
Reunião Ordinária 
06.08.2008 

 

Aos seis dias do mês de agosto de 2008, às 18h28, reuniram-se na sala de reuniões 1 

do 3º andar, os membros do CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 2 

do Adolescente, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 01.Deliberação e 3 

aprovação da ata da reunião anterior (02/07); 02. Indicação de representante 4 

para a instância de Controle Social do PBF; 03. Alteração da Resolução 5 

001/2008 do CMDCA; 04.Pedido de registro do Programa de Aprendizagem da 6 

Fundação Projeto Pescar; 05. Liberação de recursos do FIA 2007 para CAPSi e 7 

CAPS ad; 06.Renovação dos Registros das entidades de Atendimento à Criança 8 

e ao adolescente; 07.  Solicitação de prorrogação de convênio da entidade Lar 9 

dos Bebês; 08.Convocação dos Conselhos Tutelares para atendimento de 10 

Medidas Sócio Educativas; 09. Campanha “Tributo à Cidadania”. 10. Informes: 11 

Correspondência do CEMIC; Correspondência Centro Social Marista 12 

11.Assuntos gerais. O Presidente do CMDCA, Senhor Nilson saúda a todos os 13 

presentes, em especial os visitantes agradecendo a presença de todos. Registra e 14 

agradece a presença do senhor José Polasek representante da entidade ACIC-15 

Associação Comercial e Industrial de Cascavel e o senhor Rui Tamarandurgo Dias da 16 

Rosa ex-presidente desse Conselho. O presidente Senhor Nilson diz que como 17 

estamos numa gestão que praticamente inicia suas atividades na data de hoje sugere 18 

que se faça uma rápida apresentação. Segue-se a apresentação. Logo após o 19 

presidente inicia o assunto 01.Deliberação e aprovação da ata da reunião anterior 20 

(02/07) e solicita à Janete Krack Magnagnagno, secretária executiva do CMDCA que 21 

proceda a leitura da ata. Janete pede desculpas à todos os Conselheiros pelo erro 22 

cometido na convocação desta reunião quando a ata não foi anexada na mensagem 23 

eletrônica e a pauta enviada foi a do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – 24 

CMDI, explica à todos que como na presente data estavam agendadas ambas as 25 

reuniões ocorreu esse equívoco, o qual tentou-se corrigir hoje à tarde em contato 26 

telefônico com os Conselheiros. Janete faz a leitura da ata a qual é aprovada por 27 

unanimidade de votos. O presidente, antes de iniciar a pauta do dia dispõe o uso da 28 

palavra ao representante da ACIC, senhor José Polasek, o qual agradece ao CMDCA 29 

a oportunidade e diz que conforme reunião da entidade com Luzia e Rosangela, 30 

representantes da Secretaria de Ação Social-SEASO e outras entidades do Sistema S 31 



e Delegacia Regional do Trabalho, discutiu-se a realização de uma parceria para a 32 

Criação de um Programa de atendimento ao adolescente que está na faixa etária para 33 

ser incluído nos Programas de Aprendizagem mas que não consegue êxito pois não 34 

tem o preparo que os empresários precisam, quando o adolescente acaba por não ser 35 

classificado ainda na etapa da entrevista. Diz que o Programa coincide com a 36 

necessidade das empresas de atenderem a legislação do aprendizado, a qual prevê a 37 

cota de 5% para empresas com mais de cem funcionários. Informa que o Sistema S 38 

apóia a iniciativa inclusive para desenvolver as aulas teóricas buscando aumentar o 39 

nível de competitividade dos adolescentes atendidos pelo Pró-Jovem. Diz que se 40 

nada for feito para preparar esses adolescentes os mesmos não sairão de sua 41 

condição. Fala da proposição da entidade ACIC de fazer um esforço para aumentar a 42 

arrecadação do FIA- Fundo da Infância e Adolescência, sem comprometer o que já 43 

vinha sendo dividido entre as entidades para que então possa ser repassada ao 44 

adolescente uma bolsa-auxilio mensal custeada pelos associados da ACIC, mas 45 

revertida através da destituição do imposto de Renda . Passa para Luzia de Aguiar 46 

Soares, coordenadora da área de Proteção Social Básica da SEASO- Secretaria de 47 

Ação Social, para complementações e a mesma fala que o município fez adesão ao 48 

Pró-jovem adolescente e verificou que o que os adolescentes anseiam é a 49 

profissionalização e em contanto inicial com a entidade buscou-se apoio para a 50 

efetivação da idéia de atender a necessidade posta pelo adolescente. Rosângela 51 

Gouveia fala da dificuldade dos adolescentes freqüentarem as atividades do Pró-52 

Jovem pois já apresentam uma necessidade de estarem trabalhando. Fala do bom 53 

resultado que o Projeto de Multiplicadores Juvenis está trazendo para o Programa. 54 

Conselheira Veralucia Clivati Martins fala da necessidade do trabalho com o 55 

adolescente aprendiz, em razão da necessidade da realidade de Cascavel. 56 

Conselheira Rossana Costacurta fala da realidade do Programa que só consegue 57 

avançar quando visualiza uma oportunidade. Nilson fala da relevância do Projeto e da 58 

necessidade de verificarmos será a entidade a executar o repasse das Bolsas 59 

auxílios. Luzia alerta que não se trata do Programa Adolescente Aprendiz mas sim um 60 

preparatório para tal e diz que o senhor Bruno representante da Delegacia 61 

Regional do Trabalho redigirá um Termo de Cooperação Técnico Financeiro entre 62 

as partes. Sr Nilson sugere uma Comissão do Conselho para analisar 63 

detalhadamente a proposta. Senhor Rosaldo Chemim sugere que a Comissão de 64 

Projetos seja responsável para tal. Rui Tamarandurgo Dias da Rosa fala da função do 65 



Conselho e que acredita que o comprometimento do Conselho não deverá ser de 66 

execução, mas antes de fiscalização de todo esse processo. José Polasek diz que 67 

ACIC já está se antecipando e criando um cadastro único dos jovens no sítio da 68 

entidade e estarão desenvolvendo o cadastro das entidades. Cleverson diz que é 69 

preciso ter cuidado quando do comprometimento da ACIC em aplicar um recurso 70 

pensando no aumento da arrecadação do FIA o que ainda é imprevisível. Janete fala 71 

da função do Conselho é a de fiscalizar o processo e a entidade executora. Chemin 72 

fala que o CMDCA deve analisar com calma e pés no chão a proposta da entidade. 73 

Palavras endossadas por Veralucia que reforça que caso haja a necessidade não 74 

precisamos pensar num excedente de arrecadação, pois cabe ao Conselho eleger 75 

prioridades para a aplicação do FIA. Senhor José Polasek convida a Comissão de 76 

Projetos que acompanhe as reuniões que já estão sendo feitas para o 77 

aperfeiçoamento da proposta. A sugestão é endossada pelo presidente do CMDCA. 78 

Dando continuidade à reunião o presidente Nilson coloca a pauta do dia em 79 

apreciação, sugerindo a retirada dos pontos 03. Alteração da Resolução 001/2008 80 

do CMDCA; e 04.Pedido de registro do Programa de Aprendizagem da Fundação 81 

Projeto Pescar;  Janete solicita que no assunto 05. Liberação de recursos do FIA 82 

2007 para CAPSi e CAPS ad; seja retirada a deliberação sobre o pedido do CAPSad; 83 

Vanderlei solicita que ao final lhe seja concedida a palavra e solicita a retirada do 84 

assunto08.Convocação dos Conselhos Tutelares para atendimento de Medidas 85 

Sócio Educativas o qual seria exposto pela Conselheira Karen a qual  teve de 86 

ausentar-se . Prosseguindo delibera-se sobre 02. Indicação de representante para a 87 

instância de Controle Social do PBF; Janete explica que o CMDCA deve se fazer 88 

representar junto a esta instância de Controle Social do Programa Bolsa Família 89 

através de um conselheiro não-governamental. Elege-se para tanto as Conselheiras 90 

Orildes Marmentini como titular e Ana Stocker como suplente. Deliberando sobre 03. 91 

Liberação de recursos do FIA 2007 para CAPSi;  Janete informa aos novos 92 

Conselheiros que na partilha dos recursos do FIA 2007 o CMDCA aprovou a reserva 93 

de recursos para as entidades, Serviços e Programas que não apresentaram as 94 

licenças sanitárias e de corpo de bombeiros, para que assim que apresentassem as 95 

mesmas os recursos fossem liberados para aplicação sob votação do CMDCA. 96 

Explica que o Programa CAPSi apresentou as licenças e por isso apto a receber os 97 

recursos. O presidente coloca em votação e o CMDCA por unanimidade aprova a 98 

liberação dos recursos para o CAPSi. No caso do CAPSad Janete explica que 99 



também apresentou as licenças porém solicitou a alteração do Plano de Aplicação do 100 

FIA. Rossana explica que como a Secretaria de Saúde –SESAU disponibilizou os 101 

instrumento musicais constantes no Plano de Aplicação do FIA o Programa solicita 102 

que o CMDCA autorize a utilização dos recursos disponibilizados para a compre de 103 

instrumentos musicais para a compra de mesas para computadores. Sob votação 104 

unânime a plenária aprova a solicitação do Programa. Sobre o assunto 105 

04.Renovação dos Registros das entidades de Atendimento à Criança e ao 106 

adolescente; Janete explica que algumas entidades não apresentaram a renovação 107 

das licenças de Vigilância Sanitária e de Corpo de Bombeiros e por isso o CMDCA 108 

concedeu a certificação provisória até a data de 18/07/2008 para que nesse período 109 

as mesmas procurassem sua adequação. Faz a leitura do parecer da Comissão o 110 

qual sugere à plenária que aprove a certificação até a data de 18/04/2008, quando do 111 

vencimento das certificações anuais já que as entidades Guarda Mirim e Centro 112 

Social Marista apresentaram as licenças, as entidades CEMIC e Lar dos Bebês estão 113 

aguardando os recursos do FIA para as adequações, conforme deliberação deste 114 

Conselho e a entidade Casa Lar da APAE está aguardando o Projeto para as 115 

adequações referentes à licença de Corpo de Bombeiros. Senhor Chemim questiona 116 

o porquê não foram repassados os recursos do FIA . Vera explica que em razão da 117 

ausência das licenças das entidades o CMDCA demorou para realizar a partilha pois 118 

propôs as entidades que refizessem seu pedido e utilizassem os recursos do FIA para 119 

essas adequações. Janete fala que essa situação soma-se à necessidade de solicitar 120 

aprovação de abertura de crédito especial na Câmara de Vereadores. Chemim sugere 121 

que o Conselho articule a agilidade nessa aprovação junto à Câmara. Vanderlei 122 

sugere que o CMDCA se reúna com as Comissões de Justiça e Orçamento e 123 

Finanças da Câmara para obter êxito. O parecer é colocado em votação e aprovado 124 

por unanimidade. Discutido a respeito da 05.  Solicitação de prorrogação de 125 

convênio da entidade Lar dos Bebês; Janete explica ao Conselho que a solicitação 126 

da entidade é de aditivar em seis meses o Convênio da entidade referente ao FIA 127 

2006. Pois a Resolução do Conselho prevê que a entidade tem o prazo de 12 meses 128 

para execução após a assinatura do convênio e como a entidade, por diversos 129 

motivos, demorou para efetivar a contratação do Assistente Social, objeto do 130 

convênio, a execução excederia o prazo, por isso a entidade vem solicitar esse aditivo 131 

ao CMDCA. Janete lembra que a deliberação não compromete valores financeiros 132 

pois o valor do convênio continua o mesmo. O presidente coloca em votação a 133 



solicitação da entidade a qual é aprovada por todos. Sobre a pauta 07. Campanha 134 

“Tributo à Cidadania”. Janete diz que por estarmos já no mês de agosto de faz 135 

necessário que uma Comissão seja criada para organizar a Campanha Tributo à 136 

Cidadania a qual objetiva arrecadar recursos do imposto de renda devido para o 137 

Fundo da Infância e Adolescência, fala ainda da parceria e do grande apoio recebido 138 

da SINCOVEL – Sindicato dos Contabilistas de Cascavel. O presidente sugere que a 139 

Comissão responsável pela organização da Campanha seja a Comissão de 140 

Orçamento e Finanças. Sr. Chemim sugere que para a reunião da Comissão já seja 141 

convidado o Sr. Paulo Cesar da Silva, presidente da SINCOVEL. Essas proposições 142 

são referendadas pela plenária. Dando prosseguimento à reunião o presidente solicita 143 

à Janete que faça os informes 08.Informes: Correspondência do CEMIC Janete 144 

informa que a entidade CEMIC, a qual o presidente Nilson representa neste 145 

Conselho, enviou duas correspondências a primeira parabenizando a nova gestão do 146 

CMDCA e da satisfação de ter seu representante como presidente e a segunda 147 

agradecendo ao CMDCA pela reserva dos recursos do FIA destinados à entidade; 148 

Sobre a Correspondência Centro Social Marista  Janete informa que a entidade 149 

informa que no período de férias escolares as criança e adolescentes pertencentes ao 150 

Programa PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme 151 

normativas, estiveram em atividades de colônia de férias. 09.Assuntos gerais. O 152 

presidente fala que na semana passada teve o privilégio de participar da Inauguração 153 

do novo prédio do Programa EURECA I e por isso parabeniza a Secretaria de Ação 154 

Social. Vera fala da inauguração do CREAS I, obra realizada com recursos do FIA 155 

Estadual, a qual deve acontecer nos próximos dias, fala que os convites à todos serão 156 

encaminhados nos próximos dias . Santo fala que a inauguração do prédio novo do 157 

Programa EURECA I foi marcada quase que em cima da hora pois o município teve 158 

de ajustar-se à agenda do deputado Sciarra,autor da Emenda Parlamentar que trouxe 159 

as verbas para a construção. Sobre alteração de horários das reuniões ordinárias, o 160 

presidente Sr.Nilson sugere que seja sempre às 18h30, Salete solicita se há a 161 

possibilidade de não ser à noite. Nilson fala da dificuldade dos membros não 162 

governamentais de participarem das reuniões em horário de expediente. Não 163 

havendo consenso sobre a mudança do horário, fica acordado que a próxima reuniäo 164 

será realizada às 18h30 e o presidente solicita as membros que amadureçam a idéia 165 

da mudança do horário para que então possa se deliberar. O presidente concede à 166 

palavra à Vanderlei o qual fala das dificuldades que enfrentou no atendimento à 167 



saúde quando ficou com seu filho no corredor do Hospital Universitário –HU durante 168 

dois dias aguardando atendimento. Diz que o atendimento pediátrico no HU está 169 

caótico e não existem leitos suficientes. Fala que é grande a demanda de crianças na 170 

fila do HU e sugere que o Conselho junto com o Prefeito gestione para a abertura de 171 

novos leitos para crianças. Chemim diz da necessidade de se efetuar a cobrança dos 172 

candidatos ao executivo sobre suas propostas e ações em prol da criança, 173 

continuando dizendo da relevância da ACIC e da força que pode ter numa luta como 174 

esta. Conselheira Vera questiona qual será o encaminhamento do Conselho pois com 175 

esta denúncia tem a competência de entrar com uma ação em razão da violação de 176 

direitos. Questiona se o CMDCA irá basear-se na denúncia feita por Vanderlei ou se 177 

Comissão de Projetos irá realizar visita para encaminhamento a instância competente, 178 

no caso a 10 regional de saúde. Santo, secretário de Ação Social diz que acredita que 179 

o CMDCA não tem poder de intervir na Política de Saúde. Vanderlei lembra que se 180 

trata dos Direitos da Criança e do adolescente e seu Chemim alerta que o CMDCA 181 

tem inclusive o dever de requisitar à qualquer Política a efetivação dos Direitos da 182 

Criança e do Adolescente. Dr. Renato, conselheiro representante da Associação 183 

Médica de Cascavel- AMC, diz que é preciso retomar as responsabilidades do Estado 184 

que reduziu as quantidades de leitos pediátricos no município. Vera diz que o CMDCA 185 

pode realizar uma denúncia quanto à precariedade do atendimento pediátrico em 186 

Cascavel e diz que acredita que a Comissão deve realizar visita. Santo sugere que 187 

seja feita denúncia junto ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 188 

Adolescente- CEDCA. Diante de várias sugestões delibera-se para que seja feita 189 

visita ao Hospital para que o CMDCA efetue a fiscalização para depois encaminhar 190 

para a visita. A Secretaria Executiva fará os encaminhamentos para a realização da 191 

visita. Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente encerra a reunião 192 

agradecendo a presença de todos e eu, Janete Krack Magnagnagno, lavro a presente 193 

ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Presidente. 194 


