
 

 

  

REUNIÃO ORDINARIA 

ATA Nº 09 - 06/06/2012 

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às oito horas e cinqüenta e três 1 

minutos, aconteceu no Centro da Juventude, sito a Rua sito a Rua Felicidade, nº 601 -  2 

Julieta Bueno, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Criança o Adolescente - 3 

CMDCA, com a presença do seu Presidente, Sr. Pedro Maria Martendal de Araújo, e seus 4 

membros conforme lista de presença em anexo a esta ata para tratar dos seguintes 5 

pontos de pauta: 1. Apreciação e Aprovação das Atas das Reuniões Anteriores; 2. 6 

Apreciação e aprovação da pauta da reunião; 3. Apreciação e aprovação de 7 

justificativas de ausências de Conselheiros do CMDCA; 4. Apresentação sobre as 8 

ações do Centro da Juventude (Equipe Técnica do local – 15 minutos); 5. 9 

Apreciação e deliberação sobre o Parecer da Comissão de Inscrição, 10 

Monitoramento e Avaliação, de prorrogação de prazo para entrega de relatórios 11 

mensais extraídos do IRSAS pelas Entidades APAE, CAPSi e CAPS AD, 12 

GLOBOAVES/FUNDAÇÃO PROJETO PESCAR e FUNDAÇÃO PROJETO 13 

PESCAR/LABORATÓRIO ÁLVARO; 6. Apreciação e deliberação sobre o Parecer da 14 

Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, referente ao pedido da 15 

Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino de venda de dois veículos adquiridos 16 

com recursos do FIA Estadual, para com o recurso proveniente da venda adquirir 17 

um veículo mais novo para uso da administração da Entidade; 7. Apreciação e 18 

deliberação sobre o Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, 19 

referente a suspensão de inscrição da Entidade MOLIVI; 8. Apreciação e 20 

deliberação sobre o Relatório de Visita à Escola Municipal Hércoles Bosquirolli, por 21 

subcomissão da Comissão Especial de Leis, para constatação de fatos envolvendo 22 

denúncia contra Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Regional Leste; 9. 23 

Apreciação e deliberação sobre o relatório de visita ao CAPS i, realizado por sub-24 

comissão da Comissão de Orçamento e Finanças,  para verificação do 25 

funcionamento da Oficina de Informática, cujos equipamentos foram adquiridos 26 

com recursos do FIA Municipal de 2010; 10. Apreciação e deliberação sobre o 27 

Parecer No. 016 de 22 de Maio de 2012, da DVADM/ SEASO, referente a Prestação 28 

de Contas do Convênio 160/2011 – FIA Municipal 2010 – FUNDAÇÃO ASSIS 29 

GURGACZ – FAG; 11. Análise e deliberação do Relatório de Gestão dos Direitos da 30 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

LEI MUNICIPAL n.º 5.142 de 09 de janeiro de 2009 Rua: Paraná, 5000 – Centro 
Cascavel – Paraná – CEP 85.807-900 - Fones: (45) 3321-2273/(45) 3321-2366 



Criança e do Adolescente - 2º Bimestre de 2012, referente à Audiência Pública; 12. 31 

Análise e deliberação sobre o Ofício Nº 269/2012 – de 31/05/2012 – SEASO, referente 32 

deliberação da relocação de equipamentos do Programa Atitude; 13. Análise e 33 

providências referentes ao Of. Nº 002/2012 de 24/05/2012 – Cisvel, pedido de 34 

publicização do Regimento e complemento da Composição dos Membros da 35 

Comissão; 14. Para conhecimento e providências: Of. Nº 215/2012 de 25/05/2012 – 36 

SEASO, em resposta ao Of. Nº 153/2012 CMDCA, referente à regularização da 37 

entrega dos equipamentos adquiridos com recursos do FIA Municipal 2010 para: 38 

CASA DE PASSAGEM MASCULINA, EURECA I, EURECA II e PROJOVEM; 15. Para 39 

conhecimento e providências: Balancete financeiro do FIA Municipal, do período de 40 

Janeiro a Abril 2012; 16. Para conhecimento e providências: Of. Nº 607/2012 de 24 41 

de Maio de 2012 - SEMED, em resposta ao Of. Nº 198/12 – CMDCA, referente a 42 

CEMEIs e demanda;  Para conhecimento e providências: Of. Nº 265/2011 de 21 de 43 

Maio de 2012 – SEASO, referente Resposta ao Ofício No. 189/2012 – CMDCA, 44 

solicitando nomeação de técnico com conhecimento na área de informática/SIPIA, 45 

para atuar nos Conselhos Tutelares Regionais Leste e Oeste; 17. Para 46 

conhecimento e providências: Correspondência datada de 01/06/2012, recebida dos 47 

Grêmios Estudantis do Colégio Estadual Brasmadeira, Colégio Estadual Interlagos 48 

e Colégio Estadual Consolato e de representantes da Comunidade no Comitê 49 

Gestor do Centro da Juventude, na qual solicita apoio do CMDCA para a promoção 50 

da Campanha Contra o Extermínio de Jovens, com programação para os dias 06/06, 51 

13/06, 20/06 e 01/07; 18. Para conhecimento e providências: Of. Nº. 224/2012 de 52 

07/05/2012 – Conselho Tutelar regional Oeste, referente à ausência em reunião; 19. 53 

Informes: - Fórum do CMDI – 12/06/2012 – 13h – Auditório da Prefeitura Municipal, 54 

“Enfrentamento da Violência Contra Pessoa Idosa”; - _ Audiência Pública CMDCA – 55 

15/06/2012 – 8h15m – Auditório da Câmara de Vereadores, discussão da Proposta 56 

de Alteração da Lei Nº. 5.142/2009; - _ Fórum do CMDCA – 23/06/2012 – 8h – 57 

Auditório da Prefeitura Municipal, “Adolescente Aprendiz em Cascavel”; O 58 

Presidente cumprimenta a todos em especial a Secretária Municipal de Assistência 59 

Social, Inês de Paula e a Assistente Social do Projeto Pescar, Isolete Aparecida Furlan 60 

que veio de Curitiba para as Reuniões. Pedro esclarece que em função da Secretaria 61 

Executiva dos Conselhos estar envolvida com vários eventos, as atas foram enviadas 62 

com curto prazo de tempo para leitura. Lembra ainda que existem duas novas entidades 63 

inscritas no Conselho e que estão presentes na Reunião, o Instituto Globoaves e o 64 

Laboratório Álvaro. Agradece a Coordenadora do Centro da Juventude, Rosangela 65 



Benedita Gouveia pelo espaço e aos jovens presentes. Dando continuidade é feita a 66 

leitura do ponto de pauta: 1. Apreciação e aprovação da pauta da reunião; coloca a 67 

pauta em apreciação. Inês solicita inclusão do Comunicado referente ao Programa 68 

Prefeito Amigo da Criança, advindo da Fundação ABRINQ e diz que é uma alegria 69 

poder compartilhar esse premio com todos. Pedro solicita inclusão de – Parceria com o 70 

SICOOB e de informes: - PNE - Plano Nacional de Educação e Capacitação do Estado.   71 

Na sequencia o Presidente coloca em votação a pauta com as devidas solicitações de inclusão 72 

e alteração e a plenária aprova por unanimidade a nova pauta que segue: 1. Apreciação e 73 

aprovação da pauta da reunião; 2. Apreciação e Aprovação das Atas das Reuniões 74 

Anteriores; 3. Apreciação e aprovação de justificativas de ausências de 75 

Conselheiros do CMDCA; 4. Apresentação sobre as ações do Centro da Juventude 76 

(Equipe Técnica do local – 15 minutos); 5. Apreciação e deliberação sobre o Parecer 77 

da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, de prorrogação de prazo 78 

para entrega de relatórios mensais extraídos do IRSAS pelas Entidades APAE, 79 

CAPSi e CAPS AD, GLOBOAVES/FUNDAÇÃO PROJETO PESCAR e FUNDAÇÃO 80 

PROJETO PESCAR/LABORATÓRIO ÁLVARO; 6. Apreciação e deliberação sobre o 81 

Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, referente ao pedido 82 

da Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino de venda de dois veículos 83 

adquiridos com recursos do FIA Estadual, para com o recurso proveniente da 84 

venda adquirir um veículo mais novo para uso da administração da Entidade; 7. 85 

Apreciação e deliberação sobre o Parecer da Comissão de Inscrição, 86 

Monitoramento e Avaliação, referente a suspensão de inscrição da Entidade 87 

MOLIVI; 8. Apreciação e deliberação sobre o Relatório de Visita à Escola Municipal 88 

Hércoles Bosquirolli, por subcomissão da Comissão Especial de Leis, para 89 

constatação de fatos envolvendo denúncia contra Conselheira Tutelar do Conselho 90 

Tutelar Regional Leste; 9. Apreciação e deliberação sobre o relatório de visita ao 91 

CAPS i, realizado por subcomissão da Comissão de Orçamento e Finanças, para 92 

verificação do funcionamento da Oficina de Informática, cujos equipamentos foram 93 

adquiridos com recursos do FIA Municipal de 2010; 10. Apreciação e deliberação 94 

sobre o Parecer No. 016 de 22 de Maio de 2012, da DVADM/ SEASO, referente a 95 

Prestação de Contas do Convênio 160/2011 – FIA Municipal 2010 – FUNDAÇÃO 96 

ASSIS GURGACZ – FAG; 11. Análise e deliberação do Relatório de Gestão dos 97 

Direitos da Criança e do Adolescente - 2º Bimestre de 2012, referente à Audiência 98 

Pública; 12. Análise e deliberação sobre o Ofício Nº 269/2012 – de 31/05/2012 – 99 

SEASO, referente deliberação da relocação de equipamentos do Programa Atitude; 100 



13. Análise e providências referentes ao Of. Nº 002/2012 de 24/05/2012 – Cisvel, 101 

pedido de publicização do Regimento e complemento da Composição dos Membros 102 

da Comissão; 14. Para conhecimento e providências: Of. Nº 215/2012 de 25/05/2012 103 

– SEASO, em resposta ao Of. Nº 153/2012 CMDCA, referente à regularização da 104 

entrega dos equipamentos adquiridos com recursos do FIA Municipal 2010 para: 105 

CASA DE PASSAGEM MASCULINA, EURECA I, EURECA II e PROJOVEM; 15. Para 106 

conhecimento e providências: Balancete financeiro do FIA Municipal, do período de 107 

Janeiro a Abril 2012; 16. Para conhecimento e providências: Of. Nº 607/2012 de 24 108 

de Maio de 2012 - SEMED, em resposta ao Of. Nº 198/12 – CMDCA, referente a 109 

CEMEIs e demanda;  Para conhecimento e providências: Of. Nº 265/2011 de 21 de 110 

Maio de 2012 – SEASO, referente Resposta ao Ofício No. 189/2012 – CMDCA, 111 

solicitando nomeação de técnico com conhecimento na área de informática/SIPIA, 112 

para atuar nos Conselhos Tutelares Regionais Leste e Oeste; 17. Para 113 

conhecimento e providências: Of. Nº 265/2011 de 21 de Maio de 2012 – SEASO, 114 

referente Resposta ao Ofício No. 189/2012 – CMDCA, solicitando nomeação de 115 

técnico com conhecimento na área de informática/SIPIA, para atuar nos Conselhos 116 

Tutelares Regionais Leste e Oeste; 18. Para conhecimento e providências: 117 

Correspondência datada de 01/06/2012, recebida dos Grêmios Estudantis do 118 

Colégio Estadual Brasmadeira, Colégio Estadual Interlagos e Colégio Estadual 119 

Consolato e de representantes da Comunidade no Comitê Gestor do Centro da 120 

Juventude, na qual solicita apoio do CMDCA para a promoção da Campanha Contra 121 

o Extermínio de Jovens, com programação para os dias 06/06, 13/06, 20/06 e 01/07; 122 

19. Para conhecimento e providências: Of. Nº. 224/2012 de 07/05/2012 – Conselho 123 

Tutelar regional Oeste, referente à ausência em reunião; 20. Comunicado Programa 124 

Prefeito Amigo da Criança, advindo da Fundação ABRINQ; 21. Parceria com o 125 

SICOB; 22. Informes: - Fórum do CMDI – 12/06/2012 – 13h – Auditório da Prefeitura 126 

Municipal, “Enfrentamento da Violência Contra Pessoa Idosa”; - _ Audiência 127 

Pública CMDCA – 15/06/2012 – 8h15m – Auditório da Câmara de Vereadores, 128 

discussão da Proposta de Alteração da Lei Nº. 5.142/2009; - _ Fórum do CMDCA – 129 

23/06/2012 – 8h – Auditório da Prefeitura Municipal, “Adolescente Aprendiz em 130 

Cascavel”; - PNE - Plano Nacional de Educação; -. Capacitação do Estado; - 131 

Campanha do Combate ao Trabalho Infantil de 12.06.2012. Dando prosseguimento é lido o 132 

ponto de pauta nº: 2. Apreciação e Aprovação das Atas das Reuniões Anteriores; O 133 

Presidente coloca em aprovação a dispensa da leitura das quatro atas e a plenária aprova 134 

por unanimidade. Coloca as referidas atas em apreciação. A Gerente da Divisão do 135 



Sistema Municipal de Assistência Social, Cheila Tatiana Lautert Guimarães parabeniza 136 

pela elaboração das atas e solicita a alteração na ata nº 6, na linha 82, onde se lê 137 

“vacância” alterar para “cobrir as férias”.  O Presidente coloca a sugestão e as atas em 138 

votação, e a plenária aprova por unanimidade. 3. Apreciação e aprovação de 139 

justificativas de ausências de Conselheiros do CMDCA; Etelda faz a leitura das 140 

justificativas de ausências, com base nas justificativas escritas enviadas pelos 141 

conselheiros a seguir: Ida Maria Dolla, encontrava-se, na data de 02 de Maio de 2012, no 142 

4º Campeonato de Handebol em Francisco Beltrão; o Conselheiro Lino Santo Mantovani, 143 

encontra-se em viagem de 20/05 a 06/06; a Conselheira Nelci da Silva Cardoso, que não 144 

teve com quem deixar a filha pequena na reunião anterior. As conselheiras Maria 145 

Aparecida Ferreira e Marilda Eugênio Penga estão promovendo a Semana do Meio 146 

Ambiente da Secretaria Municipal de Cultura que está acontecendo nesse mesmo horário; 147 

o Conselheiro Evilásio Schimitz que está na reunião da APAE e posteriormente irá a 148 

Reunião do CONDEC. Posto as justificativas em apreciação a plenária aprova por 149 

unanimidade. Em seguida é lido o ponto de pauta: 4. Apresentação sobre as ações do 150 

Centro da Juventude (Equipe Técnica do local – 15 minutos); Inês agradece o 151 

acolhimento. Rosangela diz que está muito feliz em receber os conselheiros no Centro da 152 

Juventude. Apresenta a Assistente Social, Lucilene da Silva. Justifica a ausência de 153 

Rosana – Técnico de Referência em Esporte do Centro da Juventude, que encontra-se 154 

em projetos da Secretaria de Esporte e Lazer no interior e da Fernanda Cristina Nichi de 155 

Sá, Tecnico de Referencia em Cultura do Centro da Juventude que encontra-se em 156 

Brasilia. Na sequencia Lucilene expõe o objetivo geral do Centro da Juventude que é 157 

“Constituir um espaço de referência para a juventude, acessível, aberto e democrático 158 

que possibilite aos adolescentes produzir e acessar bens culturais e artísticos; participar 159 

de atividades esportivas, tecnológicas e profissionalizantes, desenvolver e participar de 160 

ações que favoreçam a formação pessoal, profissional e política”. Na sequencia expôs as 161 

propostas: - Trabalhar com a autonomia do cidadão; - Integração das políticas públicas; - 162 

Promoção social; - Protagonismo Juvenil; - Tornar-se um espaço de lazer e formação 163 

para a vida; Diz ainda que o público alvo são adolescentes de 12 a 18 anos, descreve as 164 

oficinas e Programa de Orientação Profissional que o Centro da Juventude oferece aos 165 

jovens. Explica que o funcionamento do Centro é de segunda a sexta-feira das 8h30 as 166 

11h30 e das 13h30 as 16h30 e nos sábados são contemplados com ações comunitárias. 167 

Rosangela apresenta as atividades realizadas e agradece aos colaboradores. Inês diz 168 

que possui uma coleção com aproximadamente mil gibis e que gostaria de doá-los ao 169 

Centro da Juventude. Rosangela agradece e informa que nas datas de 29 e 30 de Junho 170 



de 2012 será realizada a Feira da Paz em parceria com SESI/GRPCOM e que na data de 171 

06 de Julho será realizada a festa Julina e convida a todos. A Coordenadora agradece a 172 

Secretária pelo apoio e empenho para a inauguração do Centro. Inês a parabeniza pela 173 

belíssima apresentação e estende a sua equipe e diz que a SEASO está articulando para 174 

que o Centro da Juventude seja uma entidade Governamental como as outras inscritas no 175 

CMDCA. Pedro agradece em nome do Conselho e esclarece a importância do Centro da 176 

Juventude para a Sociedade. Inclusive expõe que na data da Inauguração chegou a 177 

comentar com a Chefe da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social – SEDS, 178 

Lizmari Vieira do Prado Fontana  de que seria interessante a implantação de mais dois 179 

Centros da Juventude e que a mesma demonstrou interesse na proposta. 5. Apreciação 180 

e deliberação sobre o Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e 181 

Avaliação, de prorrogação de prazo para entrega de relatórios mensais extraídos do 182 

IRSAS pelas Entidades APAE, CAPSi e CAPS AD, GLOBOAVES/FUNDAÇÃO 183 

PROJETO PESCAR e FUNDAÇÃO PROJETO PESCAR/LABORATÓRIO ÁLVARO; O 184 

Gerente da Divisão Administrativa e Financeira, Hudson M. Moreschi Junior e o 185 

Conselheiro Fabio Fiorin chegam a reunião. Etelda expõe que a Comissão de Inscrição, 186 

Monitoramento e Avaliação têm como indicativo a Plenária, o parecer favorável a: 187 

“Prorrogação do prazo para entrega dos relatórios pela APAE, CAPS i e CAPS AD, a 188 

partir de julho de 2012, respeitando-se a data de entrega junto a Secretaria Executiva dos 189 

Conselhos, até no máximo o décimo quinto dia do mês; Deliberação do prazo de entrega 190 

do relatório mensal, a partir do mês de agosto de 2012, respeitando-se a data de entrega 191 

junto a Secretaria Executiva dos Conselhos, até no máximo o décimo quinto dia do mês, 192 

para as Entidades Globoaves/Fundação Projeto Pescar e Fundação Projeto 193 

Pescar/Laboratório Álvaro”. O Presidente coloca o parecer em apreciação, não havendo 194 

manifestações coloca em votação e a plenária aprova por unanimidade. 6. Apreciação e 195 

deliberação sobre o Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, 196 

referente ao pedido da Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino de venda de 197 

dois veículos adquiridos com recursos do FIA Estadual, para com o recurso 198 

proveniente da venda adquirir um veículo mais novo para uso da administração da 199 

Entidade; Etelda procede a leitura do parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento 200 

e Avaliação que têm como indicativo a Plenária, o parecer favorável “a aprovação para a 201 

venda dos veículos pela Entidade Lar dos Bebês, desde que seja exclusivamente para 202 

aquisição de outro veículo em melhores condições e com menor custo de manutenção”. 203 

Etelda explica que explica que além da elaboração do referido parecer à comissão tinha 204 

solicitado a Entidade orçamentos avaliando o custo para conserto dos veículos, bem 205 



como de valor de venda dos mesmos, para ambos três orçamentos. Desta forma a 206 

entidade enviou ao conselho o ofício nº 34/2012 advindo do Lar dos Bebês, o qual informa 207 

“que em virtude de crianças doentes e do clima chuvoso não conseguiram agendamento 208 

nas concessionárias em tempo hábil para que fosse apresentado um orçamento a esse 209 

conselho, visto que a Doblo encontra-se há 2 dias na oficina e o Uno na garagem. Desta 210 

forma se desculpam por não apresentar a documentação necessária e se comprometem 211 

a apresentar os valores de venda posteriormente.” Etelda lembra que os veículos foram 212 

adquiridos com recursos do CEDCA e precisará ser encaminhado para aprovação ao 213 

referido órgão. Maria da Gloria ressalta que o veiculo foi adquirido de “segunda mão”. 214 

Patrícia lembra que foi solicitado um laudo técnico para averiguar o estado dos veículos e 215 

esse parecer terá que sair desta plenária a fim de autorizar a venda dos veículos.  Pedro 216 

sugere a não aprovação do parecer e acredita que mereceria um acompanhamento mais 217 

técnico para posteriormente ser trazido para a plenária. Patrícia diz que deverão 218 

apresentar os laudos e que sugere a aprovação do parecer, para posteriormente  solicitar 219 

essa liberação para o CEDCA e que fica condicionado a apresentação dos laudos. 220 

Vanderlei corrobora com Patrícia  e sugere que seja dado um prazo de quinze dias para a  221 

apresentação da documentação e que em caso de não apresentação seja reconsiderado 222 

este parecer apresentado. Etelda lembra que o CEDCA antes de deliberar certamente irá 223 

solicitar parecer social e técnico, que normalmente é feito pela SEDS .Sugere que seja 224 

retirado o parecer e solicitado que a Entidade entregue os documentos faltantes para 225 

posterior análise. O Presidente coloca em aprovação a sugestão que é aprovado pela 226 

plenária. 7. Apreciação e deliberação sobre o Parecer da Comissão de Inscrição, 227 

Monitoramento e Avaliação, referente a suspensão de inscrição da Entidade MOLIVI 228 

e o R$ 5.000,00 FIA que foi suspenso, conforme Resolução nº028 de 12/04/2012; 229 

Etelda procede a leitura do parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação 230 

que têm como indicativo a Plenária, o parecer favorável a “suspensão de registro do 231 

MOLIVI no CMDCA, bem como sugere que seja oficiado o Conselho Tutelar Regional 232 

Leste,  para que bimestralmente verifique “in loco” se há adolescentes no local”. Etelda 233 

lembra que deverá ser deliberado em relação aos cinco mil reais. O Presidente coloca o 234 

parecer em apreciação. Não havendo manifestações, coloca em votação e a plenária 235 

aprova por unanimidade. Na sequencia a plenária sugere o cancelamento do registro e do 236 

repasse do valor de cinco mil reais para a Entidade e posto em votação a plenária aprova 237 

por unanimidade. 8. Apreciação e deliberação sobre o Relatório de Visita à Escola 238 

Municipal Hércoles Bosquirolli, por subcomissão da Comissão Especial de Leis, 239 

para constatação de fatos envolvendo denúncia contra Conselheira Tutelar do 240 



Conselho Tutelar Regional Leste; A conselheira Patrícia faz a leitura do Relatório de 241 

Visita a Escola supracitada. A Conselheira Silvana Messias Valdameri Silvana Messias 242 

diz que concorda com o relatório e que as escolas estão desenvolvendo uma ação 243 

continuada com os pais e precisa ficar claro aos pais que quando houver esses assuntos 244 

para serem discutidos evitem levar filhos em sua companhia. Que trata-se de palestras 245 

direcionadas aos pais e não aos filhos. Vanderlei parabeniza a comissão por não ter 246 

acolhido a denuncia, pois existem pessoas que não entendem o trabalho do Conselho 247 

Tutelar e que já solicitou ao Conselho uma palestra e que recebeu elogios da escola pelo 248 

trabalho realizado. Patrícia alertou para o uso do termo “prostituição” e que deve ser 249 

utilizado “exploração sexual infantil”.  A Conselheira Tutelar Silvana Fontoura da Rosa 250 

Kleis informa que não foi falado sobre esse tema e questiona se poderá tomar alguma 251 

atitude, por ter denegrido a imagem dela e questionou sua formação. Pedro diz que para 252 

o Conselho o assunto está encerrado, mas enquanto cidadã ficaria a seu critério outras 253 

providências. Diz ainda que concorda com o relatório e diz que o Conselho procura tratar 254 

desses assuntos com coesão, para não cometer uma injustiça e solicita a substituição da 255 

frase “insignificativo número de crianças”, pois se tiver uma criança já é significativo. 256 

Patrícia informa que foi a fala da Diretora da Escola. Inês sugere que seja posto 257 

“conforme palavras da diretora”. Patrícia lembra que a Comissão de Leis optou pela visita 258 

primeiramente na escola a fim de uma melhor análise dos fatos, para após decidir se 259 

haveria a necessidade de abertura de sindicância, o que não foi necessário, optando 260 

assim pelo arquivamento da denuncia. Etelda informa que o denunciante oficiou a escola, 261 

a Vara da Infância e da Juventude e o CMDCA. Pedro diz que será encaminhado ao 262 

Ministério Público. Patrícia questiona se o denunciante será avisado. A plenária concorda. 263 

Na sequencia coloca o relatório com a devida alteração e os encaminhamentos em 264 

votação, os quais ficam aprovados por unanimidade. Após amplo debate acerca do 265 

assunto, fica  evidenciado que não houveram indicativos de irregularidade e quanto a 266 

postura da Conselheira Tutelar Silvana e diante disso foi deliberado com aprovação da 267 

plenária pelo arquivamento da denúncia, com envio de ofício com cópia do relatório ao 268 

Ministério Público, Juiz da Vara da Infância e da Juventude e para a Conselheira Silvana 269 

e o denunciante.  9. Apreciação e deliberação sobre o relatório de visita ao CAPS i, 270 

realizado por subcomissão da Comissão de Orçamento e Finanças, para verificação 271 

do funcionamento da Oficina de Informática, cujos equipamentos foram adquiridos 272 

com recursos do FIA Municipal de 2010 e reanalise da deliberação da Resolução nº 273 

021/2012 e 025/2012- Liberação R$5.000,00 oficina de Musica. Etelda informa que a 274 

Conselheira Leoni A. Naldino foi quem fez a visita e até a presente data não apresentou o 275 



relatório, logo sugere retirada de pauta. O Presidente coloca em votação e a plenária 276 

aprova por unanimidade. 10. Apreciação e deliberação sobre o Parecer No. 016 de 22 277 

de Maio de 2012, da DVADM/ SEASO, referente a Prestação de Contas do Convênio 278 

160/2011 – FIA Municipal 2010 – FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ – FAG; Etelda lê o 279 

parecer nº16 de 22 de maio de 2012 da SEASO, o qual expõe: “ que referente a analise 280 

de prestação de contas das parcelas 03 e 04 do Convenio 160/2011, firmado entre o 281 

município e a entidade FAG, para utilização de recursos oriundos do FIA, no valor total de 282 

R$ 14.976,50, onde a Divisão Administrativa da SEASO observou que houve 283 

inconsistência das datas da assinatura do holerite de 03/03 pela funcionaria e a data do 284 

cheque emitido em seu nome em 30/03, bem como a inconsistência das datas da 285 

assinatura do recibo de 10/04 pela funcionaria e a data da emissão do cheque de 30/03”. 286 

Inês explica que a situação em questão já foi sanada e justificativas foram apresentadas. 287 

Solicita retirada de pauta. O Presidente coloca em votação e a plenária aprova por 288 

unanimidade. 11. Análise e deliberação do Relatório de Gestão dos Direitos da 289 

Criança e do Adolescente - 2º Bimestre de 2012, referente a Audiência Pública;  290 

Etelda faz a leitura do oficio nº272/2012 advindo da SEASO, o qual expõe o “Relatório de 291 

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescente – 2º Bimestre de 2012. I – Das ações: 292 

no mês de abril e maio de 2012 a SEASO com o apoio desse conselho realizaram ações 293 

de Assistência voltadas ao atendimento DAC criança e do adolescente. – Das prestações 294 

de contas: recebeu o valor de R$ 1.331.362,30 (hum milhão trezentos e trinta e um mil 295 

trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) para aplicações nos programas 296 

voltados a Criança e Adolescência do Município. Com despesas de 1.181.938,61 (hum 297 

milhão cento e oitenta e um mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e um 298 

centavos), sendo que parte dessa despesa foi coberta com recursos de Receita Própria 299 

do Município. – Da execução Orçamentária: Recursos Humanos: 571.526,72 (quinhentos 300 

e setenta e um mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos); Outras 301 

despesas Correntes: 370.111,35 (trezentos e setenta mil cento e onze reais e trinta e 302 

cinco centavos); Equipamentos: 240.300,54 (duzentos e quarenta mil trezentos reais e 303 

cinqüenta e quatro centavos), totalizando 1.181.938,61 (um milhão cento e oitenta e um 304 

mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) ”. Vanderlei questiona se 305 

apenas a SEASO presta contas ao Conselho. Etelda diz que Bimestralmente é 306 

apresentado somente pela SEASO. Inês informa que a prestação de contas é assinada 307 

por ela, pelo contador e pelo Secretário Municipal de Finanças. Vanderlei sugere que as 308 

demais secretariuas também apresentem o relatório ao Conselho. Cheila informa que é 309 

obrigatório e está na instrução normativa do Tribunal de Contas. Vanderlei sugere que 310 



seja encaminhado oficio as Secretarias solicitando que apresentem o referido relatório ao 311 

CMDCA. O Presidente coloca a proposta em apreciação, não havendo manifestação 312 

coloca em votação e a plenária aprova por maioria dos votos com ausência da 313 

Conselheira Maria Tereza. 12.  Análise e deliberação sobre o Ofício Nº 269/2012 – de 314 

31/05/2012 – SEASO, referente deliberação da relocação de equipamentos do 315 

Programa Atitude; Etelda faz a leitura do ofício nº 269/2012 advindo da SEASO, o qual 316 

expõe: “que os equipamentos, materiais e veículos adquiridos para o Programa atitude 317 

deverão ser realocados, conforme o planejamento das Secretarias de Esporte e Cultura 318 

com vistas às ações a serem desenvolvidas para as crianças e adolescentes de referido 319 

programa”. Inês informa que a verba já foi repassada para a Secretaria Municipal de 320 

Esporte e Lazer e Secretaria Municipal da Cultura. E que caso alguém queira verificar 321 

mais dados a documentação está à disposição de todos. Etelda diz que a Secretaria 322 

Executiva dos Conselhos fará um controle através de planilha de todos os equipamentos 323 

adquiridos com recursos do FIA Municipal, para que haja um melhor controle. Posto o 324 

relatório em votação a plenária aprova por maioria de votos com a ausência da 325 

Conselheira Maria Tereza. 13.  Análise e providências referentes ao Of. Nº 002/2012 326 

de 24/05/2012 – Cisvel, pedido de publicização do Regimento e complemento da 327 

Composição dos Membros da Comissão; Etelda faz a leitura do oficio nº002/2012 328 

advindo do Cisvel, “o qual solicita a publicização do Regimento da referida Comissão”. 329 

Etelda solicita a dispensa da leitura do Regimento, pois foi elaborado com a colaboração 330 

de membros do CMDCA, o qual é posto em votação pelo Presidente e aprovado por 331 

unanimidade pela plenária. 14. Para conhecimento e providências: Of. Nº 215/2012 de 332 

25/05/2012 – SEASO, em resposta ao Of. Nº 153/2012 CMDCA, referente à 333 

regularização da entrega dos equipamentos adquiridos com recursos do FIA 334 

Municipal 2010 para: CASA DE PASSAGEM MASCULINA, EURECA I, EURECA II e 335 

PROJOVEM; Etelda faz a leitura do oficio nº 215/2012 “o qual expõe que referente a 336 

regularização da entrega de equipamentos adquiridos com recursos do FIA 2010 e que  337 

não houve o descumprimento do prazo por parte da Secretaria, e que foram apresentados 338 

as dificuldades enfrentadas com as empresas, e as providencias que estão sendo 339 

tomadas”. Hudson informa que a empresa HF Manuflex, onde se trata do freezer e da 340 

geladeira, ontem foi assinado o parecer do processo administrativo, que a empresa foi 341 

penalizada com multa por trinta dias de suspensão de processos licitatórios com 342 

município. Sendo assim poderá fazer a compra dos equipamentos citados.  Em relação 343 

aos moveis da empresa Yokota Moveis, já fez  a entrega ao EURECA 2. A Casa de 344 

Passagem, EURECA 1 e Projovem foi prometido para terça-feira. O cilindro elétrico, foi 345 



dado deserto e que já foi encaminhada uma nova licitação. Inês diz que esse processo 346 

licitatório é complicado, pois não tem como saber a idoneidade das empresas que 347 

participam do processo, visto que as empresas da Cidade acabam não entrando nesse 348 

processo, e apenas as de cidades vizinhas, fato que  dificulta ainda mais a comunicação 349 

com elas, pois o único contato é via telefone. Lembra que não depende da SEASO e sim 350 

das empresas, e que acabam ficando “presas” a elas. Patrícia esclarece que o Município 351 

de Cascavel vem aplicando as empresas que não estão cumprindo prazos uma multa, a 352 

qual é inscrita em dívida ativa. Pedro diz que o assunto dispensa votação é só para 353 

conhecimento, e gostaria que fosse vista a possibilidade dessa multa ser revertida para o 354 

FIA e sugere o envio de Ofício à Administração Municipal, com o que os presentes 355 

concordam. 15. Para conhecimento e providências: Balancete financeiro do FIA 356 

Municipal, do período de Janeiro a Abril 2012; Etelda faz a leitura do ofício nº.282/2012 357 

advindo da SEASO  o qual informa que o relatório levantado com data base de janeiro até 358 

a data de 30/04/2012. O saldo do FIA em 31/12/2011 era de R$ 651.913,36 (seiscentos e 359 

cinqüenta e um mil novecentos e treze reais e trinta e seis centavos). De janeiro a Abril foi 360 

de R$114.078,77 (cento e quatorze mil setenta e oito reais e setenta e sete centavos), os 361 

rendimentos R$16.393,81(dezesseis mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e um 362 

centavos); Os pagamentos e despesas bancárias, os convênios R$102.152,78, constando 363 

um saldo de R$680.233,16 os convênios pendentes R$461.142, 38; Saldo disponível para 364 

nova partilha R$219.090,72.  Pedro diz que essa partilha ficará para a nova gestão, pois 365 

dia 30 de junho de 2012 encerram as assinaturas para convênios e sugere que os valores 366 

sejam incorporados no FIA 2012. Hudson esclarece que os pagamentos pendentes, são 367 

valores que estão empenhados e que ainda não foram pagos.  Pedro diz que o conselho 368 

solicitou esse esclarecimento, porque envolve valores e para que todos tomassem 369 

conhecimento. 16. Para conhecimento e providências: Of. Nº 607/2012 de 24 de Maio 370 

de 2012 - SEMED, em resposta ao Of. Nº 198/12 – CMDCA, referente a CEMEIs e 371 

demanda;  Etelda lembra que quando o Conseho Tutelar Leste fez a apresentação do 372 

relatório trimestral foi levantada a questão de falta e procura por vagas nos CEMEIs. 373 

Frente a estes dados o CMDCA enviou Ofício 198/2012 a SEMED solicitando 374 

esclarecimentos sobre a demanda reprimida,; prazos de entregas das obras em 375 

andamento, obras que iniciarão e perspectivas para futuras novas obras bem como 376 

previsão orçamentária para tal. Com resposta ao CMDCA a SEMED enviou ao Conselho 377 

o  Ofício  607/2012 no qual responde ao questionado, contudo quanto a demanda 378 

reprimida gera uma dúvida, pois Pedro lembra que  na gestão anterior dos Conselhos 379 

Tutelares teriam informado ao CMDCA que havia uma demanda reprimida de quatro mil e 380 



quinhentas crianças, o que não fecha com o dado atual apresentado. Os conselheiros 381 

tutelares  presentes, do Conselho Tutelar Leste informam que no período de maio é que 382 

houve uma maior demanda de procura por vagas. O Conselheiro Adilson do Conselho 383 

Tutelar Oeste - Adilson explica que tem uma lista de espera que contempla uma 384 

estimativa de duzentas e vinte e uma crianças fora do CMEIs no período de janeiro à 385 

maio. Vanderlei esclarece que o município alugou um espaço físico  no Guarujá para 386 

instalar mais um CMEI. Pedro pergunta para Vanderlei se ele sabe o numero de crianças 387 

que estão sendo atendidas atualmente e Vanderlei responde que é duas mil crianças. Diz 388 

ainda que sete estão em construção, um será locado e o rstante está em processo de 389 

licitação. Vanderlei continuou explicando que esteve com o Secretário de Educação 390 

Valdecir Nath, Secretário Municipal da Secretaria Municipal de Educação e uqe o mesmo 391 

lhe disse que o Município está fazendo um grande esforço no sentido de atender esta 392 

demanda, pois Cascavel cresceu muito e a população infantil também. Que sempre 393 

haverá necessidade de vagas, devido o crescimento populacional e a natalidade. Quanto 394 

as obras sempre existem problemas, devidos licitações  e outros fatores de 395 

acompanhamento, o que gera lentidão na entrega das obras. Inês  enfatiza que temos 396 

que cobrar das empresas privadas que ganham as licitações e muitas vezes não 397 

cumprem os prazos e tem problemas com mão de obra e outros, é preciso estar em cima 398 

para que aconteça e acredita que a Secretaria Municipal de Educação junto com o 399 

Conselho Municipal de Educação estejam acompanhando essas demandas relacionadas 400 

ao andamento das obras. Hayde diz que no Instituto Globoaves eles enfrentam esse 401 

problemas, pois participam dos programas gestantes, e na própria empresa muitas 402 

deixam o trabalho porque não tem com quem deixar os filhos e diante disso já estão 403 

preocupados e fizeram um levantamento de dados para estudo de possível ação neste 404 

sentido. Inês diz que a parceria seria muito boa, se possível entre o público e o privado. 405 

Elemar diz que concorda com esta posição, pois os CMEIs estão sendo construídos com 406 

recursos federais e que o Município não está investindo nesta área e na sua opinião 407 

também deveria investir e ainda haver uma mobilização para que as empresas privadas 408 

também atendam suas demandas de trabalhadoras. Inês discorda, pois muitas Escolas 409 

Municipais foram construídas com recursos livres do Município. Silvana Messias diz que  410 

foi feito um projeto que seria  piloto e não saiu por causa do alto custo. Pedro fala que 411 

entre fazer CMEIS e casas, falando como exemplo um número de cento e cinqüenta 412 

casas, deveria ser priorizado CMEIS. Salienta que caberá ao  novo conselho verificar 413 

esses números da demanda, que na opinião dele estão inconsistentes e pede para 414 

constar em ata. Inês fala que estes dados são os gerais e não o específico, pois muitas 415 



famílias se inscrevem em mais de um local e devido a isso gera duplicidade de dados e 416 

um número bem maior. Diante disso os dados dos  Conselheiros apresentados 417 

anteriormente, pois atualmente a SEMED já consegue cruzar estes dados e verificar se 418 

há duplicidade de pedidos de vagas. Adilson disse que tem mães que chegam e pedem 419 

encaminhamento para mais de um local e que eles direcionam somente para um que fica 420 

mais próximo da residência da família. Elemar diz que é possível fazer uma média com 421 

dados concretos. 17. Para conhecimento e providências: Of. Nº 265/2011 de 21 de 422 

Maio de 2012 – SEASO, referente Resposta ao Ofício Nº. 189/2012 – CMDCA, 423 

solicitando nomeação de técnico com conhecimento na área de informática/SIPIA, 424 

para atuar nos Conselhos Tutelares Regionais Leste e Oeste; Etelda faz a leitura do 425 

ofício nº265/2012 o qual expõe: “que o Sistema SIPIA, possui uma única base de dados 426 

que agrega as informações advindas de todo o Brasil, sendo que seu monitoramento deve 427 

ser realizado pelos Estados; que no que tange ao Estado do Paraná a Secretaria 428 

responsável é a SEDS, bem como as técnicas responsáveis são as Senhoras Larissa 429 

Stadler Rosa e Viviane Aparecida Vilque de Santo; que a Srª Larissa informaou que as 430 

dificuldades de manusear o SIPIA, não são pertinentes somente a Cascavel; sugere ao 431 

CMDCA oficiar ao CEDCA; que haverá uma nova capacitação em junho para os 432 

conselheiros tutelares; que a SEADM está no processo de Fibra Ótica, visto que esta 433 

tecnologia trará benefícios a todos os Serviços governamentais que fazem uso da mesma 434 

Rede, o que se estenderá aos Conselhos Tutelares Oeste e Leste”. Etelda informa que 435 

foram enviados ofícios ao CONANDA, CEDCA, SEDS Cascavel, SEDS Curitiba e 436 

Recursos Humanos. Inês informa que a SEASO não teria como disponibilizar um técnico 437 

pra auxiliar o Sistema SIPIA. Diz que em relação à lentidão da Internet é uma questão que 438 

afeta a todos os servidores. Esclarece que houve uma licitação onde coube recurso e que 439 

foi anulado pelo Prefeito Edgar Bueno e que será remarcada para a data de 16 de junho 440 

de 2012. O Conselheiro Tutelar Adilson de Amorim diz que o sistema teve uma melhora, 441 

mas a lentidão continua. A Conselheira Tutelar Dominga Carpenedo, diz que a Internet 442 

“cai” muito e que a lentidão é grande. Alerta ainda que o relatório trimestral poderá vir com 443 

insuficiência de dados. 18. Para conhecimento e providências: Correspondência 444 

datada de 01/06/2012, recebida dos Grêmios Estudantis do Colégio Estadual 445 

Brasmadeira, Colégio Estadual Interlagos e Colégio Estadual Consolato e de 446 

representantes da Comunidade no Comitê Gestor do Centro da Juventude, na qual 447 

solicita apoio do CMDCA para a promoção da Campanha Contra o Extermínio de 448 

Jovens, com programação para os dias 06/06, 13/06, 20/06 e 01/07; Etelda faz a 449 

leitura da correspondência a qual informa que estarão sendo realizadas várias ações de 450 



conscientização e prevenção do extermínio de adolescentes e de jovens, na região do 451 

Interlagos, onde ocrre o maior índice deste tipo de situação.  Que as ações envolvem 452 

desde caminhada até palestras e outros. O grupo que enviou a correspondência é 453 

composto por professores, alunos e participantes do Comitê Gestor do Centro da 454 

Juventude, e solicitam o apoio e engajamento do Conselho na defesa da causa. Pedro 455 

destaca que o assunto é de extrema relevância e que deve existir essa preocupação por 456 

parte do CMDCA, pois naquela região acontecem muitas situações de extermínio devido 457 

questões que envolvem drogas e outros tipos de violências contra crianças e 458 

adolescentes. Ines diz que o Comitê Gestor não tem conhecimento do documento e que 459 

não participou das discussões e Rosangela do Centro da Juventude escalrece que teve 460 

reunião no dia vinte e oito e o assunto não estava na pauta, mas que irão levar o assunto 461 

para conhecimento na próxima reunião. Pedro diz que algo precisa ser feito, pois o 462 

próprio  Vander  do Núcleo Regional de Educação já falou que não tem poder sobre o 463 

Colégio e que se alguma coisa acontecer nós seremos responsabilizados. Inês sugere a 464 

retirada da pauta e o retorno para a Comissão responsável para melhor análise do 465 

assunto e o que o envolve e o encaminhamento de Ofício aos remetentes dizendo que 466 

diante da falta de tempo hábil, pois a programação já havia iniciado. Diante do sugerido 467 

ficou deliberado o encaminhamento de ofício aos remetentes do documento e retorno do 468 

assunto para a comissão do CMDCA. 19. Para conhecimento e providências: Of. Nº. 469 

224/2012 de 07/05/2012 – Conselho Tutelar regional Oeste, referente à ausência em 470 

reunião; Etelda faz a leitura do ofício, o qual expõe que na data da Reunião Ordinária de 471 

02/05/2012, os membros desse Conselho não puderam se fazer presente, visto que o 472 

Conselheiro Adilson estava em reunião com o Secretario de Educação, a Conselheira 473 

Sandra Elenice de Jesus Silvério atendia plantão, as Conselheiras Silvana Ricardi e 474 

Andrelina Pedroza Battisti estavam em atendimento de uma ocorrência grave e o 475 

Conselheiro Elemar Muller atendia aos usuários que haviam sido notificados durante o 476 

feriado. Pedro diz que foi apenas para conhecimento. 20. Comunicado Programa 477 

Prefeito Amigo da Criança, advindo da Fundação ABRINQ; Inês explica que o Prefeito 478 

Edgar Bueno juntamente com a mesma estarão na data de 27 de junho de 2012, na 479 

Câmara de Deputados – Auditório Nereu Ramos (Palácio do Congresso Nacional – Praça 480 

dos Três Poderes – Brasília/DF), para recebimento da premiação do “Premio Prefeito 481 

Amigo da Criança” e estende o prêmio a todos pelo empenho, em especial a Cheila e ao 482 

Secretário Municipal de Administração Alisson Ramos da Luz e que esse título é de todos. 483 

21. – Parceria com a SICOOB; Pedro informa que a Presidência do SICOOB entrou em 484 

contato com ele, e solicitou  uma parceria com a Campanha do FIA, facilitando ao profissional 485 



liberal e as empresas crédito antecipado dos valores do imposto de renda. Inês fala do ônibus 486 

que está sendo refoPatrícia ressalta que Toledo teve um valor alto arrecadado pelo FIA, em 487 

virtude dessa parceria. Pedro coloca em votação a parceria com do SICOB, com o CMDCA 488 

para a Campanha do FIA, aprovado por unanimidade. 22.  Informes: - Fórum do CMDI – 489 

12/06/2012 – 13h – Auditório da Prefeitura Municipal, “Enfrentamento da Violência 490 

Contra Pessoa Idosa”; Inês convida a todos para o Fórum do Idoso que será no 491 

Auditório da Prefeitura de Cascavel às 13h com a palestra da Dr. Selma com o tema: 492 

“Enfrentamento da Violência Contra Pessoa Idosa”, bem como a eleição do Conselho do 493 

Idoso. - Audiência Pública CMDCA – 15/06/2012 – 8h15m – Auditório da Câmara de 494 

Vereadores, discussão da Proposta de Alteração da Lei Nº. 5.142/2009; Etelda 495 

informa que na data de 15 de Junho de 2012 será realizada a Audiência Publica do 496 

CDMCA, com o tema: Discussão da Proposta de Alteração da Lei nº5.142/2009, às 8h15 497 

na Câmara de Vereadores. Vanderlei solicita que seja encaminhada por e-mail a Lei para 498 

apreciação. - Fórum do CMDCA – 23/06/2012 – 8h – Auditório da Prefeitura 499 

Municipal, “Adolescente Aprendiz em Cascavel”; O Presidente convida a todos para o 500 

Fórum do CMDCA que será realizado no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, 501 

às 8h na data de 23 de junho de 2012. – PNE - plano nacional de educação; Pedro diz que 502 

o PNE está sendo votado no Congresso Nacional, onde houve várias Audiências Públicas pelo 503 

Brasil todo. Diz ainda que quando o plano foi discutido em Brasília foi alterado e o mesmo 504 

esteve presente representando a APAE juntamente com outros participantes que conseguiram 505 

reverter para o texto original. Pois queriam que fosse incluído integralmente de todos os 506 

portadores de deficiência no ensino regular. Solicita que e aos conselheiros entrem no site da 507 

Câmara Federal, a fim de parabenizar pelo Plano e que aprovem sem a inclusão total. 508 

Considerar a opinião dos pais que são os que mais convivem com o filho deficiente. E solicita 509 

que quem tiver possibilidade que articule com os deputados do município para que vote no 510 

plano, considerando o acima exposto.  - Capacitação do Estado; Pedro diz que na segunda-511 

feira o Governo de Estado assinou uma capacitação com o SEBRAE com o Tribunal de Contas 512 

de 75h, destinado ao terceiro setor. Explica que o curso será feito a distancia através do site do 513 

governo do estado. Campanha “Combate ao Trabalho Infantil” Inês ressalta a 514 

Campanha sobre o “Combate ao Trabalho Infantil” que será na data de 12 de junho de 515 

2012 e convida a todos para a panfletagem que será no Calçadão da Avenida Brasil, 516 

Praça do Migrante, Praça Itália, Praça Wilson Jofre, Praça do pedágio (saída p/Curitiba) e 517 

Avenida Carlos Gomes (sinaleiro do mercado Muffato) das 11h30 às 12h30. Parabeniza a 518 

estagiaria que fez a arte do panfleto e todos a aplaudem. Solicita que os conselheiros 519 

divulguem e agradece a todos que estão envolvidos com o projeto. Inês diz ainda que 520 



existia um ônibus que estava parado há quatro anos sem bancos e que o Senhor João o 521 

que está que está sendo reformado, pois conseguiu como doação os estofados e que no 522 

mesmo constará as logos e informações que envolvem crianças. O referido ônibus irá 523 

transportar as crianças dos contra turnos do Município. Dando continuidade o Presidente 524 

passa a palavra a Coordenadora do Centro da Juventude, que agradece a presença dos 525 

membros do conselho e convida a todos para conhecer as instalações do Centro da 526 

Juventude. Nada mais havendo a ser tratado o Presidente Pedro Maria Martendal de Araujo, 527 

encerra a reunião às onze horas e cinqüenta  minutos  e eu Ingrid Stéphanie Queiroz dos 528 

Santos das Chagas lavro a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e 529 

pelo Presidente530 



. 


