
Reunião Extraordinária 
ATA nº. 09  - 14/07/2010 

 
 
Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e dez, ás 18h30 reuniu-se na sala de reuniões 1 
do 3º andar da Prefeitura Municipal de Cascavel, os membros do Conselho Municipal dos 2 
Direitos da Criança e do Adolescente e seu presidente, senhor Pedro Maria Martendal de 3 
Araújo, para tratar dos seguintes assuntos de pauta 1. Posse de Conselheiros; 2. Compor 4 
as Comissões Temáticas; 3. Horário e local das Reun iões Ordinárias; 4. Apreciação e 5 
deliberação do Parecer da Comissão Especial Transit ória atinente à alteração no 6 
Plano de Trabalho e Aplicação referente à reserva d e R$ 25.000,00 do FIA/2008 da 7 
entidade Lar dos Bebês; 5. Apreciação e deliberação  do Parecer da Comissão 8 
Especial Transitória referente ao CAPS ad; 6. Aprec iação e deliberação do Parecer da 9 
Comissão Especial Transitória referente a prorrogaç ão de Registros dos Serviços, 10 
Programas e Projetos governamentais e não govername ntais que expiram em 11 
18.07.2010; 7. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão Especial Transitória 12 
referente a demanda reprimida do CREAS I – Centro d e Referência Especializado de 13 
Assistência Social; 8. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão Especial 14 
Transitória referente à criação de Conta Bancária E specífica para o FIA/2010; 9. 15 
Filmagens das reuniões; 10. Apreciação e deliberaçã o do Parecer da Comissão 16 
Especial Transitória referente a Requisição de Serv iço Público nº 201001176 – 17 
Conselho Tutelar Oeste; 11. Apreciação e deliberaçã o do Parecer da Comissão 18 
Especial Transitória referente a Requisição de Serv iço Público nº 201001181 – 19 
Conselho Tutelar Oeste; 12. Apreciação e deliberaçã o do Parecer da Comissão 20 
Especial Transitória referente ao Ofício nº 023/201 0 advindo da Associação de 21 
Moradores do Bairro Pioneiros Catarinense – AMOPI; 13. Indicação de Conselheiros 22 
para compor a Instância de Controle Social; 14. Apr eciação e deliberação do Parecer 23 
da Comissão Especial Transitória referente a Resolu ção nº 137 do CONANDA; 15. 24 
Informes Gerais. O presidente inicia a reunião cumprimentando a todos e apresentando 25 
Inês Aparecida de Paula Dias, Conselheira e também Secretaria Municipal de Assistência 26 
Social. Explica que foi necessária a convocação desta Reunião Extraordinária, haja vista 27 
que, na data de 02.07.2010 encerrou a gestão do CMDCA 2008/2010 e, portanto, foi 28 
realizada Reunião Ordinária naquela data para a posse do atual Conselho. No entanto, 29 
alguns assuntos pautados para discussão nesta reunião, precisavam passar antes pelas 30 
Comissões, e somente depois da posse, é que Pedro, enquanto presidente tinha respaldo 31 
Legal para indicar uma Comissão Especial para analisar os referidos assuntos, emitindo 32 
Pareceres para a apreciação e deliberação da Plenária. Em seguida, coloca a pauta em 33 
apreciação. Antes porém, da manifestação da Plenária, o Conselheiro Rui T. Dias da Rosa, 34 
pergunta se a titularidade é da pessoa ou da Entidade, pois consta na pauta que serão 35 
compostas as Comissões e ele se preocupa de ser aprovado algo que não esteja correto, 36 
cita o art. 12 da lei 5.142/09 o qual diz que “O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 37 
do Adolescente elegerá dentre os membros eleitos, pelo quorum mínimo de 2/3 (dois 38 
terços), o Presidente e o Vice-Presidente, o Secretário e o Segundo Secretário”. A plenária 39 
inicia uma discussão; a Conselheira Maria Tereza Chaves fala que este assunto não consta 40 
na pauta, e, por uma questão de ordem, teria que se pedir a inclusão de pauta, e, não foi 41 
solicitado. A Secretária Executiva dos Conselhos, Justa Alves dos Anjos Chesca, explica 42 
que na composição do CMDCA a vaga é da Entidade e que somente os Conselheiros não 43 
Governamentais vão para eleição e os Governamentais não são eleitos, e sim indicados 44 
através de Decreto do Prefeito; acrescenta que para a composição da mesa diretiva, 45 
(Presidente, vice presidente, 1º Secretário e 2º Secretário), foi realizada uma votação entre 46 
os eleitos/indicados que, por livre e espontânea vontade, puseram seus nomes à disposição 47 
para compor a mesa diretiva. Após esclarecimento o presidente coloca novamente a pauta 48 
em apreciação. A Conselheira Alande Manfrói Tissiani pergunta se será possível discutir 49 
todos estes assuntos em uma única reunião. Pedro explica que os assuntos são urgentes e 50 
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pertinentes, por isso, é necessário a discussão de todos. Após apreciação, a pauta é 51 
aprovada por unanimidade e passa-se para o ponto de pauta nº 1. Posse de Conselheiros:  52 
o presidente esclarece que no dia da posse (02.07.2010), as Conselheiras Alande Manfrói 53 
Tissiani e Jane Maria de Mello Tiem, não puderam estar presente, por isso, neste 54 
momento, são empossadas oficialmente. Na seqüência, a plenária passa a discutir o ponto 55 
nº 2. Compor as Comissões Temáticas: Justa faz uma breve explicação das atribuições 56 
das Comissões, lembrando que cada Conselheiro recebeu na sua posse, uma pasta 57 
contendo a Lei e o Regimento Interno do CMDCA, onde constam de forma explícita, entre 58 
outros assuntos, as atribuições das Comissões; Justa fala também que as Comissões de 59 
Avaliação de Projetos e Documentos e de Orçamento e Finanças, “tem muito trabalho”, pois 60 
tudo que envolve projetos e recursos passa por estas Comissões. Justa elenca as 61 
Comissões e os Conselheiros vão colocando seus nomes à disposição; o Conselheiro Rui 62 
Tamarandurgo Dias da Rosa põe seu nome à disposição com a ressalva de que sua 63 
participação nas reuniões de Comissões está condicionada ao tempo disponível que terá em 64 
relação à Empresa da qual é funcionário. Desta forma, as Comissões ficaram assim 65 
compostas: COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS:  Governamentais:  Rossana 66 
Costacurta, Veralucia Clivati Martins, Silvana Ferreira Messias Valdameri, Fernando José 67 
Ciello, Inês de Paula; Não Governamentais:  Cândida Erli Siqueira, Maureci Machado, 68 
Maria Tereza Chaves, Leonir A. Naldino, Ir. Lúcia Teresinha Bonetti. COMISSÃO DE 69 
AVALIAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTOS:  Governamentais:  Rossana Costacurta, 70 
Veralucia Clivati Martins, Inês de Paula, Fernando José Ciello, Maria Aparecida Ferreira, 71 
Jane Maria de Mello Tiem; Não Governamentais:  Pedro Maria Martendal de Araújo, 72 
Cândida Erli Siqueira, Maria Tereza Chaves, Ana Cordeiro Stocker, Ir. Lúcia Teresinha 73 
Bonetti, Leonir A. Naldino. COMISSÃO ESPECIAL DE LEIS:  Governamentais:  Inês de 74 
Paula, Veralucia Clivati Martins, Jorge Luiz Bueno, Alande Manfrói Tissiani, José Roberto 75 
Nicoloso. Não Governamentais:  Rui Tamarandurgo Dias da Rosa, Leoni A. Naldino, Pedro 76 
Maria Martendal de Araújo, Maureci Machado, Jovane dos Santos Borges. COMISSÃO 77 
ESPECIAL DO PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA : Governamentais: 78 
Veralucia Clivati Martins, Silvana Ferreira Messias Valdameri, Jane Maria de Mello Tiem, 79 
Marilda Eugênio Penga, Maribel Lopes Rodrigues, Maria Aparecida Ferreira; Não 80 
Governamentais:  Maria Tereza Chaves, Pedro Maria Martendal de Araújo, Maureci 81 
Machado, Rui Tamarandurgo Dias da Rosa, Fábio Fiorin Cardoso, Salete de Lima Chrun. A 82 
Conselheira Veralucia sugere alguns nomes da Secretaria Municipal de Assistência Social 83 
para participarem desta Comissão na condição de convidados , tendo em vista, o 84 
arcabouço teórico que irá contribuir com as discussões, sendo: Janete Krack 85 
Magnagnagno, Luzia de Aguiar Soares, Cheila Tatiana  Lautert Guimarães, Susana 86 
Medeiros Dal Molin. SUBCOMISSÃO DE APRENDIZAGEM:  Governamentais:  Rossana 87 
Costacurta, Veralucia Clivati Martins, Silvana Ferreira Messias Valdameri, Jane Maria de 88 
Mello Tiem, Inês de Paula; Não Governamentais:  Fábio Fiorin Cardoso, Salete de Lima 89 
Chrun, Antonieta Abdiel Aziz Halim, Maria Tereza Chaves, Paulo Augusto Chemim. A 90 
plenária referenda enquanto convidada  para participar desta Subcomissão, a Gerente da 91 
Área de Proteção Básica, Luzia de Aguiar Soares. Em seguida, o presidente coloca a 92 
Composição das Comissões em votação e a plenária aprova por unanimidade. 3. Horário e 93 
local das Reuniões Ordinárias: Pedro fala que em conversa informal com alguns ex 94 
Conselheiros e uma “sondagem” com os atuais, percebeu que há um desagrado do horário 95 
que hoje ocorrem as reuniões (18h30); por isso, ele gostaria de propor a mudança de 96 
horário das reuniões para às 08h15, bem como, que fossem realizadas de forma 97 
descentralizada, pois seria uma oportunidade dos Conselheiros conhecerem as Entidades, 98 
Serviços, Programas e Projetos  inscritos no CMDCA; adiantou que, se for aprovado a 99 
mudança do local das reuniões, a Secretaria Municipal de Assistência Social disponibilizará 100 
transporte para quem necessitar. A plenária discute a proposição do presidente. O 101 
Conselheiro Rui lembra que ele não tem direito a voto, mas quer que se registre que não 102 
poderá comparecer nas reuniões realizadas neste horário, haja vista, ter vínculo 103 
empregatício, onde tem que cumprir horário, e aqui no CMDCA, desenvolve trabalho 104 
voluntário; acrescenta que, se for aprovado que as reuniões sejam realizadas de forma 105 
itinerante, será necessário ampla divulgação. Após discussão, o presidente coloca a 106 
proposição em votação e a plenária aprova por 11 votos favoráveis, 02 contrário e uma 107 
abstenção, e que as reuniões ordinárias do CMDCA sejam realizadas às 08h15, de forma 108 



itinerante,  permanecendo a data da primeira quarta-feira de cada mês. 4. Apreciação e 109 
deliberação do Parecer da Comissão Especial Transit ória atinente à alteração no 110 
Plano de Trabalho e Aplicação referente à reserva d e R$ 25.000,00 do FIA/2008 da 111 
entidade Lar dos Bebês: Justa explica que a Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino 112 
encaminhou documento ao CMDCA solicitando alteração no Plano de Aplicação referente 113 
ao FIA Municipal-2008 o qual tinha por finalidade utilizar o recurso de R$ 25.000,00 (vinte e 114 
cinco mil reais) para custear folha de pagamento de um profissional de serviço social por um 115 
período de dez meses; explica ainda que, consta no referido documento, que foi deliberado 116 
pelo CEDCA – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da 117 
deliberação nº 008/2009 do CEDCA-PR, Convênio nº 005/2010, Processo nº 10.09953-0, no 118 
valor de R$ 90.201,92 (noventa mil, duzentos e um real e noventa e dois centavos), sendo 119 
este valor liberado e depositado em uma conta corrente da entidade, em parcela única, o 120 
qual será utilizado conforme Plano de trabalho e Aplicação para custear folha de pagamento 121 
dos seguintes profissionais: quatro  mães Social, um psicólogo, um Assistente Social, 122 
por um período de doze meses, e que considerando que tanto o FIA Municipal/2008 como o 123 
FIA Estadual, seriam para custear a Folha de Pagamento de um Profissional de Serviço 124 
Social, é que a Entidade solicita a alteração do Plano de Aplicação do FIA/2008, para que 125 
possa utilizar o recurso para outra finalidade. Em seguida, Justa lê o Parecer da Comissão 126 
Especial Transitória, no qual consta que considerando que a Comissão analisou a 127 
solicitação e verificou que não existem obstáculos legais para a realização da aludida 128 
alteração de categoria de despesas, o indicativo a Plenária é de parecer favorável à 129 
alteração do Plano de Trabalho e Aplicação, recomen dando ainda que, o novo plano 130 
apresentado seja encaminhado para a Comissão de Ava liação de Projetos e 131 
Documentos do CMDCA a fim de serem tomadas as dilig ências necessárias.  A 132 
Plenária considera satisfatória as explicações; o presidente coloca o Parecer em votação, e 133 
este é aprovado por unanimidade. 5. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão  134 
Especial Transitória referente ao CAPS ad: A Secretária Executiva dos Conselhos explica 135 
que este assunto já foi discutido na gestão anterior em reunião ordinária ocorrida em 136 
03.03.2010, faz algumas considerações e lê o Parecer que diz: que considerando que a 137 
estrutura física do CAPS ad – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga foi construída 138 
com recursos advindos do Fundo da Infância e Adolescência – FIA Estadual, a Comissão 139 
Transitória tem como indicativo à Plenária o parecer favorável que seja feito uma 140 
recomendação a Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, que após finalizar a construção 141 
da nova sede do CAPS ad, destine a estrutura física já existente para o atendimento 142 
exclusivo de crianças e adolescentes; e que seja of iciado a SESAU e a Secretaria 143 
Municipal de Planejamento para que efetuem a regula rização do imóvel. O Parecer é 144 
colocado em votação pelo Presidente e aprovado por unanimidade. 6. Apreciação e 145 
deliberação do Parecer da Comissão Especial Transit ória referente a prorrogação de 146 
Registros dos Serviços, Programas e Projetos govern amentais e não governamentais 147 
que expiram em 18.07.2010: Pedro faz um pequeno resgate e explica a Plenária que os 148 
Serviços, Programas e Projetos governamentais e não governamentais, entregaram, em 149 
tempo hábil, a documentação para renovação de seus registros que venceram em 150 
18.04.2010, porém, a gestão anterior não teve disponibilidade de tempo para efetuar a 151 
devida análise, por este motivo, prorrogou o registros até a data de 18.07.2010; Pedro fala 152 
que devido a esta análise demandar tempo, pois, terá que ser minuciosamente examinada, 153 
não será possível fazê-la até a data citada; por este motivo a Comissão Especial Transitória, 154 
tem como indicativo à Plenária o Parecer favorável de que os Registros dos Serviços, 155 
Programas e Projetos governamentais e não governamentais que expiram em 18.07.2010, 156 
sejam prorrogados até 18.10.2010. Colocado em votação, o Parecer é aprovado por 157 
unanimidade. 7. Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão Especial Transitória 158 
referente a demanda reprimida do CREAS I – Centro d e Referência Especializado de 159 
Assistência Social: Antes da leitura do Parecer, a Conselheira Rossana Costacurta pede 160 
que seja explicado aos novos Conselheiros o que é o CREAS I. A Conselheira e Secretária 161 
da SEASO, Inês de Paula explica que o Centro de Referência Especializado de Assistência 162 
Social, CREAS I, atende crianças/adolescentes vítimas de violência. Pedro explica que 163 
conforme Relatório encaminhado pelo Serviço, referente ao atendimento do mês de 164 
junho/2010, existe demanda reprimida de aproximadamente 40 (quarenta) 165 
crianças/adolescentes, haja vista, não existir profissionais suficientes que dêem conta de 166 



todo o atendimento; solicita a Justa que faça a leitura do Parecer da Comissão Especial 167 
Transitória no qual consta que: de acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, 168 
apesar dos incontidos esforços para regularização do quadro de funcionários, o número de 169 
profissionais nos programas está bastante reduzido, sendo que só poderá ser regularizado 170 
com a realização e convocação do concurso público. Justa continua a leitura do Parecer o 171 
qual salienta que: conforme o Edital de Convocação 75/2010 (Concurso Público Municipal), 172 
foram admitidos dois profissionais de Serviço Social para atuarem junto ao Município, mas 173 
que estes profissionais, foram lotados em outras Secretarias e que desta forma, a Comissão 174 
tem como indicativo à Plenária que o Poder Público Municipal, em especial o senhor Prefeito 175 
Municipal Edgar Bueno e a Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Inês de 176 
Paula, sejam oficiados para tomarem as providências quanto ao exposto, e que os dois 177 
profissionais recentemente admitidos em Concurso, sejam remanejados e lotados na 178 
SEASO e disponibilizados imediatamente para o CREAS I, para que atenda a demanda 179 
reprimida e que se no prazo de dez dias não forem destinados funcionários para atender o 180 
CREAS I, que o Ministério Público seja acionado. Justa encerra a leitura do Parecer e Inês 181 
de Paula explica que assim que soube desta demanda reprimida, juntamente com a diretora 182 
da SEASO, Susana Medeiros Dal Molin, conversou com o senhor Prefeito, Edgar Bueno, 183 
expôs a situação e o mesmo, sensibilizado, autorizou que seja providenciado imediatamente 184 
dois profissionais de Serviço Social para atuarem junto ao CREAS I; a Secretária pede que 185 
fique registrado, a preocupação dos Secretários, de Administração, Alisson Ramos da Luz e 186 
de Saúde, Ildemar Marino Canto com quem também manteve contato, que a exemplo do 187 
senhor Prefeito, entenderam e já colaboraram, pois o Prefeito determinou que a Secretaria 188 
que tenha em seu quadro funcional Assistente Social e Psicólogo, que esteja apoiando a 189 
SEASO, fazendo um remanejamento e cedendo o Profissional. A diretora Susana fala que 190 
está muito preocupada com a situação e serão reordenados os Serviços da Secretaria para 191 
atender a demanda existente. A Plenária questiona se estes dois profissionais que irão para 192 
o CREAS I são do Concurso Público citado no Parecer. A Secretária diz que não, que será 193 
efetuado remanejamento. Diante do exposto, o Parecer é colocado em votação e aprovado 194 
por unanimidade, porém, com a ressalva, de que seja retirado o parágrafo que consta 195 
que se não for disponibilizado funcionários para o CREAS I em dez dias , seja 196 
acionado o Ministério Público,  tendo em vista que, conforme exposto pela Secretária e 197 
Diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social, já estão sendo tomadas às 198 
providências quanto aos profissionais solicitados. 8. Apreciação e deliberação do Parecer 199 
da Comissão Especial Transitória referente à criaçã o de Conta Bancária Específica 200 
para o FIA/2010: O presidente Pedro explica à Plenária que, anualmente é realizada a 201 
Campanha Tributo a Cidadania cujos valores arrecadados são depositados no Fundo da 202 
Infância e da Adolescência – FIA; porém, por tratar-se de conta única, não é possível, 203 
distinguir os valores individuais de cada ano, o que dificulta a fiscalização e 204 
acompanhamento, haja vista que, qualquer movimentação dessa Conta, só poderá ser 205 
executada com a autorização do CMDCA; pede para a Secretária Executiva dos Conselhos 206 
que faça a leitura do Parecer da Comissão Especial Transitória, o qual diz que, tendo em 207 
vista que os recursos arrecadados ficam depositados em Conta Bancária para posterior 208 
partilha, é necessário a criação desta conta a cada ano para melhor controle e 209 
acompanhamento deste Conselho, uma vez que o CMDCA é o gestor do Fundo, e que o 210 
Parecer tem como indicativo à plenária que seja encaminhado à Secretaria Municipal de 211 
Finanças, precisamente à Divisão de Contabilidade/Tesouraria, Ofício solicitando a criação 212 
de uma Conta Corrente específica para o Fundo da Infância e da Adolescência – FIA 2010. 213 
Após a leitura, o Conselheiro Rui fala que já fez parte do CMDCA em gestões anteriores, 214 
inclusive sendo presidente, e que a questão do Fundo, sempre foi tudo muito transparente, 215 
por esta razão, em sua opinião, até aqui, não tem nada de errado com o Fundo. O 216 
presidente Pedro diz que, talvez não se fizesse entender bem, que ele, enquanto 217 
Conselheiro e presidente, sabe que tudo o que diz respeito ao FIA, foi feito certo e que a 218 
solicitação de criação desta Conta Específica, é apenas para facilitar o acompanhamento; 219 
deixa a palavra livre, e tendo em vista ninguém mais apresentar nenhuma dúvida ou 220 
questionamento, coloca o Parecer em votação o qual é aprovado por unanimidade. 9. 221 
Filmagens das reuniões: Pedro explica que a intenção da proposta é para, facilitar o 222 
trabalho da Secretaria Executiva dos Conselhos – SECON, e dar maior transparência aos 223 
assuntos discutidos nas reuniões; a Conselheira e Secretária Municipal de Assistência 224 



Social Inês, corrobora a fala de Pedro acrescentando que, devido a falta de funcionários na 225 
SECON, todos os assuntos pertinentes ao CMDCA, Conselho Municipal de Assistência 226 
Social, Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e Instância de Controle Social do 227 
Programa Bolsa Família acabam sobrecarregando a Secretária Executiva dos Conselhos, 228 
Justa e a Agente Administrativo, Clarice Fruet, embora, contam com o apoio de três 229 
estagiárias de Serviço Social; Inês ressalta que, da maneira como vem sendo feitas as atas, 230 
demanda muito tempo, tendo em vista a necessidade de estar resgatando algumas falas 231 
junto aos participantes, e que com a filmagem, facilitaria para todos e não ficaria nenhuma 232 
dúvida. Após as explicações, Justa lê o Parecer da Comissão Especial Transitória cujo 233 
indicativo à plenária, é favorável à implantação de sistema de filmagem e gravação das 234 
reuniões do CMDCA. Colocado em votação, o Parecer é aprovado por unanimidade. 10. 235 
Apreciação e deliberação do Parecer da Comissão Esp ecial Transitória referente a 236 
Requisição de Serviço Público nº 201001176 – Consel ho Tutelar Oeste: Pedro lê a 237 
requisição de serviço público nº 201001176  de 08.07.2010, advinda do Conselho Tutelar 238 
Oeste a qual vem reiterar a requisição de serviço nº 201000798,  datada de 22.04.2010, 239 
sendo que ambas foram encaminhadas ao senhor Prefeito Municipal Edgar Bueno, com 240 
cópia para o CMDCA e Conselho Municipal de Saúde, cujo teor diz que, conforme informado 241 
anteriormente, crianças e adolescentes de Cascavel encontram-se com seu direito a Saúde 242 
violado, já que o Município não está promovendo o atendimento destas crianças e 243 
adolescentes com deficiência, com o fornecimento de fraldas descartáveis, visando o 244 
atendimento integral à saúde, um direito fundamental destes, conforme art. 11, § 1º e § 2º 245 
da lei 8.069 – ECA _ Estatuto da Criança e do Adolescente. Justa faz uma breve explanação 246 
para melhor entendimento dos Conselheiros empossados no último dia 02 do corrente: fala 247 
que ao receber cópia da requisição de serviço nº 201000798,  a qual veio acompanhada de 248 
uma lista com nomes de crianças/adolescentes que, por serem portadores de necessidade 249 
especial, precisam fazer uso de fraldas descartáveis e não estão sendo atendidos, este 250 
Conselho encaminhou o ofício nº 040/2010 ao Secretário Municipal de Saúde, senhor 251 
Ildemar Marino Canto, solicitando providências imediatas referente à requisição supra, mas 252 
não foi dado retorno. A Conselheira Cândida Erli Siqueira fala que as Unidades Básicas de 253 
Saúde fizeram um levantamento, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde de 254 
qual a demanda de pacientes (crianças/adultos) que fazem uso de fraldas descartáveis, ela 255 
só não sabe informar quando e de que forma será realizada esta distribuição; esclarece que 256 
quanto as crianças/adolescentes e adultos assistidos pelo PAID - Programa de Atendimento 257 
de Internamento Domiciliar, em nenhum momento tiveram interrompidos o fornecimento de 258 
fraldas descartáveis. O Conselheiro Tutelar Vanderlei, diz que, embora na primeira 259 
requisição de 22 de abril de 2010 foi dado prazo de dez dias para o Governo Municipal 260 
informar quais as providências tomadas, até esta data, 14 de julho de 2010, o Conselho 261 
Tutelar não obteve nenhum retorno, e acrescenta que se nos próximos dias não tiver 262 
resposta, o Conselho Tutelar Oeste, independente do posicionamento do CMDCA, estará 263 
encaminhando a problemática ao Ministério Público para as devidas providências. O 264 
Conselheiro Rui fala que o CMDCA tem que trabalhar com o coletivo, e tomar muito cuidado 265 
quando se dá prazo, pois, muitas vezes, determinados assuntos tem que ser “passado pra 266 
frente”, não se isentando de nada, sem se preocupar se este ato vai magoar ou não certas 267 
pessoas. Justa lê o Parecer da Comissão Especial Transitória que diz que já foram 268 
direcionados os encaminhamentos para o Secretário de Saúde e considerando que o 269 
Conselho Tutelar reiterou a solicitação e considerando que a criança/adolescente é 270 
prioridade absoluta, a Comissão tem como indicativo a plenária que seja oficiado o Prefeito 271 
Municipal, bem como, o Secretário da SESAU para que atendam as crianças e 272 
adolescentes. O Parecer é aprovado por unanimidade. 11. Apreciação e deliberação do 273 
Parecer da Comissão Especial Transitória referente à Requisição de Serviço Público 274 
nº 201001181 – Conselho Tutelar Oeste: Justa lê a requisição de serviço nº 201001181 275 
advinda do Conselho Tutelar Oeste na qual o referido Conselho solicita ao CMDCA a 276 
formação de uma Comissão Especial para acompanhamento das obras de reforma que 277 
estão sendo executadas naquela Sede, tendo em vista que, segundo a requisição, a porta 278 
colocada no banheiro, já apresenta problemas, há necessidade da construção de mais um 279 
banheiro, já que, aquele imóvel possuía dois banheiros (um para os usuários e um para os 280 
funcionários), e com a reforma, foi demolido um. Justa explica ainda que anexo à requisição 281 
viesse cópia da Comunicação Interna datada de 31.05.2010, encaminhada à SEASO, onde 282 



o Conselho Tutelar solicita, entre outras alterações, a ampliação da sala de arquivo, na 283 
seqüência, lê o Parecer da Comissão Especial Transitória a qual, discutiu e analisou a 284 
referida requisição e emitiu, como indicativo, Parecer favorável à Plenária que seja oficiado 285 
a SEASO para que esta possa explicar a questão da reforma do Conselho Tutelar. Antes do 286 
Parecer ser colocado em votação, o Conselheiro Tutelar e também Presidente do Conselho 287 
Municipal de Assistência Social, Vanderlei Augusto da Silva, ressalta que além de oficiar a 288 
SEASO, é importante se formar uma Comissão para acompanhar não somente esta obra de 289 
reforma, mas as demais obras da Secretaria Municipal de Assistência Social; salienta que a 290 
Secretária da SEASO, Inês de Paula, chamou o Conselho Tutelar para conversar e que esta 291 
foi a primeira vez que são chamados para discutir e opinar sobre a reforma e neste diálogo, 292 
tiveram também a oportunidade de escolher a cor da tinta. Vanderlei ainda lembra que o 293 
Conselho Tutelar nunca recebeu móveis novos, que os existente foram doados no ano de 294 
1994. A Secretária Inês fala que será feito um novo projeto para contemplar a construção de 295 
mais um banheiro. A diretora da SEASO, Susana Medeiros Dal Molin diz que tem que se 296 
romper com essa idéia de que se é para pobre, pode ser de qualquer jeito.  A Conselheira 297 
Tutelar Noeli Menegatti informa que no passado, a Sede do Conselho Tutelar foi alvo de 298 
ladrões tendo alguns bens furtados, como TV, DVD, entre outros, e que, embora na ocasião, 299 
foi oficiado, por escrito, a Secretaria Municipal de Assistência Social, os referidos objetos 300 
não foram ressarcidos. A Conselheira do CMDCA, Maria Tereza Chaves, diz que já foi 301 
Conselheira Tutelar por quatro mandatos, e que é “histórico” o Conselho Tutelar sempre ser 302 
esquecido; que o mesmo foi instalado no ano de 1994 no atual endereço (Rua Vitória, 2796 303 
– Bairro Alto Alegre) e que mesmo passando a acomodar o segundo Conselho Tutelar 304 
(Leste) criado em 1997 nunca passou por uma reforma que contemplasse as suas reais 305 
necessidades, visto, como já foi citado, que quase todos os móveis foram doados e a parte 306 
física que comporta os arquivos, estão abarrotadas e necessitam, com urgência, serem 307 
ampliadas e adequadas com novos arquivos, pois devido a demanda daquele órgão, o 308 
volume de documentos tem aumentado consideravelmente. Vanderlei ressalta que embora 309 
seja notável a necessidade desta ampliação e também que já foi solicitado conforme consta 310 
na Comunicação Interna encaminhada à SEASO, esta solicitação não foi contemplada nesta 311 
atual reforma. O Conselheiro Maureci Machado pede para deixar registrado que ele esteve 312 
lá na Sede dos Conselhos Tutelares, enquanto profissional e ficou impressionado com as 313 
condições de labor que as instalações do Conselho Tutelar oferece, que o lugar é muito 314 
deficiente; diz que se for criado a Comissão, ele gostaria de colaborar. Pedro pede para se 315 
registrar também que aquele local foi construído pelo Rotary Club de Cascavel com intuito 316 
de abrigar uma “creche”. A Conselheira, Ir. Lúcia Teresinha Bonetti, igualmente, relata que 317 
esteve no Conselho resolvendo uma situação da Escola onde atua, e do mesmo modo, 318 
percebeu que a situação que se encontra aquele ambiente, é muito difícil. A Conselheira 319 
Rossana Costacurta diz que, mediante os relatos, esta obra de reforma poderá ser 320 
embargada pela Vigilância Sanitária. Vanderlei sugere que o CMDCA delibere para que a 321 
reforma seja completa. A Conselheira Leoni A. Prestes Naldino, questiona quanto a 322 
Empresa responsável pela segurança naquele local, uma vez que foi citado que já 323 
aconteceram vários furtos, se houve ressarcimento por parte da Empresa. Vanderlei e Noeli 324 
falam que foi oficiado a SEASO, mas não obtiveram nenhum retorno. O presidente diz que 325 
este assunto é polêmico e que se for necessário será levantado em Comissões; em seguida 326 
Pedro coloca em votação o Parecer o qual é aprovado por unanimidade. A Plenária aprova 327 
também a formação de uma Comissão Especial para acompanhar a referida reforma e que 328 
na próxima reunião apresente um Relatório; sendo que esta Comissão será para tratar 329 
exclusivamente desta situação, depois será extinta. A Comissão é formada pelos seguintes 330 
Conselheiros: Governamentais:  Ivo Margotti, Silvana Ferreira Messias Valdameri e 331 
Veralucia Clivati Martins; Não Governamentais: Maureci Machado, Maria Tereza Chaves e 332 
Pedro Maria Martendal de Araújo. A plenária referendou por unanimidade, a diretora da 333 
SEASO, Susana, que participe desta Comissão na condição de convidada. 12. Apreciação 334 
e deliberação do Parecer da Comissão Especial Trans itória referente ao Ofício nº 335 
023/2010 advindo da Associação de Moradores do Bair ro Pioneiros Catarinense – 336 
AMOPI: Justa lê o oficio nº 023/2010 advindo da Associação de Moradores do Bairro 337 
Pioneiros Catarinense, cujo mesmo, versa sobre um terreno de 1,7 mil metros existente no 338 
Bairro, que, segundo afirma o presidente da AMOPI no ofício supra, foi noticiado na 339 
imprensa local, que o referido terreno seria destinado à doação ao INSS; porém, ainda 340 



segundo consta no ofício, o Bairro Pioneiros Catarinense não possui Unidade Básica de 341 
Saúde, Centro de Educação Infantil, praças ou espaço de lazer, além de todas as áreas de 342 
utilidade pública, que seriam utilizadas pela população local, estarem ocupadas por Serviços 343 
Públicos do município, como por exemplo, o Parque de Máquinas, Secretaria de Obras, 344 
PAC I – Posto de Atendimento Continuado, Corpo de Bombeiros, Estádio Ninho da Cobra, 345 
além da área doada ao clube dos advogados, que assim sendo, diante da necessidade de 346 
obra social, a Comunidade, através da Associação, está colocando o referido terreno à 347 
disposição para a construção de um CEI – Centro de Educação Infantil. Encerrada a leitura 348 
do ofício, a Secretária Executiva dos Conselhos faz a leitura do Parecer da Comissão 349 
Especial Transitória, cujo indicativo à plenária é favorável a destinação deste terreno para a 350 
construção de CEI. Em votação, o Parecer é aprovado por unanimidade. 13. Indicação de 351 
Conselheiros para compor a Instância de Controle So cial: Justa lê o ofício nº 010/2010 352 
oriundo da Instância de Controle Social – ICS, no qual, através de sua presidenta, 353 
Rosangela Silva Ferreira, é solicitado ao CMDCA a indicação de dois Conselheiros para 354 
compor a ICS – Instância de Controle Social, uma vez, que este Conselho foi empossado 355 
em 02.07.2010, é necessário a substituição dos representantes que hoje representam o 356 
CMDCA na ICS, por Conselheiros eleitos e/ou indicados para a gestão 2010-2012. A 357 
plenária indica as Conselheiras Maria Tereza Chaves como titular e Ana Cordeiro Stocker  358 
como suplente. A Secretária Executiva dos Conselhos informa que sempre se preza pela 359 
paridade e as duas Conselheiras indicadas são não governamentais. A plenária discute, e 360 
mesmo as duas Conselheiras sendo não governamentais, tem seus nomes aprovados para 361 
representarem este Conselho junto a ICS. 14. Apreciação e deliberação do Parecer da 362 
Comissão Especial Transitória referente a Resolução  nº 137 do CONANDA: Justa lê o 363 
Parecer da Comissão Especial Transitória no qual consta que “considerando as 364 
prerrogativas expressas na Resolução nº 137 de 21 de janeiro de 2010 do CONANDA - 365 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre os 366 
parâmetros para a criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estadual e Municipal 367 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências, a Comissão, tem como 368 
indicativo a Plenária o Parecer favorável para que o Município cumpra na íntegra a 369 
Resolução supra.” Após a leitura, Justa esclarece que esta Resolução poderá ser acessada 370 
na íntegra no site http:/www.presidencia.gov.br  do CONANDA. O presidente coloca o 371 
Parecer em votação e este é aprovado por unanimidade. 15. Informes Gerais: Pedro 372 
lembra que na data de 13.07.2010, foi comemorado os 20 anos do ECA – Estatuto da 373 
Criança e do Adolescente; fala também que foi necessário formar uma Comissão Especial 374 
Transitória, tendo em vista a pendência de alguns assuntos urgentes que tinham que ser 375 
analisados por uma Comissão antes desta reunião extraordinária; agradece a todos os 376 
Conselheiros que foram unânimes em atender o chamado, fazendo parte desta Comissão. 377 
O presidente convida a todos para prestigiar, sábado, 17.07.2010, no Salão da Igreja Matriz, 378 
o “Frango na Cerveja”, onde a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 379 
Cascavel estará sendo beneficiada com os valores arrecadados com a venda de 100 (cem) 380 
convites que foram doados a Entidade, no valor de R$ 15,00 (quinze reais) cada. Nada mais 381 
havendo para ser tratado, o presidente encerra a reunião e eu, Clarice Fruet, lavro a 382 
presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo presidente. 383 


