escolha da criança que irá ocupar a vaga que surge, 83 
pois não há critérios de admissão. Dr. Luciano diz que é também competência deste 84 
Conselho deliberar critérios de inserção das crianças nos Centros Municipais de 85 
Educação Infantil; acrescenta que são muitas situações a serem resolvidas quanto à 86 
criança/adolescente, acredita que juntos (Promotoria/CMDCA) se pode minimizar ou 87 
zerar algumas situações. A Conselheira Ana Maria Stocker diz acreditar que se 88 
tivermos a parceria que o Promotor está propondo, este conselho poderá participar e 89 
contribuir com muitas ações; parabeniza o senhor Rosaldo João Chemim, 90 
conselheiro e Secretário Municipal de Assistência Social, por sempre trabalhar com 91 
ações integradas à SEASO e a Secretaria Municipal de Educação. Na seqüência, o 92 
presidente retoma a palavra e coloca em discussão o primeiro ponto de pauta: 01. 93 
Recomposição das Comissões: A Conselheira Rossana Costacurta fala que 94 
muitos assuntos que deveriam ser discutidos nas respectivas Comissões, e gerados 95 
Pareceres para apreciação e deliberação desta plenária, continuam pendentes, pois 96 
os membros das Comissões não governamentais não tem comparecido nas 97 



reuniões ocorridas. Justa expõe alguns assuntos considerados urgentes e que estão 98 
pendentes, por isso, a necessidade de se recompor as Comissões. Janete fala que, 99 
haja vista, faltar aproximadamente dois meses para o término do mandato desta 100 
gestão, é necessário que os conselheiros não governamentais façam um esforço 101 
para suprir esta necessidade. Ana sugere que as reuniões sejam realizadas no 102 
período noturno. Após ampla discussão a plenária delibera por formar uma 103 
Comissão Especial que deverá discutir todos os assuntos que estão aguardando, 104 
bem como os demais que, porventura, sejam encaminhados a este Conselho. A 105 
Comissão Especial ficou assim constituída: Conselheiros Governamentais:  106 
Janete Krack Magnagnagno, Rosaldo João Chemim, Rossana Costacurta, 107 
Teresinha Nunes da Silva Braga e Veralucia Clivati Martins; Conselheiros não 108 
governamentais: Ana Cordeiro Stocker, Eliane Viana de Oliveira, Nilson Augusto 109 
Lehmkuhl, Rafael Antônio de Lorenzo e Terezinha Ferraz. A Comissão recém 110 
formada já agenda a primeira reunião para as 18h30 de 28.04.2010 na sala da 111 
Secretaria Executiva dos Conselhos. O Conselheiro Fernando José Ciello questiona 112 
se caso faltar na reunião um conselheiro governamental ou não governamental e 113 
comparecer outro no lugar, terá direito a voto? Justa explica que o conselheiro pode 114 
participar e contribuir com a discussão, porém, não votar, pois não faz parte da 115 
Comissão. Colocado em votação, a composição da referida Comissão Especial é 116 
aprovada por unanimidade. 02. Eleição do CMDCA gestão 2010/2012 – compor 117 
Comissão Eleitoral: em discussão, Justa fala dos prazos, que o mandato desta 118 
gestão se encerra dia 02.07.2010. A plenária discuti sobre a realização de Fórum ou 119 
uma Assembléia. O convidado, que também é Conselheiro Tutelar e Presidente do 120 
Conselho Municipal de Assistência Social, Vanderlei Augusto da Silva, fala que em 121 
sua opinião deve ser um Fórum, pois, seria uma oportunidade de divulgar o CMDCA. 122 
Janete sugere que se deve compor a Comissão Eleitoral para que esta  comece a 123 
trabalhar e ver as questões pertinentes a Eleição do CMDCA. A plenária delibera 124 
pela seguinte composição da Comissão Eleitoral: Conselheiros Governamentais:  125 
Fernando José Ciello, Janete Krack Magnagnagno, Ver alucia Clivati Martins; 126 
Conselheiros não Governamentais:  Eliane Viana de Oliveira, Rafael Antônio de 127 
Lorenzo, Renato Hideaki Tamehiro.  O presidente coloca a Composição da 128 
Comissão Eleitoral em votação a qual é aprovada por unanimidade. 03. 129 
Prorrogação dos registros das Entidades e dos Servi ços, Programas e 130 
Projetos:  Justa diz que o registro das Entidades, Serviços, Programas e Projetos 131 
inscritos junto ao CMDCA venceu dia 18.04.2010, mas que, conforme solicitação 132 
deste Conselho, apresentaram a documentação para renovação da inscrição; ocorre 133 
que devido a impossibilidade de reunir as Comissões, conforme citado no ponto de 134 
pauta nº 01 desta reunião, não foi possível fazer uma análise minuciosa da 135 
documentação apresentada, principalmente quanto a nova Lei de Adoção. A 136 
plenária analisa a informação apresentada, discute e delibera por prorrogar pelo 137 
prazo de 90 dias, ou seja, até a  data de 18.07.2010 a inscrição de todas as 138 
Entidades, Serviços, Programas e Projetos atualmente inscritas e registradas junto 139 
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em votação, a 140 
deliberação da plenária é aprovada por unanimidade. O presidente deixa a palavra 141 
livre, porém, não havendo nada mais a ser tratado, o presidente encerra a reunião 142 
às 20h45 e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que após lida, será assinada por 143 
mim e pelo presidente. 144 
 145 
 146 


