
Reunião Ordinária 
01/07/2009 

Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e nove, às 18:43 horas, reuniram-se na sala de 1 
reuniões do 3º andar da Prefeitura Municipal de Cascavel, os membros do Conselho Municipal 2 
dos Direitos da Criança e do Adolescente para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 01) 3 
Deliberação e aprovação da ata da reunião anterior (03/06/2009); 02) Deliberação sobre a 4 
renovação de registro do CAPS ad; 03) Apreciação e deliberação sobre o Programa de 5 
Aprendizagem da FAG; 04) Retorno do Conselho Tutelar – solicitação de informações do 6 
CMDCA; 05) Orientação do Ministério Público do Trabalho; 06) Informe quanto à nova 7 
Diretoria da Guarda Mirim; 07) Informes gerais. O Presidente do Conselho Municipal dos 8 
Direitos da Criança e do Adolescente, senhor Nilson Augusto Lehmkuhl, dá início à reunião, 9 
agradecendo a presença de todos e falando sobre os pontos de pauta. Fala sobre uma inclusão 10 
de pauta (Ofício/solicitação do Conselho Tutelar). O ponto de pauta 2 passa a ser um informe. 01) 11 
Deliberação e aprovação da ata da reunião anterior (03/06/2009) – A conselheira Alande 12 
Manfroi Tissiani solicita correção de seu nome na linha 96. Não havendo mais alterações, a ata é 13 
aprovada por unanimidade. 02) Apreciação e deliberação sobre o Programa de Aprendizagem 14 
da FAG – A Secretária Executiva do CMDCA, Shirla Patrícia Weber Sterchile, lê o Parecer da 15 
Comissão de Aprendizagem que sugere à plenária “que seja efetivada consulta ao Ministério 16 
Público do Trabalho para obtenção de esclarecimentos quanto à legitimidade do formato do curso 17 
oferecido pela instituição FAG; que o público atendido seja especificamente o público usuário da 18 
Política de Assistência Social”. O Parecer é colocado em discussão e Salete G. Chrun, 19 
conselheira e também representante da FAG, fala que não entende o porquê da decisão da 20 
Comissão. Senhor Nilson solicita que Shirla leia a Resolução 033/2008 e destaque os pontos que 21 
“conflitam” com o serviço executado pela entidade. Shirla lê a Resolução. A conselheira Rossana 22 
Costacurta diz que a dúvida da Comissão consiste em que todo o curso é informatizado, não 23 
tendo certeza se isto está contemplado dentro da lei especifica que trata da aprendizagem. Salete 24 
esclarece que o supervisor do curso atende 30 crianças de cada vez. Cândida Erli Siqueira fala 25 
que não pode ser um estagiário a ministrar os cursos e sim professores formados. Salete 26 
esclarece que os cursos são dados por alunos sob a supervisão de professores. Rossana destaca 27 
que, em sendo aprovado pelo CMDCA, o programa/curso terá que atender o público da 28 
Assistência Social. Vanderlei sugere que a Comissão chame a entidade para esclarecer as 29 
dúvidas, haja vista que esta discussão já está em pauta a mais de 6 meses. Diz que o se o 30 
CMDCA não tomar providências urgentes, logo haverão crianças ociosas naquela região (oeste) 31 
da cidade, em situação de vulnerabilidade. A conselheira Janete Krack Magnagnagno reitera que 32 
a dúvida da Comissão consiste no fato de que o curso parece ser “autoditada”, haja vista que os 33 
alunos interagem com o computador, cabendo assim a solicitação de orientação do Ministério 34 
Público do Trabalho. Fala que no projeto não fica claro que o adolescente será orientado por 35 
professor habilitado. Salete questiona se poderá participar dessa reunião com o Ministério Público. 36 
Questiona ainda porque os esclarecimentos não foram solicitados com antecedência para que 37 
hoje já se tivesse essas respostas. Janete fala que a Comissão se reuniu apenas hoje desde a 38 
visita feita à entidade. Senhor Nilson sugere que a Comissão esclareça suas dúvidas antes de 39 
acionar o Ministério Público. O Secretário Municipal de Assistência Social, Rosaldo João Chemim, 40 
discorre sobre a demora da análise do Conselho sobre o projeto da FAG. Janete diz que o 41 
processo não esteve “parado” durante esse tempo e que neste período foram solicitadas várias 42 
readequações no projeto.  Rossana diz que os conselheiros que compõem as Comissões 43 
deveriam ser capacitados, para que não houvessem tantas dúvidas como acontece neste 44 
processo. Senhor Chemim informa que agora a SEASO dispõe de uma advogada que poderá 45 
auxiliar os conselheiros, mas insiste no posicionamento de que as dúvidas sejam tiradas antes do 46 
encaminhamento ao Ministério Público. A sugestão é que seja feita a reunião com a Comissão de 47 
Aprendizagem e a Coordenadora do Programa e o Parecer seja alterado. A sugestão é aprovada 48 
por 08 votos e 01 abstenção. 03) Retorno do Conselho Tutelar – solicitação de informações 49 
do CMDCA - Shirla relembra que foi solicitado ao Conselho Tutelar informações quanto ao 50 
atendimento prestado ao adolescente M.A.R. Shirla lê o Oficio encaminhado pelo Conselho 51 
Tutelar, onde é explicado todo o procedimento adotado. O conselheiro tutelar Wille Edgard Pohl 52 
coloca a ficha do adolescente à disposição do CMDCA. Diz que o adolescente não está mais 53 
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matriculado na Escola Municipal Inglacir Lourdes Farina, que fez a denúncia e solicitou 54 
providências do CMDCA. Shirla sugere que o CMDCA, por não ser um órgão interventor, apenas 55 
encaminhe à Escola ofício informando que a resposta do Conselho Tutelar quanto ao atendimento 56 
do adolescente foi tida como satisfatória. A sugestão é aprovada por unanimidade. 04) 57 
Orientação do Ministério Público do Trabalho – Shirla lê o Oficio Circular enviado pelo 58 
Ministério Público do Trabalho ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal com cópia para o 59 
Presidente do CMDCA, que orienta quanto à formulação prioritária de diretrizes orçamentárias 60 
específicas de combate ao trabalho infantil, no Plano Plurianual que está em processo de criação.   61 
A proposta do Oficio é que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 62 
fiscalize se haverá uma rubrica orçamentária específica para combater o trabalho infantil. Senhor 63 
Chemim diz que a SEASO se compromete juntamente com o Conselho em contemplar essa 64 
orientação do Ministério Público do Trabalho. Rossana questiona se há um percentual a ser 65 
destinado ao atendimento à criança e ao adolescente. Senhor Chemim diz que não, porque não 66 
há uma regulamentação sobre isso. Rossana questiona se isso não pode ser sugerido, haja vista 67 
que o orçamento para o atendimento da criança e do adolescente acaba sempre “saindo” do 68 
orçamento da Assistência Social, por não haver uma intersetorialidade que discuta a política da 69 
criança. Janete esclarece que por se tratar de violação de direito, a questão do trabalho infantil 70 
acaba sendo contemplada apenas pela SEASO. Rossana questiona se o Conselho não pode 71 
fazer essa orientação às outras políticas afins. Vanderlei diz que essa orientação pode ser feita, 72 
inclusive, ao Prefeito, reiterando a necessidade da observância de orçamento voltado à criança e 73 
ao adolescente. A sugestão é aprovada por 09 votos. 05) Informe quanto à nova Diretora da 74 
Guarda Mirim – Shirla lê o Oficio enviado pela entidade informando que o senhor José Remi 75 
Pietsch reassumiu a Presidência. A entidade também enviou a alteração estatutária. Janete 76 
questiona se não houve nenhum despacho da Justiça sobre a eleição que foi embargada pela 77 
Promotoria do Trabalho. Janete resgata que a Promotoria do Trabalho se comprometeu em 78 
informar ao CMDCA sobre o desfecho do processo que envolvia a entidade. A sugestão é que se 79 
solicite à Promotoria do Trabalho informações sobre a legalidade da eleição. 06) Solicitação do 80 
Conselho Tutelar – Fabiana, técnica da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude – SECJ, 81 
inicia falando sobre a implantação do SIPIA Web, que substituirá o sistema atual, que é muito 82 
ultrapassado. Fala das vantagens da implantação do novo sistema, dentre elas a interação entre 83 
os Conselhos Tutelares e a emissão de relatórios. A previsão para o lançamento do novo sistema 84 
é outubro/2009, sendo instalado primeiramente em Curitiba e, posteriormente, nos municípios de 85 
grande porte do estado que tenham seus dados do SIPIA atualizados. Fabiana fala que os 86 
equipamentos (computadores) utilizados pelo Conselho Tutelar não comportam o novo sistema. 87 
Apenas um computador é capaz de fazê-lo. Diante da precariedade dos equipamentos, Fabiana 88 
solicita o apoio do CMDCA para que o Conselho Tutelar disponha de novos computadores até o 89 
mês de novembro, podendo assim receber o novo sistema. Senhor Chemim diz que o Conselho 90 
Tutelar deve fazer este encaminhamento à SEASO. Rossana diz que a SECJ deveria respaldar o 91 
Conselho Tutelar para esta solicitação. Vanderlei diz é importante a inserção de dados no SIPIA 92 
por causa da destinação de recursos do FIA Estadual. Janete diz que o Conselho Tutelar deve 93 
encaminhar o oficio de solicitação dos equipamentos à SEASO com cópia ao CMDCA. 07) 94 
Informes gerais – CAPS ad Shirla diz que o serviço apresentou o Certificado de Vistoria do 95 
Corpo de Bombeiros, com validade até 26 de março de 2010, podendo assim ter sua inscrição 96 
junto ao CMDCA renovada até 18/04/2010. Fala dos conselheiros que justificaram a ausência. 97 
Informa também que os conselheiros Luiz Carlos Sorbara (SEMEL) e Nélson Pedro da Silva 98 
(Rotary Club Cascavel) perderam suas vagas devido ao número excessivo de faltas injustificadas. 99 
Shirla informa que a SEMED e o Conselho do FUNDEB realizarão no dia 03/07, no Auditório da 100 
Prefeitura, uma capacitação com a palestrante Simone Ferrari. O CMDCA dispõe de vagas para 101 
esta capacitação. Também convida os conselheiros presentes a participarem da Pré-conferência 102 
de Assistência Social que acontecerá no dia 02/07, no Auditório da Prefeitura. Destaca que é 103 
critério para participação na VIII Conferência Municipal de Assistência Social, que acontecerá nos 104 
dias 31/07 e 01/08/2009, que os delegados tenham participado de alguma Pré-conferência. Não 105 
havendo mais nada a ser tratado, o Presidente encerra a reunião às 20:00 horas, agradecendo a 106 
presença de todos. Eu, Cláudia Caldas Assunção Martin, lavro a presente ata que, após lida e 107 
aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 108 


