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Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2009, às 08:45 horas, reuniram-se na sala de 1 
reuniões do 3º andar, os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 2 
Adolescente, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 01) Apreciação e deliberação 3 
sobre os Projetos FIA Estadual/2009; 02) Solicitação do CEMIC (renovação de registro); 4 
03) Assuntos gerais. O Presidente do CMDCA, Senhor Nilson Augusto Lehmkuhl, dá início à 5 
reunião agradecendo a presença de todos. Passa-se a discutir a respeito do ponto de pauta 6 
01) Apreciação e deliberação sobre os Projetos FIA Estadual/2009 -  Shirla Patrícia 7 
Weber Sterchile, Secretária Executiva do CMDCA, fala que a entidade Recanto da Criança 8 
não apresentou Projeto. O Projeto apresentado pela entidade Lar dos Bebês Pequeno 9 
Peregrino referente ao Programa “Crescer em Família” (Deliberação nº 008/2009 – 10 
CEDCA), no valor de R$ 90.720,00 (noventa mil, setecentos e vinte reais), prevê a utilização 11 
do recurso para: aquisição de equipamentos e material permanente, contratação de 12 
profissionais (01 Assistente Social, 01 Psicólogo e 01 Advogado) e pagamento de pessoal (03 13 
Mães Sociais). Ressalta-se que a contrapartida da entidade será no valor de R$ 4.536,00 14 
(quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais) que será utilizado para aquisição de 15 
equipamentos. Shirla lê a orientação que a Comissão fez à entidade para adequar seu 16 
Projeto. Considerando as orientações do CONANDA e CNAS, o profissional Advogado não é 17 
imprescindível para o funcionamento da entidade; segundo a mesma orientação, para cada 18 
20 crianças é necessário que a entidade tenha um (a) Assistente Social com carga horária de 19 
30 horas/semanas, sendo que a demanda da entidade é de mais crianças, orientou-se que 20 
fosse revista essa carga horária; as orientações também determinam que na modalidade de 21 
atendimento Abrigo Institucional, faça parte do quadro de funcionários Educador ou Cuidador 22 
Social, substituindo-se assim o cargo de Mãe Social. Shirla lê o ofício que a entidade enviou, 23 
após receber as orientações, informando que retirarão do Projeto a contratação do Advogado, 24 
mantendo o posicionamento de contratação das Mães Sociais. A conselheira Veralúcia Clivati 25 
Martins ressalta que a NOB RH orienta que as entidades devem pagar seus profissionais com 26 
base nos salários pagos pelo Município, criando-se assim a dificuldade para que a entidade 27 
consiga contratar esses profissionais. Shirla lembra que há uma reserva de R$ 25.000,00 28 
(vinte e cinco mil reais) do FIA Municipal que está vinculado à regularização do registro da 29 
entidade junto a este Conselho. A conselheira Janete Krack Magnagnagno diz que a 30 
preocupação com a contratação de Mães Sociais é no sentido de preservar a própria 31 
entidade, haja vista que Mães Sociais devem trabalhar em Casas Lares, o que não é o caso. 32 
Cabe ressaltar que isso pode causar problemas trabalhistas à entidade, haja vista que estes 33 
profissionais podem alegar na Justiça do Trabalho que executavam as ações previstas para o 34 
cargo, como por exemplo, pernoitar na entidade. Veralúcia destaca que a prioridade para 35 
atender os objetivos para a reitegração familia é a contratação dos profissionais de Serviço 36 
Social e Psicologia. Shirla diz que não é possível anuir a Declaração apresentada pela 37 
entidade informando a média anual de atendimentos realizados em 2008 (42 crianças) porque 38 
a entidade, em nenhum momento de 2008, apresentou os Relatórios Mensais exigidos pelo 39 
CMDCA. Veralúcia sugere que seja solicitado à entidade que uma cópia desta Declaração, 40 
com anuência da Promotoria, seja apresentada ao Conselho. No oficio, a entidade afirma ter 41 
consultado a SECJ quanto à questão da Mãe Social, e a orientação que recebeu é de que 42 
não problema em contratar esse profissional, que não requer também escolaridade de Nível 43 
Médio. Discute-se sobre a necessidade de qualificação dos profissionais que atendem essas 44 
crianças. Veralúcia sugere que se calcule quanto ficaria o valor pago aos profissionais a 45 
serem contratados tendo como base os valores pagos pelo Município. O senhor Rosaldo João 46 
Chemim diz que o CMDCA não pode aprovar um Projeto que não esteja totalmente adequado 47 
às normativas estabelecidas. Propõe-se que ao invés de contratar 03 Mães Sociais, contrate-48 
se 01 Educador ou 01 Cuidador Social, e que se pague aos profissionais Assistente Social e 49 
Psicólogo os valores de referência do Município, que é de R$ 1.790 (hum mil, setecentos e 50 
noventa reais) para uma carga horária de 30 horas semanais. Caso haja valor restante que 51 
seja gasto em equipamentos. Shirla diz que cabe ao Conselho Estadual deliberar, tomando 52 



como base as orientações feita pelo CMDCA. Aprova-se o projeto sob as condições acima 53 
expostas. Shirla fala sobre o Projeto apresentado pelo Município de Cascavel para 54 
aprimoramento do acolhimento institucional referente ao Programa “Crescer em Família” 55 
(Deliberação nº 008/2009 – CEDCA), que prevê um investimento no valor de R$ 45.360,00 56 
(quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais), que será utilizado na aquisição de 01 57 
veículo utilitário, sendo que o Município entrará com uma contrapartida de R$ 13.540 (treze 58 
mil, quinhentos e quarenta reais) para complementar o Projeto, perfazendo um total de R$ 59 
58.900,00 (cinqüenta e oito mil e novecentos reais). Veralúcia explica que este Projeto 60 
beneficiará as Casas de Passagem Feminina e Masculina. Fala da importância da aquisição 61 
do veículo utilitário para aprimorar a reintegração familiar e comunitária. Fala ainda que o 62 
valor da contrapartida está acima dos 20% previstos porque já está incluído o custo para toda 63 
a regularização do veículo. Veralúcia fala sobre o outro Projeto apresentado pelo Município de 64 
Cascavel referente ao Programa “Liberdade Cidadã” (Deliberação nº 007/2009 – CEDCA), 65 
no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), apresentado pelo Serviço de Orientação e 66 
Acompanhamento a Adolescentes em cumprimento de Medidas Sócio-educativas de 67 
Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade – CREAS II, que prevê que este 68 
recurso seja investido em obras e na aquisição de 01 veículo. A contrapartida do Município 69 
será no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e será utilizado na complementação do 70 
Projeto, perfazendo um total de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). A obra de 71 
ampliação beneficiará o Serviço. Cheila Lautert Guimarães, coordenadora do CREAS II, 72 
explica o porquê da construção de uma sala para jogos de mesa e musicalização. Fala 73 
também da construção da estufa que servirá para trabalhar com os adolescentes a questão 74 
da preservação do meio em que vivemos e também auxiliará no cumprimento das medidas de 75 
Prestação de Serviço à Comunidade, haja vista que serão prestados serviços de 76 
ajardinamento e cultura de plantas ornamentais. Shirla fala que o CEDCA exige que os 77 
programas/entidades estejam regularizados junto ao CMDCA. Como os programas 78 
governamentais não tem registro no Conselho, a Secretaria Municipal de Assistência Social 79 
enviou oficio solicitando uma certificação provisória por 90 dias. Os dois projetos são 80 
aprovados por unanimidade, bem como a concessão de registro aos programas por um 81 
período de 90 dias. 02) Solicitação do CEMIC (renovação de registro) – Shirla lê o ofício 82 
que a entidade enviou ao CMDCA solicitando a renovação do registro junto a este Conselho, 83 
que venceu em 18/06/2009. No Ofício, a entidade informa que já possui um valor aproximado 84 
do custo total para execução do projeto de prevenção de incêndios, que foi solicitado pelo 85 
Corpo de Bombeiros. Aprova-se a solicitação da entidade, renovando o registro até 86 
18/04/2010. 03) Assuntos gerais – Shirla convida os conselheiros a participarem de uma 87 
capacitação a ser realizada pelo Conselho do FUNDEB e SEMED, a realizar-se no dia 88 
03/07/2009, no Auditório da Prefeitura Municipal. Os interessados devem fazer a inscrição na 89 
Secretaria Executiva dos Conselhos. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente encerra a 90 
reunião às 09:55 horas, agradecendo a presença de todos, e eu, Cláudia Caldas Assunção 91 
Martin, lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais 92 
presentes. 93 
 94 
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Nome RG CPF Assinatura 
    
Alande Manfroi Tissiani   ______________________ 
Ana Cordeiro Stocker 2.121.633 003.531.479-66 ______________________ 
Cândida Erli Siqueira 3.084.638-9 453.124.869-49 ______________________ 
Cláudia C. Assunção Martin 5.376.616-1 000.891.829-52 ______________________ 
Cléia Denise Dolla   ______________________ 
Fernando José Ciello   ______________________ 
Ivo Margotti   ______________________ 
Janete Krack Magnagnagno 5.303.350-4 004.524.649-19 ______________________ 
Leonete Dalla Vecchia Mazaro 6.131.289-7 897.201.649-72 ______________________ 
Leonir Ferreira França   ______________________ 
Luiz Carlos Sorbara   ______________________ 
Márcio Leandro G. Fonseca 5.144.528-7 612.558.589-15 ______________________ 
Maribel Lopes Rodrigues 7.526.904-8 481.023.690-00 ______________________ 
Nilson Augusto Lehmkuhl 621.784-2 072.187.459-20 ______________________ 
Renato Hideaki Tamehiro 990.671 299.702.709-82 ______________________ 



Rosaldo João Chemim 592.512 025.792.609-78 ______________________ 
Rossana Costacurta 3.577.449-1 553.140.239-20 ______________________ 
Rut Ramos Moretto   ______________________ 
Salete Gerardi de Lima Chrun 3.252.460-05 529.918.039-68 ______________________ 
Shirla P. Weber Stéchile 6.470.182-7 006.122.679-38 ______________________ 
Silvana F. Messias Valdameri 4.241.266-0 531.708.229-34 ______________________ 
Terezinha Ferraz 4.238.51-5 985.019.689-00 ______________________ 
Terezinha N. da Silva Braga 7.326.651-3 880.500.769-20 ______________________ 
Veralúcia Clivati Martins 1.502.494-1 841.563.259-20 ______________________ 
Vanderlei Augusto da Silva 6.390.991-2 034.462.309-0  
Flávia Leonel da Silva 7.352.884-4 029.307.549-23  
Tatiane Bonzanini 7.763.780-0 040.414.549-30  
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