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Aos quatorze dias do mês de maio de 2008, às 18h, reuniram-se na sala de reuniões 1 

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

Adolescente, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 01) Prazo dado à 3 

entidade CAOM para adequações estatutárias; 02) Prazo dado ao Município para 4 

as providências necessárias para liberação das Licenças Sanitária e de Corpo 5 

de Bombeiros; 03)Solicitação da Rede de Abrigos para utilização de saldo 6 

remanescente do FIA 2006; 04) Eleição do Conselho Tutelar; 05) Assuntos 7 

gerais. O Presidente do CMDCA, Rui Tamarandurgo Dias da Rosa, dá início à 8 

reunião desejando a todos uma boa noite, agradecendo a presença dos visitantes 9 

estendendo a eles a garantia da participação, solicita que todos se sintam à vontade 10 

para contribuir nas discussões do Conselho. Fala que a pauta do dia está em mãos, 11 

solicitando inclusões. Vera solicita a inclusão do ponto: Abrigamento de crianças em 12 

abrigos que atende adolescentes. Janete solicita a inclusão de dois assuntos, sendo 13 

eles: Indicação de dois representantes para o Comitê Gestor do Programa Atitude e 14 

Indicação de dois representantes para a Capacitação para Conselheiros promovido 15 

pelo CONANDA. O presidente faz a leitura da pauta que é composta da seguinte 16 

forma: 01) Prazo dado à entidade CAOM para adequações estatutárias; 02) Prazo 17 

dado ao Município para as providências necessárias para liberação das 18 

Licenças Sanitária e de Corpo de Bombeiros; 03)Solicitação da Rede de Abrigos 19 

para utilização de saldo remanescente do FIA 2006; 04) Eleição do Conselho 20 

Tutelar; 05) Abrigamento de crianças em abrigos que atende adolescentes; 21 

06)Indicação de dois representantes para o Comitê Gestor do Programa Atitude 22 

07)Indicação de dois representantes para a Capacitação para Conselheiros 23 

promovido pelo CONANDA; 08) Assuntos gerais.Deliberando sobre o assunto: 01) 24 

Prazo dado à entidade CAOM para adequações estatutárias – O presidente passa 25 

a palavra à Claudia, técnica da Secretaria Executiva, que faz a leitura do ofício 26 

190/2008 de solicitação da entidade bem como do parecer da Comissão Ref. 27 

Solicitação de renovação de registro da entidade CAOM, o qual sugere à plenária que 28 

prorrogue o prazo para as adequações estatutárias até 20 de junho de 2008. Rui fala 29 

que a problemática central está na previsão estatutária que ao dar ao prefeito o direito 30 

de indicar o presidente da entidade dá a ela caráter governamental mesmo sendo ela 31 

uma organização da sociedade civil. Diz que acredita que para o Conselho não há 32 

implicação alguma, porém sob seu entendimento a situação não é legal, pois podem 33 



ocorrer privilégios que não são estendidos a outras entidades, como por exemplo a 34 

cedência de funcionários. Santo Savi presidente do CAOM esclarece que não é 35 

remunerado. Rui ressalta que a referência é feita aos funcionários de carreira que 36 

estão na execução do serviço. Nilson fala que a preocupação da Comissão é a de 37 

que chegue ao final do mandato deste Conselho com a situação pendente. Rui reitera 38 

de que seria cômodo de que esta gestão “lavasse as mãos” ao estender à outra 39 

gestão. Sr João questiona quando foi que o Conselho solicitou a adequação. Rui 40 

responde que é a terceira prorrogação. Janete fala que fez um ano em abril. João diz 41 

que quer lançar a pergunta: o que a entidade está esperando? Rui fala que o CMDCA 42 

tem a percepção de que a situação não é adequada. Vera fala que o CMDCA tem a 43 

função de regulamentar a certificação o que impede a celebração de convênios. 44 

Santo fala que dessa forma a entidade fecha pois não receberá recursos do FMAS. 45 

Vera lembra que hoje a entidade é composta por uma diretoria e não por um grupo de 46 

associados, lembra da reunião realizada com o Prefeito quando foram sinalizadas 47 

dois caminhos: a municipalização ou o encaminhamento para a independência de 48 

uma entidade não governamental. Seu João diz de que no caso de outra entidade o 49 

Conselho não teria a mesma paciência. Rui diz que ninguém tem a intenção de 50 

prejudicar, esta pensando nas crianças e na responsabilidade do Conselho no 51 

controle social. Vanderlei sugere que se trace um caminho de adequações com a 52 

entidade para que forme uma associação e também um processo eletivo de diretoria. 53 

Janete fala que a Comissão já fez as sugestões à entidade como a municipalização, 54 

pois hoje a entidade é mantida principalmente pelas subvenções. Santo diz que há 55 

uma reunião marcada para o dia 20/05 para deliberar a respeito porém depois de 20 56 

anos hoje apontam-se os erros da entidade. Sr. Nilson lembra que em 20 anos muita 57 

coisa mudou em relação às leis e que a diretoria tem o poder de alterar o Estatuto. O 58 

presidente propõe em votação o parecer da Comissão Ref. Solicitação de renovação 59 

de registro da entidade CAOM, pois o presidente da entidade retira a proposta de 60 

prorrogação até outubro conforme solicitado em ofício. Conforme votação o parecer é 61 

aprovado por maioria de seis votos dos presentes. O presidente propõe a discussão a 62 

respeito do assunto: 02) Prazo dado ao Município para as providências 63 

necessárias para liberação das Licenças Sanitária e de Corpo de Bombeiros - O 64 

presidente solicita à Cláudia que faça a leitura do ofício 086 da Secretaria e do 65 

Parecer da Comissão Ref. Prazo para as adequações de licença sanitária e de corpo 66 

de bombeiros dos Serviços, Programas e Projetos que atendem crianças e 67 

adolescentes.Rui diz que cada ONG que solicitar registro não conseguirá se não tiver 68 

as licenças e é nosso dever ético de que o tratamento seja igualitário, reforça de que 69 



o CMDCA não quer promover o enfrentamento junto a gestão municipal, antes sim 70 

cumprir seu papel de defesa as crianças pois no caso de algum acidente o Conselho 71 

será co-responsável. Santo fala que as dificuldades são referentes à burocracia do 72 

sistema público. Janete lembra da responsabilidade do Conselho em autorizar o 73 

funcionamento dos Programas, conforme ECA. O presidente propõe a votação do 74 

parecer o qual é aprovado por maioria de 7 votos dos presentes. Deliberando sobre o 75 

assunto 03) Solicitação da Rede de Abrigos para utilização de saldo 76 

remanescente do FIA 2006 – O presidente solicita que seja realizada a leitura do 77 

ofício da Rede de Abrigos 06/2008 o qual solicita a utilização dos recursos 78 

remanescentes do FIA Municipal 2006, conforme plano de aplicação anexo, no valor 79 

total de R$ 1.449,00 (Hum mil quatrocentos e quarenta e nove reais), como também a 80 

leitura do parecer Ref. Utilização dos recursos remanescentes do FIA Municipal 2006 81 

para a rede de Abrigos do município. Janete explica que a Comissão verificou os 82 

valores e realmente este condiz com o valor restante do FIA 2006. Após a leitura 83 

propõe a votação do parecer o qual é aprovado por unanimidade. Dando 84 

prosseguimento à reunião o presidente fala da 04)Eleição do Conselho Tutelar 85 

esclarecendo que foram registradas 75 candidaturas as quais serão analisadas pela 86 

Comissão eleitoral bem como submetidas à apreciação do Ministério Público, diz que 87 

a resultante desta análise será publicada em diário oficial e a data prevista para a 88 

publicação é 27.05.2008, lembra que o credenciamento dos representantes das 89 

entidades deverá ser feito até o dia 16.05.2008. Deliberando sobre 05) Abrigamento 90 

de crianças em abrigo que atende adolescentes o presidente passa a palavra Vera 91 

que fala da organização da rede municipal de acolhimento à crianças e adolescentes  92 

que tem hoje o Recanto da Criança que atende de 2 à 10 anos e o município 93 

atendendo os adolescentes a partir de 12 anos. Diz que o Conselho Tutelar tem 94 

abrigado crianças na Rede do Município que atende adolescentes e solicita que essa 95 

problemática seja discutida no CMDCA pois aparentemente existe uma lacuna na 96 

rede de acolhimento o que deve ser sistematizado para que se avalie a proposição de 97 

um novo serviço. Fala de uma reunião na Vara da Infância onde o assunto foi 98 

discutido e orientados de que a coordenação do abrigo pode negar o acolhimento ao 99 

Conselho Tutelar porém o município é o responsável pela ação e por isso a 100 

necessidade de que o Conselho Tutelar apresente a demanda e que o CMDCA 101 

gestione junto ao município a implantação de um serviço específico para a faixa etária 102 

de 11 anos que não está contemplada na rede. Vanderlei fala da dificuldade de que o 103 

Conselho Tutelar tem quando o Recanto da Criança está lotado e de que a orientação 104 

recebida no SAI é a de que seja encaminhada ao Programa Família Acolhedora. 105 



Danielle fala que o Estatuto do Recanto diz que o acolhimento será feito até 10 anos 106 

porém a permanência é permitida até 12 anos. Rui diz que a proposição de Vera é de 107 

que se efetive uma parceria para que o Conselho Tutelar aponte essa demanda que 108 

não está sendo atendida. Delibera-se que o Conselho Tutelar faça o encaminhamento 109 

formal dessa demanda para o município. Deliberando sobre o assunto: 06) Indicação 110 

de dois representantes para o Comitê Gestor do Programa Atitude Janete fala 111 

que a Secretaria de Estado da Criança e Juventude solicitou ao CMDCA a indicação 112 

de dois membros para compor o Comitê Gestor do Programa Atitude o qual terá por 113 

atribuições exercer o controle social e a fiscalização do cumprimento das metas 114 

propostas no referido Programa, o qual inclusive passou pela aprovação desta 115 

Plenária. O presidente questiona se há algum Conselheiro proposto a participar. 116 

Sendo propostos os nomes das Conselheiras: Veralucia Clivati Martins 117 

(governamental) e Danielle Furlan Cardoso da Silva (não-governamenta) os mesmos 118 

são referendados pela plenária. Dando continuidade à reunião o presidente fala da 119 

solicitação da Secretaria de Estado da Criança e Juventude para que haja a 07) 120 

Indicação de dois representantes para a Capacitação para Conselheiros 121 

promovido pelo CONANDA, lembrando à todos de que como estamos chegando ao 122 

fim desta gestão do Conselho sejam levantados nomes de Conselheiros que 123 

possivelmente continuarão nesta função. Sugerem-se os nomes das Conselheiras 124 

Veralucia Clivati Martins e Silvana Valdameri ambas de representação 125 

governamental. Discutindo sobre Assuntos gerais – A diretora do Centro Social 126 

Marista, sra Alexandra apresenta a nova Assistente Social Juceli Pansera, dizendo 127 

também que sente que é um privilégio participar das reuniões deste Conselho que 128 

sempre apresenta-se muito atuante. Veralucia convida a todos a participarem do 129 

Fórum de Enfrentamento à Violência ao abuso e exploração sexual que acontecerá 130 

na data de 16 de maio de 2008 no auditório da Unipar. Não havendo mais nada a ser 131 

tratado, o Presidente encerra a agradecendo a presença de todos e eu, Janete Krack 132 

Magnagnagno, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por mim 133 

e pelo Presidente. 134 


