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Aos dois dias do mês de julho de 2008, às 18h26, reuniram-se na sala de reuniões 

do 3º andar, os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 01. 
Deliberação e aprovação das atas das reuniões anteriores (04/06 e 25/06); 02. 
Posse dos novos conselheiros; 03. Eleição da Mesa Diretora; 04. Composição 
das Comissões; 05. Assuntos Gerais. O Presidente do CMDCA Rui 

Tamarandurgo Dias da Rosa, dá início à reunião dando as boas vindas a todos. Diz 

que hoje é a última reunião deste mandato, e que os Conselheiros estão deixando 

hoje o Conselho por imposição legal, não por vontade própria, pois sempre 

estiveram trabalhando em prol da sociedade. Esclarece que este Conselho é 

composto por 7 representantes não governamentais, 4 de Entidades de Atendimento 

e 3 de Entidade de Apoio e Defesa, e 7 de representação governamental, sendo 

assim paritário. Diz que é de praxe do Conselho, enviar as atas a serem aprovadas 

nos e-mails dos conselheiros, para que possam estar analisando, e no inicio da 

reunião, já estarem aprovando a ata e apontando as alterações, diante disto hoje a 

aprovação da ata ocorrerá da mesma forma. O Presidente coloca em votação a ata 

da Reunião Ordinária do dia 04/06, a qual é aprovada por unanimidade. Dando 

continuidade questiona se alguém tem alguma observação para a ata da Reunião 

Extraordinária do dia 25/06. Em tempo: Rosangela F. Santiago da Silva solicita que 

na linha 44 onde lê-se “Presidente” leia-se “Presidente do CMDCA”. Santo Savi 

solicita que conste na linha 51 “para garantir a continuidade no atendimento à 

criança e ao adolescente bem como a garantia dos repasses via Fundo Municipal de 

Assistência Social”. Não havendo mais observações a ata da reunião do dia 25/06 é 

aprovada por maioria de votos. O Presidente prossegue para o ponto 2. Posse dos 

novos conselheiros, esclarece que é atribuição legal do Presidente do CMDCA dar 

posse aos novos conselheiros. Janete Krack Magnagnagno, Secretária Executiva do 

CMDCA, lê o nome dos representantes não governamentais, seguindo a ordem de 



votação. O Presidente em seqüência chama respectivamente os conselheiros 

titulares e suplentes não governamentais, para serem empossados. O Presidente 

passa a empossar os representantes governamentais, chamando respectivamente 

os conselheiros titulares e suplentes para receberem seus Termos de Posse. O 

Presidente, após todos os Conselheiros da gestão 2008-2010 estarem empossados, 

esclarece aos novos Conselheiros que o CMDCA disponibiliza de uma Secretaria 

Executiva que faz todo o trabalho burocrático do Conselho, e que apesar de não ser 

função da mesma também redigem as atas das reuniões. Parabeniza a Secretaria 

Executiva e suas técnicas pelo excelente trabalho executado no Conselho. Santo 

fala que a única Secretaria que possui três Conselhos é a Ação Social, sendo eles 

Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Diz que a 

Secretaria mantém todos os Conselhos, ajudando-os em tudo que precisam, e fica 

contente por ter três Conselhos com ação fiscalizadora e que fortalecem a 

Secretaria. O Presidente fala que o CMDCA realiza a Campanha “Tributo a 

Cidadania”, que arrecada recursos financeiros para o Fundo da Infância e do 

Adolescente - FIA. Maria Tereza Chaves, Conselheira Tutelar, agradece o 

Presidente Rui pelo comprometimento na área da criança e do adolescente, sendo 

que para o Conselho Tutelar é importante contar com um presidente participativo. 

Diz que sente por ele estar deixando o Conselho, mas deixa o convite para estar 

participando e visitando o Conselho Tutelar. O Conselheiro Rosaldo João Chemin 

cumprimenta todos os Conselheiros e principalmente o Presidente. Diz estar 

contente por voltar ao Conselho nesta nova gestão, não se importando com a 

condição, mas sim pela gratificação de estar participando desta causa, fazendo com 

que a criança e o adolescente seja o objetivo prioritário do Conselho e da sociedade. 

Diz que fica feliz por haver essa transição de gestão, que vem com o intuito de 

fortalecer o Conselho. Santo fala que a Secretaria de Ação Social cresceu muito 

nesses últimos anos e apesar de ainda faltar várias coisas para serem alterados já 

evoluiu muito na área da criança e do adolescente. Diz que o Projeto Atitude, que 

será aplicado em dois anos, terá R$ 2.471.200,10 (Dois milhões, quatrocentos e 

setenta e um mil, duzentos reais e dez centavos) direcionados à área da criança e 

do adolescente, e para este ano de 2008, já está depositado em conta cerca de um 

milhão de reais. Wille  Edgard Pohl, Conselheiro Tutelar, reforça as palavras já 

proferidas, parabenizando o Presidente Rui e sua equipe pelo trabalho desenvolvido, 



e também os novos conselheiros. Deliberando a respeito de 3. Eleição da Mesa 

Diretora O Presidente fala que os conselheiros titulares, e no caso de ausência do 

conselho titular, os conselheiros suplentes, realizarão a votação da mesa diretora. 

Diz que por conta do trabalho realizado pelo CMDCA, é importante que o Presidente 

seja um representante não governamental, e questiona se os representantes do 

governo estão de acordo com esta condição. Santo fala que também não acha 

conveniente a alternância de mandado, mas sim que os conselheiros titulares que 

tenham interesse em se candidatar coloquem seus nomes à disposição para a 

plenária decidir. A Conselheira Cristiane de G. S. Zimmer indica o Conselheiro 

Nilson Augusto Lehmkuhl para Presidente do CMDCA. Nilson dá boa noite a todos, 

e diz que fica feliz por seu nome ser indicado. Diz que o mais democrático seria 

fazer a votação pela plenária, onde cada um vote em seu candidato, fala que se for 

a vontade da maioria, está à disposição, pois ao salvar uma criança já se sente 

gratificado. Não havendo mais nenhum outro candidato para concorrer ao cargo de 

Presidente do CMDCA, o Presidente Rui coloca em votação a candidatura do 

conselheiro Nilson, o qual é eleito por aclamação. Nilson assume seu posto de 

presiidente. Diz que está feliz por continuar no Conselho, e diz que os conselheiros 

que hoje deixam o CMDCA estão convidados a continuar participando das reuniões, 

e os novos conselheiros que estão chegando, devem estar tomando conhecimento 

do material entregue pela Secretaria Executiva. Após agradece a todos, passando a 

palavra para Janete. Janete fala que agora deve ser eleito o Vice-Presidente, o 1° 

Secretário e o 2° Secretário. Santo sugere que o Vice-Presidente seja de bancada 

governamental. A Conselheira Veralúcia Clivati Martins sugere o nome do 

conselheiro Santo. Sugere-se o nome de Veralúcia a qual fala que é importante que 

o gestor, Santo assuma essa posição. Santo diz que aceita a proposição e que deixa 

todos à vontade para se candidatarem. Veralúcia fala do privilégio de termos o 

gestor da pasta participando do Conselho. Rafael Antonio Lorenzo questiona se as 

vagas governamentais são da pessoa ou da Secretaria. Janete diz que é da 

Secretaria, sendo que o Secretário pode a qualquer tempo substituir seus 

representantes. O nome de Santo Savi como candidato à vice-presidente é colocado 

em votação e aprovado por unanimidade. Para o cargo de 1° Secretário, a 

conselheira Silvana F. Messias Valdameri indica o nome da conselheira Juceli 

Pansera, representante do Centro Social Marista, a qual aceita a proposição, bem 

como a indicação de Veralúcia para 2° Secretária, as quais são eleitas por 



aclamação. Dando prosseguimento para o ponto 04. Composição das Comissões. 

Janete fala que o Conselho se compõe de quatro comissões sendo elas: Comissão 

de Orçamento e Finanças; Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos; 

Comissão Especial de Leis; Comissão Especial do Plano Municipal dos Direitos da 

Criança, e esclarece a todos as funções realizadas por cada Comissão. Veralúcia 

sugere que a Comissão de Finanças, como se reúne com maior freqüência e para 

não ter problema de quórum, seja composta por 8 Conselheiros paritariamente. 

Nilson fala que os conselheiros suplentes também podem compor as comissões 

bem como ser presidente das mesmas. Santo fala que o Presidente de Comissão é 

decidido com a própria comissão. Nilson questiona se um membro da sociedade, 

não sendo Conselheiro, pode assumir a presidência de comissão. Janete fala que 

não tem previsão em lei. Santo fala que por experiência em outros conselhos, o 

presidente de comissão deve ser um conselheiro. Janete fala que os Conselheiros 

que fazem parte das Comissões adquirem muito conhecimento, sendo assim muito 

positivo a participação para quem tem interesse na área da criança e do 

adolescente. O Presidente Nilson, conforme as proposições de nomes, compõe as 

comissões da seguinte forma: Comissão de Orçamento e Finanças: Cléverson 

Hilsemann de Oliveira, Veralúcia Clivati Martins, Santo Savi, Ângela Zin de 

representação governamental e Rafael Antônio de Lorenzo, Rosaldo João Chemin, 

Renato Hideaki Tamehiro, Cristiane de Godoy Sartori Zimmer de representação não 

governamental; Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos: Veralúcia Clivati 

Martins, Silvana Ferreira Messias Valdameri, Rossana Costacurta, Leonete Dalla 

Vecchia Mazaro, Santo Savi, Bernadete Fernandes Marchewicz de representação 

governamental, e Cândida Erli Siqueira, Juceli Pansera, Cristiane de Godoy Sartori 

Zimmer, Salete Gerardi de Lima Chrum, Rosaldo João Chemim, Ana Cordeiro 

Stocker de representação não governamental; Comissão Especial de Leis: Jovane 

dos Santos Borges, Silvana Ferreira Messias Valdameri, Veralúcia Clivati Martins, 

Nadir Aparecida Marques da Silva, Leonete Dalla Vecchia Mazaro de representação 

governamental, e Rosaldo João Chemim, Cândida Erli Siqueira, Juceli Pansera, 

Rafael Antônio de Lorenzo, Rui Tamarandurgo Dias da Rosa de representação não 

governamental; Comissão Especial do Plano Municipal dos Direitos da Criança: 

Rossana Costacurta, Veralúcia Clivati Martins, Silvana Ferreira Messias Valdameri 

de representação governamental, e Cristiane de Godoy Sartori Zimmer, Salate 

Gerardi de Lima Chrun, Renato Hideaki Tamehiro de representação não 



governamental. Dando prosseguimento para o ponto 05 Assuntos Gerais. O 

Presidente Nilson chama Otaviano Rodrigues do Nascimento para empossa-lo como 

Conselheiro Tutelar da regional Leste. Janete esclarece que o Otaviano é suplente 

da eleição do Conselho Tutelar de 2005, e como a Conselheira Tutelar Karen Glayce 

Fracaro está deixando o Conselho Tutelar Leste, para assumir o Conselho Tutelar 

Oeste, a qual foi reeleita na eleição de 2008, Otaviano foi chamado a assumir os 6 

meses que faltam de mandado do Conselho Tutelar Leste da gestão de 2005. O 

Presidente entrega oTermo de Posse a Otaviano. Otaviano agradece a todos, e em 

especial a Rute Taube que renunciou para ele assumir o Conselho Tutelar Leste. 

Noeli  Aparecida Z. M. de Souza, Conselheira Tutelar, dá às boas vindas a Otaviano 

em nome do Conselho Tutelar Leste. Veralúcia informa que já está depositado o 

recurso do Projeto Atitude que foi aprovado pelo CMDCA. Diz que além do Projeto 

Atitude, os recursos FIA de 2007 também já foram partilhados entre as entidades e 

programas da área da criança e do adolescente. Janete informa que a nova 

Presidente, Ires Damian Scuzziatto, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 

do Adolescente - CEDCA que tomou posse este ano é de Toledo. Vanderlei Augusto 

da Silva, Conselheiro Tutelar, parabeniza a gestão 2008-2010 que assume hoje o 

CMDCA. Diz que é uma função de dedicação e amor pelas crianças e deseja 

sucesso a todos os conselheiros e ao novo presidente Nilson. O Presidente Nilson 

sugere que o horário das reuniões seja mudado para as 18:30, para  que assim não 

tenha problema de atraso. Santo sugere que todos os Conselheiros pensem em 

sugestões de horários para expor à plenária na próxima reunião. Nilson lembra 

então, que a próxima reunião será às 18:15, e nesta reunião poderá ser discutido a 

questão de mudança de horário. Não havendo mais assunto de pauta, o Presidente 

do CMDCA, Nilson Augusto Lehmkuhl encerra a reunião parabenizando os novos 

Conselheiros Tutelares, e agradecendo o trabalho realizado por Rui e pelas técnicas 

da Secretaria Executiva, e eu Ana Paula Zorik, lavro a presente ata que, após lida e 

aprovada será assinada por mim e pelo presidente. 


