
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO LESCENTE 

LEI MUNICIPAL nº 5.142 de 09/01/2009 

Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná Fone: (45) 3321-2273/3321-2366 

   
 

 

 

REUNIAO ORDINARIA  

ATA Nº 06 01/06/2011 

 

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e onze as 08h15 aconteceu, no CENTRO 

DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS, sito ä Rua Romeu Caponi 

esquina com Rua Jaraguá – Bairro Periolo, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA com a presença de seu 

presidente, senhor Pedro Maria Martendal de Araújo e seus membros para tratar dos 

seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da Ata da Reunião Ordinár ia 

anterior: 04/05/2011; 2. Posse de conselheira; 3. A presentação do Relatório Mensal 

do Conselho Tutelar Regional Leste e Oeste; 4. Sald o do FIA 2009; 5. Apreciação e 

aprovação do Parecer da Comissão de Orçamento e Fin anças, referente ao Plano de 

Aplicação do FIA Municipal 2009 dos serviços de con vivência e fortalecimento de 

vínculos EURECA I e II e Projovem; 6. Apreciação e aprovação do Parecer da 

Comissão de Orçamento e Finanças e Comissão de Aval iação de Projetos e 

Documentos, referente o FIA Municipal 2010; 7. Apre ciação e aprovação do Parecer 

da Comissão de Orçamento e Finanças e Comissão de A valiação de Projetos e 

Documentos, referente á Audiência Pública para apre sentação do Relatório de Gestão 

dos Direitos da Criança e da Adolescência – 1° e 2°  Bimestre de 2011; 8. Apreciação e 

aprovação da Comissão Especial de Leis, quanto à de núncia do não cumprimento à 

dedicação exclusiva pertinente ao cargo de Conselhe ira Tutelar, envolvendo 

Conselheira Tutelar Regional Oeste; 9. Apreciação e  aprovação da Comissão Especial 

de Leis, referente à denúncia de irregularidade no desempenho de suas funções 

envolvendo Conselheiras Tutelares Regionais Leste; 10. Informes Gerais. O 

presidente inicia a reunião, cumprimentando e agradecendo a todos, destacando a 

presença dos Conselheiros Tutelares Regionais Leste e o Oeste, em especial o 

Conselheiro Wille; agradece a recepção de Carin Savaris coordenadora do CRAS – 

Periolo e solicita um minuto de silencio pelo falecimento na data de ontem (31/05/2011) 

do cidadão cascavelense e seu amigo particular Sergio Donadussi; na seqüência, Carin 

faz uma breve apresentação do Serviço explicando que teve fazer um resgate da 

historia em documentos, onde em 2006 o CRAS - Periolo teve inicio no em sala cedida 

pelo CAOM Portal do Sol e logo em seguida a prefeitura alugou uma casa no bairro 

São Francisco, sendo que esta sede atual no Periolo ainda não foi inaugurada, onde 



atende em torno de 80 famílias e 120 idosos onde a equipe é limitada, conselheira 

Patrícia pergunta quantos bairros são atendidos, Carin informa que são seis bairros 

atendidos pelo CRAS Periolo. A conselheira Antonieta pergunta quem atende a Rua 

Matelândia, a secretaria Inês de Paula informa que este atendimento antes de tudo é 

de responsabilidade do Município, Carin finaliza a apresentação colocando os Serviços 

do Centro de Referencia de Assistência Social a disposição de todos os presentes; O 

Presidente coloca em apreciação  a pauta, a vice-presidente e Secretária Municipal de 

Ação Social Inês de Paula diz não ter nenhuma inclusão, mas sim um informe sobre o 

PETI apresentando um flyer e explicando que de 14 à 17 de junho será realizado uma 

panfletagem nos semáforos, terminais de ônibus em horários alternados pelos 

Adolescentes  do  Programa Atitude, Vanderlei questiona se os telefones colocados 

flyer são atuais dos conselhos tutelares, conselheiro Ivo Morgoti solicita que seja 

colocado um ponto de referencia para melhor localização uma vez que a mudança de 

endereço e recente, e a conselheira tutelar Noeli solicita a inversão de pauta que o 

ponto 8 e 9 passem a ser 4 e 5 aprovado por unanimidade, a pauta passa ter a 

seguinte ordem:, 1 Apreciação e aprovação da Ata da Reunião Ordinári a anterior: 

04/05/2011; 2. Posse de conselheira;3.Apresentação do Relatório Mensal do 

Conselho Tutelar Regional Leste e Oeste; 4. Aprecia ção e aprovação da Comissão 

Especial de Leis, quanto à denúncia do não cumprime nto à dedicação exclusiva 

pertinente ao cargo de Conselheira Tutelar, envolve ndo Conselheira Tutelar Regional 

Oeste; 5. Apreciação e aprovação da Comissão Especi al de Leis, referente à denúncia 

de irregularidade no desempenho de suas funções env olvendo Conselheiras 

Tutelares Regional Leste;6. Saldo do FIA 2009;7. Ap reciação e aprovação do Parecer 

da Comissão de Orçamento e Finanças, referente ao P lano de Aplicação do FIA 

Municipal 2009 dos serviços de convivência e fortal ecimento de vínculos EURECA I e 

II e Projovem;8. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Orçamento e 

Finanças e Comissão de Avaliação de Projetos e Docu mentos, referente o FIA 

Municipal 2010; 9. Apreciação e aprovação do Parece r da Comissão de Orçamento e 

Finanças e Comissão de Avaliação de Projetos e Docu mentos referentes á Audiência 

Pública para apresentação do Relatório de Gestão do s Direitos da Criança e da 

Adolescência – 1° e 2° Bimestre de 2011; 10. Inform es Gerais. Sem mais nada passa-se 

ao ponto nº 1. Apreciação e aprovação da Ata da Reunião Ordinár ia anterior 

(04/05/2011): Pedro coloca em apreciação a dispensa da leitura da ata anterior, 

aprovado por unanimidade e coloca em apreciação o teor do texto para correção a 

plenária aprova por unanimidade sem correção.2. Posse de conselheira: Pedro faz a 

posse da conselheira Laura Regina O. S.Zanchin e reforça a necessidade dos conselheiros 



serem atuantes e parabeniza o nova Conselheira pela disposição para trabalhar em prol dos 

Direitos da Criança. 3. Apresentação do Relatório Mensal do Conselho Tut elar 

Regional Leste e Oeste: Pedro solicita que a Secretária Ana Paula Zorik faça a leitura 

do oficio advindo do conselho tutelar, a Secretaria Ines de Paula pede desculpas e 

paciência, pois o serviço de internet e terceirizado, Vanderlei faz a leitura do relatório e 

informa que está sendo instalado ainda o telefone e enfrenta problemas com o 

programa SIPIA/WEB, continuando a leitura Vanderlei coloca os valores de 

atendimentos do Conselho Tutelar Regional Oeste, informando que maior 

encaminhamento do Conselho Tutelar é para educação infantil, Vanderlei informa que 

há somente um caso registrado no sistema SIPIA/WEB, Karla questiona se houve 

somente um caso, Vanderlei informa que somente um foi cadastro no sistema 

SIPIA/WEB, outros foram registrado no sistema convencional, Karen informa que todos 

os conselheiros do  Conselho Tutelar Oeste estão alimentando o SIPIA/WEB, Karen 

coloca que a muitas falhas no sistema e que esta fazendo um diário apontando-os, 

conselheira Noeli apresenta o relatório Conselho Tutelar Regional Leste informa que a 

internet foi instalada semana passada, e informa que somente duas conselheiras 

alimentaram o SIPIA/WEB no mês de maio, informa que duas conselheiras estão em 

licença maternidade e dois computadores estavam com problemas que já foram 

sanados, então a conselheira Noeli faz a leitura dos dados ponto a ponto ressaltando o 

numero de atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar , karla pergunta o que seria 

atos atentatórios a vida, Noeli responde que seria , Flavia corrobora a fala da Noeli, a 

Secretaria Executiva Ana Paula Zorik, levanta que na reunião passada havia solicitado 

o envio do relatório do SIPIA/WEB, por e-mail, conselheira Gloria informa que não tem 

como enviar somente se for escaneado pois o sistema gera o relatório somente para 

impressão, sem mais passa-se ao ponto nº 4. Apreciação e aprovação da Comissão 

Especial de Leis, quanto à denúncia do não cumprime nto à dedicação exclusiva 

pertinente ao cargo de Conselheira Tutelar, envolve ndo Conselheira Tutelar Regional 

Oeste:  Pedro fala sobre os espinhos que enfrentam os profissionais e que os 

Conselheiros Tutelares não levem para o lado pessoal e que o Conselho do CMDCA 

não tem como fazer o processo em sigilo e que há alguns conselheiros tem formação 

em direito e que a publicidade do processo é inevitável, Pedro coloca que procura 

atender a impressa de forma que não denigra a imagem dos Conselheiros Tutelares, 

mas que não pode deixar de responder quando é questionado diretamente por algum 

repórter, informa que uma das denuncias veio do Ministério Publico, o Presidente 

solicita a Secretaria Ana Paula para que faça a leitura do parecer da Comissão do não 

cumprimento à dedicação exclusiva pertinente ao cargo de Conselheira Tutelar, 



envolvendo Conselheira Tutelar Regional Oeste, no qual consta denuncia advinda do 

Ministério Publico que a conselheira Karen G.F. Richard vem desempenhando outras 

funções remuneradas, atrapalhando assim os atendimentos do Conselho Tutelar 

Regional Oeste de Cascavel, Pedro coloca em aprovação o parecer, que foi aprovado 

com uma abstenção da conselheira Inês de Paula. 5. Apreciação e aprovação da 

Comissão Especial de Leis, referente à denúncia de irregularidade no desempenho de 

suas funções envolvendo Conselheiras Tutelares Regi onais Leste: A Secretaria 

Executiva Ana Paula faz a leitura do Parecer da Comissão de Leis no qual consta o 

parecer sobre a denuncia sobre irregularidades no desempenho das funções de 

Conselheiras Tutelares Regionais Leste, Senhora Dilma Taborda e Senhora Noeli 

Zanini Menegati de Souza, denuncia esta realizado por uma pedagoga da Rede 

Estadual de Educação que alega que as Conselheiras Tutelares em tela não procedem 

de forma correta no atendimento a uma adolescente. Noeli conselheira tutelar informou 

que foi a pedido do promotor Luciano (verbalmente) que fosse denunciado a Escola e 

Pedagoga da Escola do Interlagos, Pedro explica que a abertura da sindicância e para 

averiguação dos fatos sendo garantindo o direito ao contraditório e ampla defesa, Inês 

reintera que esta em tempo para que se faça a denuncia ao Ministério Publica, Pedro 

coloca que a denuncia pode ser benéfica ao conselheiro, Pedro coloca em aprovação 

ao parecer aprovado com uma abstenção da conselheira Inês de Paula, sem mais 

passa-se ao ponto nº 6. Saldo do FIA 2009: Pedro solicita a Ana Paula que faça leitura do 

oficio advindo da SEASO, realizada a leitura do oficio 009/2011 da SEASO a conselheira 

Inês pede a palavra que informa que somente agora conseguiu realizar a compra por 

pregão eletrônico e informa que a funcionaria Claudia esta a disposição para qualquer 

esclarecimento  e se coloca a disposição, conselheira Antonieta pergunta porque saldo do 

FIA 2009, Pedro informa que o encerramento do Fia/2009 se deu no dia 30 de dezembro e 

quando assumiu a presidência do Conselho estava tramitando os convênios do FIA/2009, e 

que o conselho já esta preparando  para ser lançado o FIA/2011 no dia da assinatura dos 

convênios, Rossana informa que  quanto a prestação de contas somente do CAPSi e CAPS 

ad dos governamentais estão pendente. Pedro ainda informa que o Conselho oficiou o 

secretario da educação para que participasse desta reunião, que por motivo de 

compromissos não pode se fazer presente, mas que já foi convidado para participar da 

próxima reunião ordinária deste conselho, para que esclareça o numero de vagas na 

educação infantil nos CEMEIs e qual seria estratégia da secretaria para sanar essa 

demanda, sem mais passa-se ao ponto 7. Apreciação e aprovação do Parecer da 

Comissão de Orçamento e Finanças, referente ao Plan o de Aplicação do FIA 

Municipal 2009 dos serviços de convivência e fortal ecimento de vínculos EURECA I e 



II e Projovem: A Secretaria  Ana Paula faz a leitura do parecer da comissão e Pedro coloca 

em votação que é aprovado por unanimidade, Pedro agradece o empenho dos conselheiros 

na reunião de comissão para deliberação dos recursos do FIA 2010, Pedro chama atenção 

para que Entidades  se envolvam mais para arrecadação para do  FIA, apontando que os 

conselheiros tiveram dificuldades para distribuir os recursos este ano, algo que não seria 

necessário, se houvesse uma arrecadação maior de fundos, cita ainda a cidade de  Maringá 

que  tem o mesmo porte de Cascavel e arrecada muito mais do que Cascavel, fortalecendo 

assim a necessidade das entidades terem mais afinco na campanha de arrecadação para o 

FIA/2011, sem mais passa-se ao ponto 8. Apreciação e aprovação do Parecer da 

Comissão de Orçamento e Finanças e Comissão de Aval iação de Projetos e 

Documentos, referente o FIA Municipal 2010: Ana Paula faz a leitura do parecer 

........Pedro solicita que a Secretária Inês faça uma exposição sobre o projeto do CMAS e a 

Secretária  solicita a Luzia que apresente, Luzia apresenta alguns dados sobre as 

capacitações para os servidores, Vanderlei  conselheiro tutelar Oeste solicita que seja 

incluso a cem vagas para  os dois conselhos tutelares, Karla informa que o projeto 

contemplará toda a rede inclusive o conselho tutelar será atendido por se tratar de 

acolhimento, Vanderlei coloca que com a lei 12.010 houve várias alterações com relação a 

adoção e a convivência familiar e comunitário e que portanto os conselheiros tutelares 

devem  participar da capacitação, Maria Tereza corrobora com Vanderlei e diz que é 

necessário a obrigatoriedade do Conselho Tutelar, a conselheira Inês de Paula  diz que a 

capacitação e importantíssima e concorda com Maria Tereza  que coloca, que é preciso um 

termo de compromisso dos conselheiros tutelares participem para que não retirem vaga dos 

outros serviços, Rossana esclarece a dificuldade e diz que o município precisa criar o  

ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA   e pensar em LEI MUNICIPAL, 

para isso, a conselheira Inês de Paula explica que a SEASO contempla na LDO o 

orçamento para criança e adolescente, karla coloca a necessidade dos conselheiros 

tutelares, no conselho do CMDCA, que a porta de entrada nos serviços parte do conselho 

tutelar, Gelvana coloca a necessidade de critérios para as entidades participarem do FIA 

2011, e a necessidade de capacitação de mediadores nas escolas para que pequenos 

conflitos entre alunos não se tornem grandes conflitos, Inês parabeniza à equipe técnica, 

Cheila, Janete e Franciele pelo empenho para que os cursos de capacitação acontecesse 

em tempo, devido a demanda existente, Pedro reforça a necessidade dos conselheiros 

usarem de suas atribuições e façam pressão necessária para que a arrecadação para este 

ano seja maior, e que as demais secretarias participem com maior intensidade, a assistente 

social Andressa coloca que o CMDCA  convocasse uma reunião com todas as secretarias 

para que houvesse uma interação maior, Pedro solicita que Inês faça intervenção durante a 



reunião de secretários, após as discussões aprovado por unanimidade sem mais passa-se 

ao ponto 9. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de  Orçamento e 

Finanças e Comissão de Avaliação de Projetos e Docu mentos, referente á Audiência 

Pública para apresentação do Relatório de Gestão do s Direitos da Criança e da 

Adolescência – 1° e 2° Bimestre de 2011; Pedro chama a funcionaria Larissa para 

apresentação do relatório multimídia, a plenária dispensou a apresentação do relatório uma 

vez que a comissão já havia aprovado e solicitaram a leitura da normativa que consta no site 

do município aprovado por unanimidade. 10. Informes Gerais. Ana Paula informa que a 

Conselheira Tutelar Maria Aparecida Dias tomou posse no conselho tutelar leste em virtude 

da licença maternidade da Conselheira Tutelar Flavia Leonel, a secretaria Ana Paula informa 

que a entidade Lar dos Bebes solicita a troca do Veiculo Fiat Uno, Ana Paula informa ainda 

sobre a denuncia advinda da Guarda Mirim sobre o instituto IMIS onde o conselho esta 

deliberando sobre a inscrição do Instituto junto a este conselho, Ana Paula coloca que já foi 

encaminhado ao Ministério Publico a denuncia da Iacevel, Vanderlei em nome do CEI 

Coração de Maria, a presença do conselho municipal na solenidade de comemoração dos 

10 anos e solicita que este Conselho verifique sobre as obras no CAOM, onde já foram 

retiradas todas as placas com a historia da Entidade, Vanderlei informa que varias obras fora 

realizadas com verbas do FIA/Estadual o que não diminui a importância de ser mantida a 

historia por meio das placas, INES solicita que este conselho oficie ao Secretario da 

Educação sobre a situação do Complexo Educacional de Tempo Integral informando-o 

sobre as questões das placas, a Conselheira Inês de Paula apresenta a nova coordenadora 

do CREAS I, Emilene Canfield. Pedro informa que a Secretaria Inês de Paula será oficiada 

também para que ajude na cobrança sobre as placas do CAOM. Karla informa sobre o 

evento na Catedral, Pedro lê o convite advindo da Câmara Jovem para solenidade de hoje 

às 19h00 para a solenidade de certificação e posse dos Jovens Vereadores salientando a 

importância e a necessidade de envolver os jovens nas decisões políticas enfatizando que a 

maior abstenção nas urnas é de entre os jovens na faixa etária de 16 a 18 anos, Inês de 

Paula fala sobre a conferencia e convida a todos que participem das conferencias e informa 

também as visitas nas 16 obras da SEASO e convida a todos para que visitem as obras. 

Pedro agradece aos conselheiros o comprometimento e informa que ira convocá-los para 

mais reuniões, e agradece a todos que participaram na visita na Entidade Globoaves e 

informa que necessita da colaboração de todos os conselheiros deste conselho. Ida Maria 

se coloca a favor da conselheira Dilma, enfatizando a violência das escolas, e que devemos 

preservar a criança e rever a abordagem dentro das escolas, Pedro informa que todos os 

fatos serão apurados na sindicância que será instaurada por este conselho, Pedro termina a 

reunião com aniversariantes do mês Lenita e Salete e pede que todos cantem parabéns a 



Ana Paula Zorik que fez aniversario no ultimo dia 18 de maio. Sem mais a ser tratado o 

Presidente encerra a reunião às, 11h00, e eu, Ana Paula de Lima Seibel, lavro esta ata que 

depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelo presidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


