
Reunião Ordinária 
02/09/2009 

Aos dois dias do mês de Setembro de dois mil e nove, às 18:40 horas, reuniram-se na 1 
sala de reuniões do 3º andar da Prefeitura Municipal de Cascavel, os membros do 2 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para tratar dos 3 
seguintes assuntos de pauta: 01) Deliberação e aprovação da ata da reunião 4 
anterior (01/07/2009); 02) Apreciação e aprovação da parecer de Aprendizagem 5 
referente a FAG, 03) Apreciação e aprovação dos pareceres de prestação de 6 
contas das Entidades referente ao FIA 2006;2007, 04) Oficio nº 04/2009 advindo 7 
da Coordenação Estadual do SIPIA, 05) Parecer da Comissão Caom, 06) Parecer 8 
Registro Lar dos Bebes, 07) Parecer Fia 2008 Lar dos Bebes, 08) Parecer 9 
renovação de Inscrição IICP, 09) Solicitação prorrogação de prazo CAPS I, 10) 10 
Fia 2008 CAPS . 11) Informes Gerais. O Presidente do Conselho Municipal dos 11 
Direitos da Criança e do Adolescente, Sr. Nilson Augusto Lehmkuhl inicia a reunião 12 
dando as boas vindas a todos em seguida passa a palavra a Conselheira Janete 13 
Magnagnagno que faz a apresentação dos novos membros da Secretaria Executiva 14 
dos Conselhos – Secon, as Assistente Social Justa Alves dos Anjos Chesca e Carin 15 
Andréia Savaris e a agente administrativa Clarice Fruet; também foi apresentada a 16 
Suplente de Conselheira Tutelar, Bernadete Herreira Belorine que assumiu a vaga da 17 
Conselheira Tutelar Tatiane Bonzanini pois, a mesma está afastada para tratamento 18 
de saúde. Em seguida Janete solicita a inclusão de alguns pontos de pautas, 19 
explicando que após o encaminhamento da pauta, a Comissão se reunião e 20 
conseguiu terminar os pareceres; tendo em vista, o vazio sanitário ocorrido no 21 
Município em decorrência da Gripe A H1N1 houve um acúmulo de documentos a ser 22 
analisados pela Comissão. A plenária aceita as inclusões. 01) Deliberação e 23 
aprovação da ata da reunião anterior (01/07/2009): O Conselheiro Fernando José 24 
Ciello solicita que seja corrigida a linha de nº 30 onde a letra “o” está repetida, 25 
efetuada a correção, a ata é aprovada por unanimidade. 02) Apreciação e 26 
aprovação do parecer de Aprendizagem referente a FAG: a Assistente Social 27 
Justa lê o parecer da sub Comissão de Aprendizagem o qual é favorável quanto à 28 
solicitação de Registro do Programa de Aprendizagem Profissional Adolescente 29 
Aprendiz da Fundação Assis Gurgacz; o Presidente coloca em votação o Parecer que 30 
é aprovado por unanimidade. 03) Apreciação e aprovação dos pareceres de 31 
prestação de contas das Entidades referente ao FIA 2006/2007: A Assistente 32 
Social Carin lê o parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças que tem como 33 
indicativo a aprovação da prestação de contas da entidade Lar dos Bebês Pequeno 34 
Peregrino correspondente ao FIA Municipal exercício 2006, sendo o valor do 35 
Convênio de R$ 14.280,92, colocado em votação, aprovado por unanimidade; 36 
Referente ao ano de 2007, Carin lê o parecer da comissão o qual tem como 37 
indicativo a aprovação da Prestação de Contas da Entidade ABEC – Centro Social 38 
Marista, sendo o valor do Convênio de R$ 5.118,20; neste mesmo Parecer, a 39 
Comissão tem como indicativo a aprovação da Prestação de Contas das entidades 40 
abaixo relacionadas com os respectivos valores do convênio, porém, com a seguinte 41 
ressalva: “Diante da aprovação das contas com ressalvas, este conselho convalida as 42 
despesas realizadas sem autorização dentro do prazo legal, advertindo as entidades 43 
supracitadas que tal procedimento não mais ocorra, sob a penalidade de 44 
desaprovação das contas e restituição dos recursos”:  Caom – Portal do Sol:  valor 45 
do convênio: R$ 28.102,08; Guarda Mirim: valor do convênio R$ 14.991,00: Acapac:  46 
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valor do convênio: R$ 10.530,00; Lar dos Bêbes Pequeno Peregrino:  valor do 47 
convênio: R$ 12.021,00.  Colocado em votação, o Parecer é aprovado por 48 
unanimidade com a ressalva acima. 04) Oficio nº 04/2009 advindo da Coordenação 49 
Estadual do SIPIA: o Secretário da SEASO, e conselheiro, Sr. Rosaldo João 50 
Chemim, explica que o referido ofício solicita a Seaso que providencie computadores 51 
com maior suporte para a utilização do SIPIA, acrescenta que a Secretaria já está 52 
providenciando os novos equipamentos. Sr Nilson pede que o Conselho Tutelar seja 53 
oficiado para que envie os Relatórios do SIPIA com certa antecedência, pois os 54 
relatórios referentes aos dois últimos meses foi entregue apenas 15 minutos antes do 55 
início da reunião ordinária. A conselheira Veralúcia reforça a importância de tais 56 
relatórios para que o CMDCA possa ter conhecimento do número de violações de 57 
direitos ocorridos no Município. 05) Parecer da Comissão Caom: Carin lê o parecer 58 
onde a entidade solicita prorrogação de prazo para a entrega de documento de 59 
Vistoria do Corpo de Bombeiro e Vigilância Sanitária, para a renovação de inscrição. 60 
A Comissão foi de parecer favorável a prorrogar o prazo até 31.10.2009 haja vista que 61 
a entidade apresentou justifcativa. Colocado em votação, o parecer é aprovado por 62 
unanimidade. 06) Parecer Registro Lar dos Bebes: Carin lê o parecer da Comissão 63 
onde consta que a entidade apresentou a Licença Sanitária com o vencimento de 64 
07.07.2010, estando assim a mesma com a documentação atualizada perante este 65 
Conselho conforme Resolução nº 001 de 2008; porém, considerando os documentos 66 
normativos: NOB/SUAS/RH, orientações técnicas para os serviços de Acolhimento 67 
para crianças e Adolescentes do CNAS e do CONANDA e o Plano Nacional de 68 
Defesa dos Direitos e Convivência familiar e Comunitária, os quais tratam das equipes 69 
de referência dos serviços de acolhimento, a Comissão é de parecer favorável a 70 
renovação de Registro sob a condição da contratação de Assistente Social; o 71 
conselheiro Vanderlei Augusto da Silva pede a palavra e diz que é de seu 72 
conhecimento que a Diretoria do Lar dos Bêbes está sendo alterada e que o Sr. 73 
Maureci Machado, o qual fará parte da nova diretoria, conversou informalmente com 74 
ele e disse que querem (a nova diretoria), estar resolvendo situações que porventura 75 
estejam pendentes junto ao Conselho. Posto em votação o parecer é aprovado por 76 
unanimidade de votos. 07) Parecer Fia 2008 Lar dos Bebes: Carin lê o parecer da 77 
Comissão que é favorável pela destinação dos recursos do FIA Municipal 2008 para a 78 
contratação de equipe técnica, contemplando o profissional Assistente Social e um 79 
Cuidador, e que caso haja a aprovação junto ao CEDCA do Projeto solicitado ao FIA 80 
Estadual, o Conselho poderá rever o Plano de Aplicação do FIA Municipal 2008; O 81 
valor do convênio é de R$ 25.000,00, conforme Resolução 008 de 2009, devendo a 82 
entidade apresentar a este Conselho Plano de Aplicação para a celebração de 83 
convênio. colocado em votação o parecer é aprovado por unanimidade. 08) Parecer 84 
Renovação de Inscrição IICP: Carin lê o parecer da Comissão sobre a solicitação de 85 
renovação da inscrição do Instituto de Investigação Científica do Paraná; a 86 
Comissão informe que a entidade apresentou seu plano de trabalho e o relatório das 87 
atividades contemplando em ambos o IICP, e considerando que o CMDCA 88 
regulamentou a execução do Programa de Aprendizagem Profissional denominado 89 
“Projeto Pescar”, é necessário que o Plano de Trabalho e o Relatório tratem 90 
especificamente deste Projeto citado, desta forma, a Comissão é de Parecer a não 91 
conceder o registro junto ao Conselho até que a entidade possa reapresentar 92 
novamente o Plano de Trabalho e o Relatório de Atividades referente ao Projeto 93 
Pescar. Posto em votação, o parecer desfavorável é aprovado por unanimidade. 94 
Neste momento, o Secretário de Assistência Social, Sr. Chemim, diz que precisa se 95 
ausentar da reunião, pois, tem outro compromisso agendado, antes porém, informa 96 
aos presentes que o Município já cumpriu os trâmites legais e já foi aprovada a 97 
Empreiteira que irá realizar as obras de construção do refeitório do EURECA II, obra 98 
esta, aguardada desde o ano de 2002. 09) Solicitação prorrogação de prazo CAPS 99 



I: Carin lê o parecer da Comissão que informa que o Programa já teve prorrogação de 100 
prazo concedida para a apresentação do Certificado de Vistoria do Corpo de 101 
Bombeiros até 10 de agosto de 2009, conforme Resolução 019/2009 e considerando 102 
que o registro da entidade já expirou, a Comissão é de parecer desfavorável a 103 
concessão de prorrogação do prazo do Caps i.  Em votação, o parecer é aprovado 104 
por unanimidade pela plenária, que sugere que o Caps i seja oficiado deste parecer. A 105 
conselheira Veralúcia acrescenta que esta entidade ficará sem registro, até se 106 
adequar as exigências do Conselho conforme Resolução 001/2008, fato este, que 107 
também ocorreu com os programas governamentais da Seaso. 10) Fia 2008 CAPS I: 108 
a conselheira Janete lê o oficio recebido da entidade o qual explica que foi 109 
apresentado Projeto em março de 2008 para a aquisição de equipamentos para o 110 
desenvolvimento das atividades dos usuários; porém, houve problemas técnicos em 111 
relação aos pregões, pois este equipamento, na ocasião, era vendido somente no 112 
Estado de São Paulo  e a licitação realizada foi na modalidade pregão presencial.; 113 
com este contratempo, alguns equipamentos sofreram alteração de valores, por isso, 114 
solicita que seja cancelado o material “Rola Bola” e o valor correspondente ao 115 
mesmo, seja inserido no valor da Cama Elástica, pois com este procedimento, a verba 116 
destinada ao programa não sofreria alteração. O Conselho aprova com a ressalva de 117 
que a Cama Elástica seja adquirida em nosso estado e não no estado de São Paulo. 118 
11) Informes Gerais: I)- Ofício recebidos pelo CMDCA: Nº 065RH/2009 da 119 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer: a Assistente Social Justa lê o ofício onde 120 
a SEMEL solicita que seja reavaliado a situação do Conselheiro Luiz Carlos Sorbara; 121 
o qual pertence ao segmento governamental e perdeu a vaga por ter ausências 122 
injustificadas nas reuniões do CMDCA. Lê também o parecer da Comissão de 123 
Projetos e Documentos sobre este ofício; o qual é desfavorável a recondução do 124 
referido Conselheiro em consideração a Lei nº 5.142/2009, Art. 13. § 1º e § 2º e que o 125 
CMDCA deve empossar a conselheira Suplente Sra Cléia Denise Dolla, devendo a 126 
Secretaria de Esportes indicar outra pessoa para ocupar a vaga de conselheiro 127 
suplente; O Presidente acrescenta que seja ressaltado à Secretaria de Esportes que 128 
indique alguém que tenha disponibilidade de tempo para participar das reuniões, pois 129 
em sua maioria, as reuniões do CMDCA são presididas por um nº inferior a 10 130 
participantes; II)a Coordenadora dos Programas de Proteção Social Especial, sra 131 
Veralúcia Clivatti Martins, encaminhou os seguintes ofícios ao CMDCA, 132 
justificando que não foi possível encaminha-los a tempo para a reunião de Comissão 133 
e nem tampouco coloca-los em tempo hábil na pauta: Ofício nº 034 – solicita a 134 
aprovação do CMDCA do plano de aplicação complementar dos recursos financeiros 135 
remanescentes, recebidos do FIA Municipal 2007 com o saldo no valor de R$ 977,00 136 
para a aquisição de um aparelho de fax, um aparelho de telefone sem fio e uma 137 
batedeira planetária para o Programa Família Acolhedora; Ofício nº 035: a 138 
aprovação do plano de aplicação complementar dos recursos financeiros 139 
remanescentes, recebidos do FIA Municipal 2008 com o saldo de R$ 654,46, para a 140 
aquisição de 06 Puffs para a casa de Passagem Masculina e Feminina; Ofício nº 141 
036: a aprovação do plano de aplicação complementar dos recursos financeiros 142 
remanescentes, recebidos do FIA Municipal 2008 com o saldo de R$ 359,00 para a 143 
aquisição de  01 Cajon almofada em espuma  instrumento musical para o CREAS II; 144 
Ofício nº 037: a aprovação do plano de aplicação complementar dos recursos 145 
financeiros remanescentes, recebidos do Fia Municipal 2008 com o saldo de R$ 146 
289,00, para a aquisição de um Forno de Microondas para o Programa Família 147 
Acolhedora,; Ofícioº 038: a aprovação do plano de aplicação complementar dos 148 
recursos financeiros remanescentes, recebidos do Fia Municipal 2007, com o saldo de 149 
R$ 169,00, para a aquisição de um aparelho de telefone sem fio para a Casa de 150 
Passagem Masculina. O Conselheiro Rafael pergunta se aprovadas essas 151 
solicitações, a Coordenadora coloca em dia todos os recursos do FIA, ou se ainda 152 



restam pendências; Veralúcia confirma que a plenária aprovando, cessam as 153 
pendências; Rafael complementa que se caso ainda tenha entidade com pendência 154 
que seja repassado esses valores para outras entidades para que os recursos não 155 
fiquem parados. A plenária aprovou sem ressalvas os ofícios apresentados. III)- Em 156 
seguida, a Assistente Social Carin lê o ofício recebido da Secretaria Municipal de 157 
Educação informando que a conselheira suplente dos direitos do segmento 158 
governamental, senhora Leonete D. V. Mazaro,  será substituída por Inês de Fátima 159 
Mendes. Em seguida Sr. Nilson pergunta para o conselheiro Rafael, representante do 160 
SINCOVEL – Sindicato dos Contabilistas de Cascavel, sobre os preparativos para o 161 
lançamento do Tributo á Cidadania, este explica que ficou para o dia 08 de outubro às 162 
18h30m na ACIC. Encerrando a reunião Veralúcia parabeniza a Comissão de 163 
Avaliação de Projetos e Documentos complementando que a apresentação de todos 164 
os pareceres nesta reunião ordinária se deve ao fato da Comissão ter trabalhado 165 
incansavelmente no dia anterior. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente 166 
encerra a reunião às 19h50m agradecendo a presença de todos, e eu, Clarice Fruet, 167 
lavro a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por mim e pelo 168 
Presidente. 169 
 170 
 171 


