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Aos dez dias do mês de junho de 2011 às 13h45 aconteceu na sala de reuniões da 1 

Secretaria Executiva dos Conselhos, a Reunião Extraordinária do Conselho 2 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA para deliberar sobre 3 

os seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e aprovação do Parecer da 4 

Comissão de Orçamento e Finanças e Comissão de Aval iação de Projetos e 5 

Documentos, referente à solicitação da entidade CEM IC, para o uso dos 6 

rendimentos do saldo de repasse do FIA Municipal 20 09; 2. Composição da 7 

Comissão Organizadora da V Conferência Municipal do s Direitos da Criança e 8 

do Adolescente de Cascavel . O Presidente, Sr. Pedro Maria Martendal de Araújo, 9 

inicia a reunião dando boas vindas a todos deliberando sobre o ponto de pauta nº 1. 10 

Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Or çamento e Finanças e 11 

Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos, ref erente à solicitação da 12 

entidade CEMIC, para o uso dos rendimentos do saldo  de repasse do FIA 13 

Municipal 2009:  Ana Paula Zorik, Secretaria Executiva do CMDCA, lê o parecer da 14 

Comissão de Projetos e Documentos e Comissão Orçamento e Finanças, que 15 

dispõe referente a solicitação da entidade CEMIC para utilizar o saldo 16 

remanescente do Convenio 160/2010 – MC Projeto FIA/2009. Considerando o 17 

parecer favorável da Divisão Administrativa e Financeira da Secretaria Municipal de 18 

Assistência Social – SEASO, referente a solicitação em tela, as Comissões têm 19 

como indicativo à plenária o Parecer Favorável à aprovação do uso dos 20 

rendimentos do Convenio 160/2010-MC - Projeto FIA Municipal 2009, da entidade 21 

CEMIC. Sem mais passa-se ao ponto 2. Composição da Comissão 22 

Organizadora da V Conferência Municipal dos Direito s da Criança e do 23 

Adolescente de Cascavel: Pedro coloca a necessidade Comissão Organizadora 24 

ser formada o quanto antes. Ana Paula faz a leitura dos nomes sugeridos pelo 25 

Presidente para compor a Comissão Organizadora, sendo os seguintes nomes 26 

Pedro Maria, Inês de Paula, Cheila T. L Guimaraes, Rossana Costacurta, Lino 27 

Santo Mantovani, Gelvana, Karla Karine, e os convidados Janete Krack 28 

Magnagnagno, Andressa Bremm, Luzia de Aguiar Soares, Lenita Terezinha S. da 29 



Veiga, Ane da RPC. Os conselheiros discutem a necessidade de formar a 30 

Comissão Organizadora supra com um número expressivo de conselheiros. Cheila 31 

diz que Comissão Organizadora tem que ser maior, haja vista a necessidade de se 32 

realizar diversas reuniões. Pedro fala que a comissão terá autonomia para convidar 33 

quantas pessoas forem necessárias. Gelvana coloca que seria importante convidar 34 

representantes dos grêmios estudantis já que a Conferência é voltada à criança e 35 

ao adolescente. Maria Tereza não concorda com o conselheiro Pedro e diz que se 36 

não constar o nome a pessoa na comissão, ela não colabora. Gelvana corrobora 37 

com Maria Tereza e diz que têm que ter cuidado para que não fique todo o trabalho 38 

com uma pessoa só e outros com a glória. Cheila observa que as maioria dos 39 

nomes são da SEASO sugere que seja convidados técnicos de cada política 40 

setorial, bem como que seja aberto para mais conselheiros comporem a Comissão. 41 

Sendo assim, a plenária decide por encaminhar oficio solicitando a indicação de um 42 

representante de cada Secretaria Setorial para compor a Comissão Organizadora 43 

para a V Conferencia Municipal supra. Sem mais nada a tratar o Presidente encerra 44 

a reunião, ás 14h00, e eu, Ana Paula de Lima Seibel, lavro a presente ata, que será 45 

assinada por mim e pelo Presidente. 46 


