
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO LESCENTE 

LEI MUNICIPAL nº 5.142 de 09/01/2009 

Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná Fone: (45) 3321-2273/3321-2366  
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA  
 

ATA Nº 08 06-07-2011 
 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e onze, às 8h15min, aconteceu na 1 

entidade Recanto da Criança, sito a Rua São Jose, 720 - Jardim Seminário, 2 

Fone 3326-6410, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Criança o 3 

Adolescente - CMDCA, com a presença do seu presidente Pedro Maria 4 

Martendal de Araújo e seus membros para tratar dos seguintes ponto de pauta: 5 

1.Apreciação e aprovação da Ata da Reunião Ordinári a anterior (01/06/2011) e 6 

da Ata da Reunião Extraordinária anterior (10/06/20 11); 2. Apresentação do 7 

Relatório Mensal do Conselho Tutelar Regional Leste  e Oeste; 3. Saldo do 8 

FIA 2009; 4. Recomposição das Comissões do CMDCA; 5 . Exposição da 9 

Secretaria Municipal de Educação; 6. Composição da Comissão do Processo 10 

Eleitoral do Conselho Tutelar Regional Leste e Oest e do município de 11 

Cascavel; 7. Composição da Comissão Organizadora da  V Conferência 12 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de 13 

Cascavel; 8. Apreciação e aprovação do Parecer da C omissão de Orçamento 14 

e Finanças e da Comissão de Avaliação de Projetos e  Documentos do 15 

CMDCA, referente à solicitação da utilização do sal do remanescente do 16 

Convênio 162/2010 e do Convênio 165/2010 – Projeto do FIA Municipal 2009, 17 

da entidade Lar dos Bebês; 9. Apreciação e aprovaçã o do Parecer da 18 

Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de A valiação de Projetos 19 

e Documentos do CMDCA, referente à solicitação da S EASO através do Ofício 20 

n° 341/2011; 10. Apreciação e aprovação do Parecer da Subcomissão de 21 

Aprendizagem, referente à solicitação da Associação  Educacional Espírita 22 

Lins de Vasconcelos, para inscrição do curso de “Ap rendiz Bancário” no 23 

CMDCA; 11. Apreciação e aprovação do Parecer da Sub comissão de 24 

Aprendizagem, referente à solicitação de inscrição no CMDCA do Instituto 25 

Kaefer Globoaves Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental; 12. 26 

Apreciação e aprovação do Parecer da Subcomissão de  Aprendizagem, 27 

referente à solicitação de inscrição no CMDCA da Fu ndação Projeto Pescar; 28 

13. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão d e Sindicância, 29 



instaurada a fim de apurar irregularidades no desem penho da função de 30 

Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Regional Le ste; 14. Relatório da 31 

visita institucional à “Instituição de Apoio à Cria nça Especial de Cascavel 32 

– IACEVEL”; 15. Informes Gerais: O Presidente Pedro Maria Martendal de 33 

Araújo inicia a reunião cumprimentando a Secretária Municipal de Assistência 34 

Social e Vice Presidente do CMDCA, Sra. Inês de Paula e o Presidente do 35 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e Conselheiro Tutelar Vanderlei 36 

Augusto da Silva, bem como os demais conselheiros tutelares presentes. O 37 

Presidente parabeniza a Irmã Manuela pelo trabalho da entidade Recanto da 38 

Criança e passa a palavra a Karla K. de Maria Luciano, Assistente Social do 39 

Recanto da Criança e Conselheira do CMDCA, para apresentação do trabalho da 40 

entidade.  Karla saúda a todos e fala que a entidade atende crianças em situação 41 

de risco de 03 a 10 anos incompletos, e que a entidade oferece atendimento 42 

multidisciplinares, e a comunidade contribui com o bom andamento da entidade. 43 

Hoje a entidade atende 45 crianças e os adolescentes maiores de 12 anos passam 44 

para atendimento da Casa Lar onde ficam até completarem 18 anos 45 

gradativamente. A conselheira Antonieta pergunta para onde vão os adolescentes 46 

quando alcançam a idade limite de permanência no serviço. Karla diz que quando 47 

as crianças completam 18 anos e não se encontra vaga em outro serviço continuam 48 

na entidade, porém os adolescentes são inseridos na Associação Educacional 49 

Espírita Lis de Vasconcellos - AEELV com vistas a serem encaminhados ao 50 

mercado de trabalho e criarem autonomia para se desligarem do Recanto da 51 

Criança. Sem mais Pedro solicita à Ana Paula Zorik Secretária Executiva do 52 

CMDCA, que faça a leitura das justificativas de faltas dos Conselheiros do CMDCA, 53 

sendo esses: Lino Mantovani, Salete Gerardi, Ana Stocker, Silvana Valdameri, e 54 

Laura Zanchin. Pedro solicita a plenária se há a inclusão ou inversão da pauta da 55 

reunião. Inês solicita a inversão de pauta do ponto 3 e a inclusão do ponto de pauta 56 

referente ao oficio n.º 84/2011 da Secretaria Municipal de Assistência Social – 57 

SEASO. Cheila T. L. Guimarães solicita a inclusão do ponto de pauta “Deliberação 58 

009/2011 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente - CEDCA”. 59 

A plenária aprova por unanimidade a inversão de pauta que passa a ser: 60 

1.Apreciação e aprovação da Ata da Reunião Ordinári a anterior (01/06/2011) e 61 

da Ata da Reunião Extraordinária anterior (10/06/20 11); 2.Apresentação do 62 

Relatório Mensal do Conselho Tutelar Regional Leste  e Oeste; 3. 63 



Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Si ndicância, instaurada a 64 

fim de apurar irregularidades no desempenho da funç ão de Conselheira 65 

Tutelar do Conselho Tutelar Regional Leste; 4. Reco mposição das 66 

Comissões do CMDCA; 5. Exposição da Secretaria Muni cipal de Educação; 67 

6.Composição da Comissão do Processo Eleitoral do C onselho Tutelar 68 

Regional Leste e Oeste do município de Cascavel; 7.  Composição da 69 

Comissão Organizadora da V Conferência Municipal do s Direitos da Criança e 70 

do Adolescente do município de Cascavel; 8. Aprecia ção e aprovação do 71 

Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e da Co missão de Avaliação 72 

de Projetos e Documentos do CMDCA, referente à soli citação da utilização do 73 

saldo remanescente do Convênio 162/2010 e do Convên io 165/2010 – Projeto 74 

do FIA Municipal 2009, da entidade Lar dos Bebês; 9 . Apreciação e aprovação 75 

do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e da  Comissão de 76 

Avaliação de Projetos e Documentos do CMDCA, refere nte à solicitação da 77 

SEASO através do Ofício n° 341/2011; 10. Apreciação  e aprovação do Parecer 78 

da Subcomissão de Aprendizagem, referente à solicit ação da Associação 79 

Educacional Espírita Lins de Vasconcelos, para insc rição do curso de 80 

“Aprendiz Bancário” no CMDCA; 11. Apreciação e apro vação do Parecer da 81 

Subcomissão de Aprendizagem, referente à solicitaçã o de inscrição no 82 

CMDCA do Instituto Kaefer Globoaves Desenvolvimento  Econômico, Social e 83 

Ambiental; 12. Apreciação e aprovação do Parecer da  Subcomissão de 84 

Aprendizagem, referente à solicitação de inscrição no CMDCA da Fundação 85 

Projeto Pescar; 13. Saldo do FIA 2009; 14.  Relatór io da visita institucional à 86 

“Instituição de Apoio à Criança Especial de Cascave l – IACEVEL”; 15.  87 

Abrigo Institucional para Crianças de 03 – 11 anos referente Oficio nº 361 88 

da SEASO: 16. Crescer em Família, Deliberação nº 00 9/2011 do CDECA; 89 

17. Informes Gerais. Sem mais passa-se ao ponto 1. Apreciação e aprovação da 90 

Ata da Reunião Ordinária anterior (01/06/2011) e da  Ata da Reunião 91 

Extraordinária anterior (10/06/2011);  Pedro  coloca em apreciação a leitura das 92 

atas, as quais são aprovadas pela plenária, com uma abstenção. Passa-se ao 93 

ponto 2. Apresentação do Relatório Mensal do Conselho Tu telar Regional 94 

Leste e Oeste; A Conselheira Tutelar Regional Leste,  Tatiane Bonzanini, faz a 95 

apresentação do relatório do Conselho Tutelar Regional Leste do mês de junho 96 

e informa que estão utilizando tanto o Sistema de Informação para Infância e 97 



Adolescência - SIPIA/WEB, quanto o sistema local. Diz que alimentaram os 98 

Sistemas com cerca de 20 casos, e relata que estão enfrentando diversas 99 

dificuldades para alimentar os Sistemas. Maria da Glória conselheira tutelar 100 

corrobora com Tatiane e diz que alguns Conselheiros Tutelares tiveram o 101 

acesso bloqueado no sistema SIPIA/WEB por estarem no final de mandato, e 102 

apresenta o Relatório do Conselho Tutelar Regional Oeste do mês de junho. 103 

Tatiane ainda informa que só conseguiram imprimir o relatório de porcentagem 104 

dos atendimentos. Pedro solicita que façam um apanhado geral dos casos 105 

resolvidos e atendidos pelos conselhos tutelares e tragam para as próximas 106 

reuniões. Passa-se ao ponto 3. Apreciação e aprovação do Parecer da 107 

Comissão de Sindicância, instaurada a fim de apurar  irregularidades no 108 

desempenho da função de Conselheira Tutelar do Cons elho Tutelar 109 

Regional Leste; A conselheira Gelvana Schmidt faz a leitura do relatório da 110 

Comissão de Sindicância Administrativa, que propõe o arquivamento do 111 

processo de sindicância instaurado a fim de apurar a responsabilidade das 112 

conselheiras tutelares Senhora Dilma Taborda e Senhora Noeli Zanini 113 

Menegati de Souza, pois apurou que foi um fato isolado e que as conselheiras 114 

agiram em consonância ao art. 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente – 115 

ECA que dispõe “É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 116 

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 117 

aterrorizante, vexatório ou constrangedor”. Pedro coloca em votação o 118 

arquivamento do processo, a plenária aprova por unanimidade. Maria Tereza 119 

fala que o Núcleo Regional de Educação deve ser informado referente a esta 120 

situação e solicitar se está tomando alguma providência em relação a 121 

pedagoga envolvida. Prossegue-se ao ponto 4. Recomposição das Comissões 122 

do CMDCA:  Ana Paula faz a leitura das composições das Comissões permanentes 123 

do CMDCA. Diz que elas devem ser paritárias por isso há a necessidade de 124 

completar as vagas de conselheiros que saíram das comissões. A plenária indica a 125 

conselheira Silvana Ferreira Messias Valdameri para a vaga na Comissão Especial 126 

de Leis. Pedro coloca que será articulado pela Secretária Inês, junto aos secretários 127 

das demais secretarias municipais a indicação de conselheiros para as comissões 128 

do CMDCA. Pedro coloca em votação a composição da Comissão Orçamento e 129 

Finanças que ficará. Rossana Costacurta, Ida Maria Dolla, Silvana Ferreira Messias 130 

Valdameri, Patrícia Finato, Cheila T. L. Guimarães, representantes governamentais, 131 



e Karla Karina de Maria Luciano, Gelvana C. de A. Schimidt, Maria Tereza Chaves, 132 

Leoni A. Naldino, Ir Lucia Terezinha Bonetti representantes não governamentais, o 133 

Presidente coloca em votação e a plenária aprova por unanimidade, e a Comissão 134 

Especial de Leis que ficará Cheila T. L. Guimarães, Patricia Finato, Silvana F. M. 135 

Valdameri, Alande M. Tissiani, Ida Maria Dolla representantes governamentais, e 136 

Rui Tamarandurgo Dias da Rosa, Leoni A. Naldino, Pedro Maria Martendal de 137 

Araujo, Gelvana C. de A. Schimidt, Jovane dos Santos Borges representantes não 138 

governamentais, o Presidente coloca em votação e a plenária aprova por 139 

unanimidade. Sem mais passa-se ao ponto  5. Exposição da Secretaria Municipal 140 

de Educação:  haja vista que o Secretário Municipal de Educação, Valdecir Nath, 141 

ainda não se faz presente, o presidente Pedro sugere que prossiga-se a reunião e 142 

que se o mesmo comparecer ate o final desta reunião  volta-se a discutir o referido 143 

ponto de pauta. 6. Composição da Comissão do Processo Eleitoral do 144 

Conselho Tutelar Regional Leste e Oeste do municípi o de Cascavel: O 145 

Presidente fala que deve-se compor a Comissão do Processo Eleitoral do Conselho 146 

Tutelar Regional Leste e Oeste e solicita que os conselheiros se prontifiquem. 147 

Dessa forma compõem-se a Comissão da seguinte forma: governamentais: Cheila 148 

Tatiana Lautert Guimarães, Inês de Paula, Leonir Cruz, Patríca A. Finato, 149 

Rossana Costacurta, Silvana Ferreira Messias Valdameri, e não 150 

governamentais: Karla Karine de Maria Luciano, Pedro Mª Martendal de Araújo, 151 

Imoacir Angheben, Maria Tereza Chaves, Gelvana C. de A. Schimidt, Rui T. 152 

Dias da Rosa. Pedro coloca em votação a Composição da Comissão a qual e 153 

aprovada por unanimidade, passa-se ao ponto 7. Composição da Comissão 154 

Organizadora da V Conferência Municipal dos Direito s da Criança e do 155 

Adolescente do município de Cascavel:  Pedro sugere que se coloque um 156 

representante de cada Secretária Municipal para compor a Comissão Organizadora 157 

da V Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo que o 158 

CMDCA já oficiou todas as  Secretarias e somente a  Secretaria de Cultura e a 159 

Secretaria de Esporte e Lazer indicaram as próprias conselheiras representantes do 160 

CMDCA para compor a Comissão.  Vanderlei coloca que o Núcleo Regional de 161 

Educação - NRE tem que participar da Comissão. O Presidente compõe a 162 

Comissão, com os conselheiros do CMDCA e alguns convidados para fazer parte 163 

da Comissão, diz que quando a Comissão achar necessário poderá convidar mais 164 

pessoas a participar das reuniões da Comissão Organizadora. A Comissão 165 



Organizadora da V Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 166 

é composta dos seguintes membros Laura Regina de Oliveira Zanchin, Cheila T. L. 167 

Guimarães, Maria Aparecida Ferreira, Ida Maria Dolla, de representação 168 

governamental, Gelvana C. de A. Schimidt, Karla K. de M. Luciano, Maria Tereza 169 

Chaves, Pedro M. M. de Araújo, de representação não governamental, e Cláudio 170 

Evaristo César, Ellen Pires, Janete Magnagnagno, Justa Alves dos Anjos Chesca 171 

Rosangela B. Gouveia, Vanderlei Augusto da Silva, como convidados. O Presidente 172 

coloca em votação a composição a qual a plenária aprova por unanimidade, sem 173 

mais passa-se ao ponto 8. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de  174 

Orçamento e Finanças e da Comissão de Avaliação de Projetos e 175 

Documentos do CMDCA, referente à solicitação da uti lização do saldo 176 

remanescente do Convênio 162/2010 e do Convênio 165 /2010 – Projeto do FIA 177 

Municipal 2009, da entidade Lar dos Bebês:  Ana Paula faz a leitura do parecer 178 

da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Avaliação de Projetos e 179 

Documentos que dispõe sobre o uso dos rendimentos do Convênio n° 162/2010 180 

no total de R$161,00 (cento e sessenta e um reais) e do Convênio n° 165/2010 181 

no total de R$ 5.617,00 (cinco mil, seiscentos e dezessete reais), do Projeto do 182 

FIA Municipal 2009, da entidade Lar dos Bebês, tendo como indicativo a 183 

plenária o parecer favorável. Pedro coloca em aprovação o parecer, a plenária 184 

aprova com uma abstenção, passa-se ao ponto 9. Apreciação e aprovação do 185 

Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e da Co missão de Avaliação 186 

de Projetos e Documentos do CMDCA, referente à soli citação da SEASO 187 

através do Ofício n° 341/2011: Ana Paula realiza a leitura do parecer da Comissão 188 

de Orçamento e Finanças e da Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos 189 

que dispõe referente a contratação de empresa privada para prestação de serviço 190 

de vigilância e segurança armada, por período ininterrupto de 24 horas, nos 191 

serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade da 192 

SEASO, o qual tem como indicativo a plenária Parecer Favorável à aprovação 193 

da contração de empresa privada para a prestação de serviços de vigilância e 194 

segurança armada. Inês agradece ao parecer favorável e diz que é necessária a 195 

contratação da empresa para que se assegure a integridade dos usuários, visto que 196 

esses já sofreram violação de seus direitos e o município tem que garantir a 197 

segurança de todos inclusive dos trabalhadores. Pedro coloca em aprovação o 198 

parecer e a plenária aprova com uma abstenção, sem mais passa-se ao ponto 10. 199 



Apreciação e aprovação do Parecer da Subcomissão de  Aprendizagem, 200 

referente à solicitação da Associação Educacional E spírita Lins de 201 

Vasconcelos, para inscrição do curso de “Aprendiz B ancário” no CMDCA:  202 

Ana Paula realiza a leitura do parecer da Subcomissão de Aprendizagem que 203 

dispõe sobre a solicitação da Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos 204 

– AEELV para inscrição do curso de “Aprendiz Bancário”, no CMDCA, o qual tem 205 

como indicativo à plenária o parecer favorável. Pedro coloca em aprovação o 206 

parecer, o qual é  aprovado com uma abstenção. Passa-se ao ponto 11. 207 

Apreciação e aprovação do Parecer da Subcomissão de  Aprendizagem, 208 

referente à solicitação de inscrição no CMDCA do In stituto Kaefer Globoaves 209 

Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental:  Pedro agradece o empenho 210 

de todos os conselheiros que estiveram envolvidos neste processo de avaliação e 211 

documentos do Instituto Kaefer/Globoaves. Ana Paula realiza a leitura do parecer 212 

da Subcomissão de Aprendizagem, o qual dispõe referente a solicitação de 213 

inscrição do Instituto Kaefer/Globoaves, Desenvolvimento Econômico, Social e 214 

Ambiental no CMDCA, para desenvolver o programa de aprendizagem profissional 215 

no município de Cascavel, sendo indicado pela Comissão à plenária o 216 

indeferimento do pedido de inscrição no CMDCA do Instituto Kaefer Globoaves 217 

Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, uma vez que não se 218 

caracteriza como Programa de Aprendizagem Profissional.  Pedro diz que a 219 

entidade desenvolve uma atividade louvável e necessária a sociedade, porém o 220 

Projeto desenvolvido e apresentado ao CMDCA não contempla as exigências da 221 

Legislação de aprendizagem profissional, e que o Conselho não é contrário a 222 

Instituição e sim que o projeto não está de acordo com legislação. Justa Alves dos 223 

Anjos Chesca, Secretaria Executiva dos Conselhos, fala que o CMDCA já realizou 224 

diversas orientações ao Instituto Globoaves, o qual não se adequou as orientações 225 

repassadas. Pedro coloca em votação o parecer em tela, e a plenária aprova por 226 

unanimidade, passa-se ao ponto 12. Apreciação e aprovação do Parecer da 227 

Subcomissão de Aprendizagem, referente à solicitaçã o de inscrição no 228 

CMDCA da Fundação Projeto Pescar:  Ana Paula realiza a leitura do parecer da 229 

Subcomissão de Aprendizagem que dispõe referente à solicitação de inscrição 230 

da Fundação Programa Pescar no CMDCA, para desenvolver o programa de 231 

aprendizagem Profissional no município de Cascavel, o qual tem como 232 

indicativo à plenária o indeferimento do pedido de inscrição no CMDCA da 233 



Fundação Projeto Pescar, uma vez que não se caracteriza como Programa de 234 

Aprendizagem Profissional. O Presidente coloca em aprovação o parecer e a 235 

plenária aprova por unanimidade de votos. Sem mais passa-se ao ponto 13. Saldo 236 

do FIA 2009: Inês diz que Larissa Zanlorenci, agente administrativo, esta 237 

representando o setor Administrativo da SEASO, o qual realizou o levantamento 238 

dos valores remanescente do FIA Municipal 2009, sendo esse de R$ 116.357,00. 239 

Pedro fala que os projetos avaliados e deliberados do FIA Municipal 2010 240 

serão reavaliados, visto que o valor do saldo remanescente do FIA 2009, foi 241 

maior do que se havia previsto teve alteração. Sem mais passa-se ao ponto 14. 242 

Relatório da visita institucional à “Instituição de  Apoio à Criança Especial 243 

de Cascavel – IACEVEL”:  Ana Paula realiza a leitura do relatório da visita a 244 

Instituição em tela, realizada pelas conselheiras do CMDCA, Patrícia, Silvana e 245 

Maria Aparecida, as quais realizaram a visita in loco na IACEVEL, e informa 246 

que a Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos em reunião anterior 247 

sugeriu a plenária por encaminhar a denúncia e o relatório da IACEVEL ao 248 

Ministério Público, a plenária aprova a sugestão da Comissão, para 249 

encaminhar a denuncia ao Ministério Publico e a Delegacia de Policia Civil, 250 

visto a gravidade da situação em que envolve a IACEVEL e a população em 251 

geral. Sem mais passa-se ao ponto 15. Abrigo Institucional para Crianças de 252 

03 – 11 anos conforme Oficio nº 84/2011 advindo da SEASO: A Secretária 253 

Inês de Paula informou através do oficio nº 84/2011 que ainda não foi instalado 254 

o serviços de Abrigo Institucional pra crianças de 03 a 11 anos porque 255 

houveram muitas exonerações por parte do corpo funcional da SEASO, porém 256 

em virtude do novo Concurso Publico que será realizado em agosto de 2011 257 

conforme edital 030/2011, serão contratos profissionais e educadores  para 258 

possibilitar a abertura deste serviço que funcionará no endereço onde 259 

atualmente está instalada a Casa de Passagem Feminina no Município de 260 

Cascavel. Pedro coloca em aprovação a sugestão da SEASO para a instalação 261 

do Abrigo Institucional de crianças de 03 a 11 anos no local onde atualmente 262 

funciona a Casa de Passagem Feminina, a qual e aprovado por todos. Passa-263 

se ao ponto 16. Deliberação 009/2011 do CEDCA Cheila explana sobre o teor 264 

da Deliberação 009/2011 e a necessidade de se preencher os seus anexos, 265 

bem como os serviços que serão contemplados com os valores 266 

disponibilizados pelo CEDCA através do programa Crescer em Familia, sendo 267 



que os projetos deverão ser apresentados ate 10 de agosto de 2011, e as 268 

entidades deverão estar inscritos no CMAS e CMDCA. Pedro coloca em 269 

aprovação o anexo apresentado pela conselheira Cheila, que informa sobre as 270 

entidades e serviços que podem ser contempladas com o Crescer em Família, 271 

sendo essas: Associação do Recanto da Criança, Lar do Bebes Pequeno 272 

Peregrino, Casa de Passagem Feminina, Casa de Passagem Masculina, o qual 273 

é aprovado por unanimidade. Sem mais retorna-se ao ponto de pauta nº 5. 274 

Exposição da Secretaria Municipal de Educação; com a chegada do Secretário 275 

Municipal de Educação, Valdecir Antonio Nath, Pedro coloca a plenária o número 276 

de crianças em lista de espera por vagas na rede municipal de ensino e CMEIs, e 277 

ressalta o teor dos ofícios advindos da SEMED Nº 357/2011. O Secretário coloca 278 

que recebeu o expediente advindo do CMDCA, e que a Secretaria Municipal de 279 

Educação tem programado um Plano de Ação para 2011/2016 e que a demanda 280 

reprimida de crianças de nos Centros Municipal de Educação Infantil - CMEI é de 281 

2.500 retirando os cadastros em duplicidades, o Secretario ressalta que e difícil 282 

especificar um prazo para sanar toda a demanda reprimida, e informa que hoje a 283 

SEMED tem receio em ditar um prazo para zerar a lista de espera existente, e que 284 

para atender esta demanda o município seria necessário a construção de 20 novos 285 

Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI, com um custo de R$ 286 

50.000.000,00 para construção de estrutura física, fora folha de pagamento e 287 

manutenção. Diz que o Governo Federal tem um projeto de construção 7 (sete) 288 

CMEIs em Cascavel  mas que ainda não houve a abertura de crédito, para o inicio 289 

das obras. O Secretario informa ainda que serão  abertas   80 vagas em parceria 290 

com a Igreja Presbiteriana, e que em 15 de agosto o Colégio Robert Kenedy volta 291 

ao prédio próprio e as casas locadas serão adequadas para 100 novas vagas para 292 

educação infantil. Ressalta que os CMEIs tem que se adequarem à necessidade da 293 

criança e não a criança ao CMEI, e que até dezembro de 2012 a pretensão da 294 

SEMED é abrir 200 novas vagas pelo menos em período parcial, e haverá uma 295 

reorganização da rede publica de ensino prevista, e com a  construção de 14 novas 296 

unidades o município passaria de 34 para 50 unidades atendendo assim a 297 

demanda existente. Inês parabeniza o empenho da equipe da SEMED em resolver 298 

o problema existente. Vanderlei diz que trabalha junto a SEMED, desempenhando 299 

como presidente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 300 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e vivencia a 301 



dificuldade em atender a demanda de vagas do CMEIs, e que esta realizando um 302 

estudo social, pois há necessidade de se estudar a realidade da comunidade e para 303 

que haja planejamento e gestão efetiva na resolutividade  dos problemas colocados 304 

por todos. Karla parabeniza as atitudes do Secretário frente da Secretaria. Pedro 305 

questiona referente as férias do CMEIs visto que as mães continuam trabalhando. 306 

O Secretário responde que os funcionários tiram férias somente no período de 307 

férias das crianças e que hoje não tem um plano para alterar o funcionamento dos 308 

CEMEIs  neste período. Sem mais passa-se ao ponto 17. Informes Gerais: Ana 309 

Paula esclarece sobre a alternância de auplência no Conselho Tutelar, sendo que a 310 

Conselheira Tutelar, eleita como terceira suplente, Maria Aparecida Dias, foi 311 

convocada através do Edital 003/2011 do CMDCA, para tomar posse como 312 

Conselheira Tutelar Regional Leste substituindo a Conselheira Tutelar Flavia Leonel 313 

que está afastada temporiamente por motivo de licença maternidade. Em virtude, 314 

de que a primeira suplente, Sandra Elenice de Jesus Silvério, estava substituindo a 315 

Conselheira Tutelar Regional Oeste, Mônica Andressa Silveira, que estava em 316 

licença maternidade, até a data de 03 de julho de 2011. no entanto, tão logo 317 

encerrou a licença maternidade da Conselheira Mônica, a primeira suplente Sandra 318 

tomou posse conforme Edital 005/2011 CMDCA, na data de 04 de julho de 2011, 319 

substituindo a conselheira, Maria Aparecida, para cobrir a licença maternidade da 320 

conselheira tutelar Flavia Leonel. Também ocorreu nesse meio tempo, o 321 

afastamento da conselheira tutelar, Flavia Borchart, por motivo de licença saúde, 322 

sendo então convocada a quarta suplente Clarice Fruet, a qual deu vacância de 323 

vaga, portanto convocou-se novamente a terceira suplente, Maria Aparecida, para 324 

assumir a licença a saúde, da conselheira Flavia Borchart, através do edital 325 

006/2011 do CMDCA, na data de 05 de julho de 2011. Convite do CEMIC para 326 

festa junina; Estende-se os convites para os conselheiros do Seminário SEMED; 327 

Convite posse do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 328 

(Presidente foi representando o CMDCA); Conferência Municipal de Assistência 329 

Social; Conferência Municipal de Saúde. Sem mais encerra-se a  reunião, às 330 

11h28min, e eu Ana Paula de Lima Seibel, lavro esta ata que após lida e aprovada, 331 

será assinada por mim e pelo Presidente. 332 


