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Aos nove dias do mês de abril de 2008, às 18h40, reuniram-se na sala de reuniões do 1 

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

Adolescente, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 01) Deliberação e 3 

aprovação da ata da reunião anterior (05/03/2008); 02) Renovação de registro no 4 

CMDCA das Entidades, Serviços, Programas e Projetos Municipais de 5 

atendimento à criança e ao adolescente; 03) Solicitação da Entidade Recanto da 6 

Criança para utilização de saldo remanescente do FIA 2006; 04) Solicitação do 7 

Município de prorrogação do prazo para municipalização da rede de Abrigos; 8 

05) Projeto Atitude; 06) Eleição do Conselho Tutelar; 07) Assuntos Gerais. O 9 

Presidente do CMDCA, Rui Tamarandurgo Dias da Rosa, dá início à reunião dando 10 

as boas vindas a todos. O presidente lembra que a pauta do dia de hoje é a mesma 11 

convocada para o dia 02 de abril de 2008, a qual não ocorreu em razão da ausência 12 

de quorum. O presidente solicita a aprovação da pauta do dia. Vera solicita que seja 13 

invertida a ordem dos assuntos para que o projeto Atitude (5) seja deliberado como 14 

ponto (2), pois é complexo e exige quorum para deliberação. Solicita também 15 

correção de valores no Projeto Liberdade Cidadã. A solicitação é aceita por todos. 16 

Janete solicita a inclusão da solicitação das entidades Lar dos Bebês e Recanto da 17 

Criança de mudança do Projeto referente ao FIA Estadual, Programa “Crescer em 18 

Família”, a solicitação é aceita, sendo que a pauta é aprovada da seguinte forma: 01) 19 

Deliberação e aprovação da ata da reunião anterior (05/03/2008); 02) Projeto 20 

Atitude; 03) Correção de Valores do Projeto Liberdade Cidadã; 04) Correção do 21 

Projeto das entidades Recanto da Criança e Lar dos Bebês referente ao Projeto 22 

Crescer em Família; 05) Renovação de registro no CMDCA das Entidades, 23 

Serviços, Programas e Projeto Municipais de atendimento à criança e ao 24 

adolescente; 06) Solicitação da Entidade Recanto da Criança para utilização de 25 

saldo remanescente do FIA 2006; 07) Solicitação do Município de prorrogação 26 

do prazo para municipalização da rede de Abrigos; 08) Eleição do Conselho 27 

Tutelar; 09) Assuntos Gerais. Inicia-se falando a respeito da Ata da reunião discute-28 

se 01) Deliberação e aprovação da ata da reunião anterior (05/03/2008) O 29 

presidente questiona se alguém tem alguma observação para a ata a qual foi enviada 30 

com antecedência. Senhor Nilson solicita que na linha 33, substitua-se o termo 31 

“forma” por “foram”. Não havendo mais observações a ata da reunião do dia 05/03 é 32 

aprovada por unanimidade. Dando continuidade à reunião o presidente solicita à Vera 33 

que disponha a respeito do 02) Projeto Atitude Vera fala que o Projeto Atitude 34 



compõe o FIA Estadual a exemplo daqueles aprovados na reunião extraordinária. 35 

Fala que o Projeto já é apresentado pela SECJ com sete eixos: Fortalecimento da 36 

família; superação da violência contra crianças e adolescentes e criação de 37 

redes de proteção; práticas formativas, socializadoras e de cidadania; combate 38 

ao uso de drogas; redução da violência juvenil; fortalecimento das estruturas 39 

do Sistema de Garantia dos Direitos das Crianças e do adolescente; 40 

participação social da Juventude. Vera fala que para a proposição foram chamados 41 

representantes da rede municipal de atenção e proteção para planejamento do 42 

Programa que terá duração de dois anos. Luzia explica que parte do valor 43 

disponibilizado veio “carimbado” e por isso o valor de um milhão e quinhentos mil veio 44 

completando-as. O Programa Atitude disponibiliza para a deliberação municipal o 45 

valor de R$ 2.471.200,10 (Dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil, duzentos 46 

reais e dez centavos) com contrapartida municipal de 10% (Dez por cento). Vera fala 47 

que as ações são distribuídas da seguinte forma: em 2008 (dois mil e oito) serão 48 

aplicados R$ 1.220.323,70 (Um milhão, duzentos e vinte mil, trezentos e vinte e três 49 

reais e setenta centavos) com investimento e custeio com aquisição de veículos 50 

equipamentos, materiais de consumo e serviços de terceiros/pessoa  jurídica; 2009 51 

(Dois mil e nove) investidos R$ 1.177.393,00 (Um milhão, cento e setenta e sete mil e 52 

trezentos e noventa e três reais) também com investimento e custeio para a 53 

realização de obras matérias de consumo e serviços de terceiros; e 2010 (Dois mil e 54 

dez) R$ 73.483,40 (Setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta 55 

centavos) para custeio: materiais de consumo e serviços de terceiro (compra de vale-56 

transportes e contratação de recursos humanos). A contrapartida do município é no 57 

valor de R$ 97.120,00 (Noventa e sete mil e cento e vinte reais). Veralúcia fala que 58 

em razão de pouco tempo hábil o município não apresenta o Projeto arquitetônico e 59 

Plano de Aplicação detalhado da Construção do CAPS ad e das reformas dos 60 

espaços públicos para execução do projeto Atitude. Para isso apresenta justificativa, 61 

sendo que os mesmos serão apresentados posteriormente conforme prazo 62 

estipulado. Após exposição o Presidente questiona se há alguma dúvida ou 63 

questionamento, não havendo o presidente propões a votação da proposta do 64 

Programa Atitude o qual é aprovado por todos, constando a apresentação da 65 

justificativa acima descrita, devidamente assinada pelo presidente do CMDCA. Por 66 

solicitação a SEASO disponibilizará cópia do Projeto, seus anexo e orientação no 67 

endereço eletrônico de cada conselheiro o que será encaminhado pela Secretaria 68 

Executiva. Deliberando a respeito de 03) Correção de Valores do Projeto Liberdade 69 

Cidadã  Vera explica que houve uma alteração nos valores em razão das exigências 70 



da SEOP (Secretaria de Estado de Obras Públicas), sendo que o valor de concedente 71 

passa a ser R$ 297.513,91 (Duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e treze reais e 72 

noventa e um centavos) e como contrapartida do proponente R$ 89.254,17 (oitenta e 73 

nove mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais e dezessete centavos) a obra constará 74 

no valor de R$ 386.768,09 (Trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e 75 

oito reais e nove centavos). Não havendo questionamentos o presidente propõe a 76 

aprovação da alteração a qual é aprovada por unanimidade. Deliberando a respeito 77 

de 04) Correção do Projeto das entidades Recanto da Criança e Lar dos Bebês 78 

referente ao Projeto Crescer em Família Daniele representante da entidade 79 

Recanto da Criança fala que houve a necessidade de alteração de valores em razão 80 

da exigências da SEOP o qual passou ao valor de R$ 54.999,82 (cinqüenta e quatro 81 

mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos). A proposta é 82 

aprovada por unanimidade. Referente a solicitação da entidade Lar dos Bebês de 83 

construção de muro foi negada pela Secretaria da Criança e Juventude a qual abriu 84 

prazo para apresentação de nova proposta a qual substitui a construção de muro pela 85 

aquisição de um veículo de passeio. Vera fala que é imprescindível um carro para 86 

realização de visitas domiciliares já que a entidade contratou Assistente Social nesse 87 

mês o que vinha sendo uma solicitação deste Conselho. O valor do Projeto passa a 88 

ser de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais) e apenas substitui-se o objeto 89 

Construção de muro para aquisição de veículo. A plenária questiona a utilização do 90 

carro sendo que o mesmo deverá ser utilizado para o atendimento à família, pela 91 

equipe técnica. Iara questiona qual a utilização do carro sendo que já existe um 92 

veículo adquirido com recursos do FIA Municipal para a entidade. Vera fala da 93 

necessidade de existir um carro para a equipe técnica realizar trabalho sócio 94 

educativo com as famílias e que é preciso considerar o desgaste de um carro que é 95 

utilizado diariamente. Iara diz que é necessária uma avaliação maior e Cleverson 96 

solicita maiores informações. Vera fala que a necessidade da entidade é real e que o 97 

Conselho precisa fazer um monitoramento. Iara solicita que se pactue para que o 98 

carro seja utilizado pela equipe técnica. Vera sugere que seja votado com a sugestão 99 

de prioridade de utilização do carro para o atendimento à família. A votação é 100 

realizada e a alteração do Objeto aprovada com a observação de que o carro seja 101 

utilizado com prioridade absoluta ao trabalho da equipe técnica. Referente ao 102 

assunto: 05) Renovação de registro no CMDCA das Entidades, Serviços, 103 

Programas e Projetos Municipais de atendimento à criança e ao adolescente. O 104 

presidente solicita a Claudia que faça a leitura do parecer da Comissão de Projetos e 105 

Registro de Documentos com Referência: Renovação do Registro das entidades, 106 



serviços, programas e projetos o qual sugere que seja renovado o registro das 107 

entidades APARC – Associação de Pais e Amigos do Recanto da  Criança e ACAPAC 108 

– Associação Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança, por um período de um 109 

ano pois apresentaram toda a documentação solicitada na Resolução 001/2008, já as 110 

entidades Centro Social Marista, CEMIC, Guarda Mirim, Lar dos Bebês, Casa Lara da 111 

APAE, terão registro renovado por um período de 90 dias para que nesse período 112 

providenciem todos os documentos necessários pois alguns documentos foram 113 

substituídos por protocolo, por exemplo licença sanitária. Os processos dos Serviços, 114 

Programas e Projetos dos serviços municipais serão analisados após o prazo dado 115 

para as adequações. O Presidente solicita que a deliberação seja feita concomitante 116 

ao vencimento do prazo. O Presidente questiona se há alguma observação ou 117 

questionamento não havendo o parecer é aprovado por unanimidade. Deliberando a 118 

respeito de 06) Solicitação da Entidade Recanto da Criança para utilização de 119 

saldo remanescente do FIA 2006 Cláudia faz a leitura do ofício 013/2008 da 120 

entidade a qual solicita a aquisição de uma batedeira para a entidade com recurso 121 

remanescente do FIA Municipal 2006 no valor de R$ 125,00. A Comissão apresenta 122 

parecer favorável à aprovação.  Licitação da entidade é aprovada por unanimidade. 123 

07) Solicitação do Município de prorrogação do prazo para municipalização da 124 

rede de Abrigos O Presidente fala que a Câmara já aprovou a abertura do cargo de 125 

Educador Social e que o Concurso já foi aberto e está convocando candidatos ao 126 

preenchimento de vagas de educador social. Cláudia faz a leitura do parecer da 127 

Comissão de Projetos e Registro de Documentos com Referência: Solicitação de 128 

prorrogação de prazo para municipalização de rede de abrigos. Vera explica que a 129 

Comissão reuniu-se com a Comissão de Projetos do CMAS para deliberar sobre a 130 

solicitação município em postergar o prazo já que os trâmites legais estão 131 

encaminhados. O parecer da Comissão sugere que o prazo seja estendido por 60 132 

(sessenta) dias com possibilidade de mais 30 (trinta), conforme a necessidade. Vera 133 

fala que o município já chamou a equipe técnica para desenvolver o serviço os quais 134 

já estão atuando. Diante do exposto a plenária aprova por unanimidade o parecer da 135 

Comissão. Dando continuidade à reunião o presidente propõe a deliberação do 136 

assunto  06) Eleição do Conselho Tutelar O Presidente fala a respeito do 137 

Calendário, solicita qual o número de inscritos sendo 11 (onze). Iara questiona se há 138 

possibilidade de equiparação do salário do Conselheiro Tutelar com o de técnico da 139 

prefeitura. Vera fala que a alteração deve ser por alteração da lei municipal o que não 140 

foi encaminhado em razão da informação de que está tramitando projeto de lei 141 

nacional o qual regulamentará o processo de eleição em nível nacional. Iara fala de 142 



sua preocupação quando os candidatos buscam o cargo em razão do salário. Janete 143 

fala que as informações necessárias aos candidatos estão disponíveis no Xérox da 144 

prefeitura, são os documentos: Edital de Convocação, lista de documentos 145 

necessários, como também listagem das entidades aptas a votarem e assim estão 146 

sendo orientados todos os candidatos. Santo fala da situação da entidade UCAM que 147 

está em situação irregular e que não deverá compor o colégio de representantes sob 148 

a possibilidade de invalidar a eleição. A plenária decide que deverá ser solicitada a 149 

ata de eleição e posse da diretoria da entidade devidamente registrada em cartório de 150 

títulos e documentos. Não havendo 09) Assuntos Gerais  o Presidente do Conselho, 151 

Rui Tamarandurgo Dias da Rosa encerra a reunião às 20 horas e seis minutos, e eu 152 

Janete Krack Magnagnagno, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será 153 

assinada por mim e pelos demais presentes. 154 
Nome RG CPF Assinatura 

Janete Krack Magnagnagno 5.303.350-4 004.524.649-19 ______________________ 

Cléverson Hilsemann de Oliveira 6.167.665-1 020.267.479-70 ______________________ 

Danielle Furlan da Silva 3.146.345 033.262.189-82 ______________________ 

Iara Agnes Bach da Costa 2.135.258 85.811-120 ______________________ 

Leoni Prestes Naldino 10.128 OAB 186.906.109-87 ______________________ 

Luzia de Aguiar Soares 5.355.019-3 787.003.029-53 ______________________ 

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 ______________________ 

Veralúcia Clivati Martins 1.502.494-1 841.563.259-20 ______________________ 

Cláudia Caldas Assunção Martin 5.376.616-1 000.891.829-52 ______________________ 
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