
Reunião Ordinária 
ATA nº. 08  - 02/07/2010 

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e dez, ás 18h00 reuniu-se no Auditório do Paço 1 
Municipal, José Silvério de Oliveira, os membros do Conselho Municipal dos Direitos da 2 
Criança e do Adolescente e seu presidente, senhor Nilson Augusto Lehmkuhl, para tratar dos 3 
seguintes assuntos de pauta: 01.  Apreciação e Aprovação da ata anterior (02.06. 2010); 4 
02. Posse dos conselheiros da gestão 2010/2012 do C MDCA; 03. Eleição da Mesa 5 
Diretiva; 04. Informes Gerais. O presidente inicia a reunião cumprimentando a todos e diz 6 
que se alguém tiver algum assunto que deseja incluir na pauta, é preciso que o faça antes de 7 
iniciar a reunião. Não havendo nenhuma manifestação, a pauta é aprovada. Senhor Nilson 8 
passa para o ponto de pauta nº. 01. Apreciação e Aprovação da ata anterior (02.06.2 010): 9 
A Secretária Executiva dos Conselhos, Justa Alves dos Anjos Chesca, faz a leitura da ata da 10 
reunião ordinária de 02.06.10. Realizada as correções, senhor Nilson coloca a ata em votação 11 
e esta é aprovada por unanimidade. 02. Posse dos conselheiros da gestão 2010/2012 do 12 
CMDCA:  Justa explica aos presentes que é o presidente do Conselho da gestão 2008/2010, 13 
senhor Nilson Augusto Lehmkuhl que deve empossar a nova gestão 2010/2012. Em seguida, 14 
passa-se para a cerimônia de posse. Primeiramente, senhor Nilson empossa os 15 
Conselheiros Governamentais Titulares e Suplentes  respectivamente: Secretaria 16 
Municipal de Assistência Social:  INÊS DE PAULA e VERALUCIA CLIVATI MARTINS; 17 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:  IVO MARGOTTI e ALANDE 18 
MANFROI TISSIANI; Secretaria Municipal de Educação:  SILVANA MESSIAS VALDAMERI 19 
e JANE MARIA DE MELLO TIEM; Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:  JOSÉ 20 
ROBERTO NICOLOSO e LEONIR CRUZ; Secretaria Municipal de Finanças: FERNANDO 21 
JOSE CIELLO e JORGE LUIZ BUENO; Secretaria Municipal de Saúde: ROSSANA 22 
COSTACURTA e MARIBÈL LOPES RODRIGUES; Secretaria Municipal de Cultura:  23 
MARILDA EUGENIO PENGA e MARIA APARECIDA FERREIRA. Em seguida, são 24 
empossados os Conselheiros Não Governamentais Titulares  conforme 25 
Representatividade: CEI CORAÇÃO DE MARIA : ANA CORDEIRO STOCKER; APAE : 26 
PEDRO MARIA MARTENDAL DE ARAÚJO; GUARDA MIRIM : FABIO FIORIN CARDOSO; 27 
LAR DOS BEBÊS:  MAURECI MACHADO; OAB : LEONI ALDETE PRESTES NALDINO; 28 
ACTOP: MARIA TEREZA CHAVES; APROSSC: CÂNDIDA ERLI SIQUEIRA. Na seqüência 29 
são empossados os Conselheiros Não Governamentais Suplentes, respect ivamente:  30 
ACAPAC:  ANTONIETA ABDEL AZIZ HALIM; CEI SÃO FRANCISCO: LÚCIA TERESINHA 31 
BONETTI; CEMIC: PAULO AUGUSTO CHEMIM; FAG:  SALETE DE LIMA CHRUN; LOJAS 32 
MAÇONICAS:  RUI TAMARANDURGO DIAS DA ROSA; APMF:  IMOACIR ANGHEBEN; 33 
CRC: JOVANE DOS SANTOS BORGES. Encerrada a Posse, passa-se para o ponto de 34 
pauta seguinte: 35 
 03. Eleição da Mesa Diretiva:  senhor Nilson dá continuidade explicando que nesta data 36 
somente será eleita à mesa diretiva e que as Comissões serão formadas na próxima reunião. 37 
Pergunta quem dos Conselheiros eleitos gostaria de colocar seu nome à disposição para o 38 
cargo de presidente do CMDCA. Os Conselheiros Maureci Machado e Pedro Maria Martendal 39 
de Araújo, manifestam interesse em concorrer. A plenária decide que a votação será 40 
realizada de forma secreta. Os dois candidatos fazem uma breve auto apresentação. Maureci 41 
diz que esse é um momento muito bom, onde duas pessoas colocam seus nomes a 42 
disposição; diz que, pretende buscar parcerias para a ampliação de recursos para suprir de 43 
maneira mais abrangente as necessidades das entidades. Em sua apresentação, Pedro fala 44 
um pouco de sua vida pessoal e familiar; acrescenta que atualmente é diretor social da APAE 45 
– Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cascavel, mas que há muitos anos está 46 
envolvido na área da Assistência Social; diz que é também Conselheiro do Conselho 47 
Municipal de Assistência Social – CMAS; é rotariano há 19 anos.  Complementa que 48 
concorda com a fala de Maureci quando este diz que é importante a busca de mais recursos 49 
para investimento na área da Criança e do Adolescente, bem como, das demais entidades de 50 
Assistência Social. Na seqüência, é realizada a votação secreta para a escolha do presidente 51 
do CMDCA, sendo eleito presidente o senhor Pedro Maria Martendal de Araújo, gestão 52 
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2010/2012, com a maioria dos votos. O presidente eleito faz um agradecimento a todos que 53 
depositaram a confiança em sua pessoa e acrescenta que fará “tudo” para não decepcioná-54 
los. Reafirma que enquanto presidente, precisa da participação e ajuda de todos os 55 
Conselheiros Titulares e Suplentes; convoca desde já os suplentes para participarem de 56 
todas as reuniões e não somente na ausência do Titular, lembrando-os que não terão direito a 57 
voto quando houver a presença do Titular, mas que tem direito a fala, o que é muito 58 
importante para a contribuição e enriquecimento das discussões nas reuniões ordinárias e/ou 59 
extraordinária, e todos juntos trabalhando, o “fardo” ficará mais leve. Dirige a palavra à 60 
Conselheira e Secretária Municipal de Assistência Social, Inês Aparecida de Paula, 61 
ressaltando que o desenvolvimento do trabalho será sempre visando o lado positivo e 62 
também em parceria com a SEASO e Promotoria da Vara da Infância e Juventude, encerra os 63 
agradecimentos lembrando que o apoio prestado pela equipe da Secretaria Executiva dos 64 
Conselhos é fundamental. Na seqüência, o presidente eleito Pedro, agradece os trabalhos 65 
desenvolvidos pelo Sr. Nilson e assume a eleição do restante da Mesa Diretiva. Pede aos 66 
Conselheiros que se alguém tiver interesse em ser o vice presidente, que se manifeste, 67 
explica que este cargo tem que ser ocupado por Conselheiro Titular Governamental. Apenas 68 
Inês  coloca seu nome a disposição o qual é aprovado pela plenária, que também aprova o 69 
cargo de 1º e 2º Secretário, ficando desta forma, a mesa diretiva assim constituída: 70 
Presidente:  Pedro Maria Martendal de Araújo; Vice Presidente:  Inês Aparecida de Paula; 71 
1ª Secretária: Maria Tereza Chaves; 2ª Secretaria:  Silvana Ferreira Messias Valdameri. A 72 
secretária Inês, em nome do Prefeito, senhor Edgar Bueno, agradece e parabeniza a todos os 73 
Conselheiros que fizeram parte do CMDCA até esta data, dá as boas vindas aos que estão 74 
assumindo; agradece o Conselheiro Maureci por ter colocado seu nome para o cargo de 75 
Presidente; agradece especialmente o senhor Nilson que sempre fez o trabalho voluntário e 76 
que esteve na Presidência deste Conselho até esta data; encerra dizendo que os 77 
Conselheiros são grandiosos, pois, se dispõem a ir à luta, de forma voluntária, em defesa dos 78 
direitos das crianças/adolescentes que são prioridade absoluta. Pedro registra a presença do 79 
presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Vanderlei Augusto da Silva 80 
e da presidenta do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, Salete Gerardi de Lima 81 
Chrun, a qual faz uso da palavra parabenizando não somente a Pedro, mas todos os 82 
Conselheiros que se fazem presente; faz um pedido a Pedro e Vanderlei para que haja uma 83 
união efetiva entre os três Conselhos – CMDCA, CMAS e CMDI, para que juntos tenham 84 
maior “força” política, pois sozinho tudo é mais difícil. Em seguida, Vanderlei faz uso da 85 
palavra.  Cumprimenta Maureci por ter colocado seu nome a disposição. Dá as boas vindas a 86 
Inês de Paula que assumiu a Secretaria Municipal de Assistência Social no último dia 87 
21.06.2010. E que nesta data assume a vaga de titularidade no CMDCA representando a 88 
SEASO, finaliza afirmando que o três Conselhos juntos farão o Controle social efetivo. 04. 89 
Informes Gerais: não houve informes gerais. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente 90 
eleito, Pedro Maria Martendal de Araújo, encerra a reunião às 19h45, e eu Clarice Fruet, lavro 91 
a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 92 


