
Reunião Ordinária 
ATA nº. 11 - 01/09/2010 

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e dez, ás 08h15 reuniu-se no CREAS I – 1 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social, sito à Rua da Bandeira, 1575 - 2 
Centro, os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e seu 3 
presidente, senhor Pedro Maria Martendal de Araújo, para tratar dos seguintes assuntos de 4 
pauta: 01. Apreciação e Aprovação das Atas das Reuniões anteriores (02.07.2010), 5 
(14.07.2010) e (17.08.2010); 02. Posse de Conselheiros; 03. Apresentação da Rede: Centro 6 
de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS I e II; 04. Oficio nº238/2010 7 
advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO referente ao CREAS I; 8 
05. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Projetos e Orçamentos e Finanças 9 
referente a Entidade MOLIVI; 06. Designar Conselheiro (a) para compor a Comissão 10 
Organizadora do Seminário Municipal referente ao PETI; 07. Designar Conselheiro (a) 11 
para participar do XXII Encontro Estadual da Associação de Magistrados e Promotores 12 
de Justiça da Infância, Juventude e Família do Estado do Paraná realizado em Curitiba; 13 
08. Campanha Tributo a Cidadania 2010; 09. Apreciação e aprovação do Parecer da 14 
Comissão de Projetos e Orçamentos e Finanças referente as Requisições nº201001345 e 15 
nº201001346 do Conselho Tutelar Leste e Oeste; 10. Informes Gerais: o presidente Pedro 16 
inicia a reunião cumprimentando a todos, destacando a presença do Promotor da Vara da 17 
Infância e Juventude, Dr. Luciano Machado de Souza; convida todos os presentes, para, após o 18 
término da reunião, conhecerem as instalações do CREAS I, pois este é um dos objetivos das 19 
reuniões descentralizadas, que se conheça as Entidades, Serviços, Programas e Projetos 20 
inscritos no CMDCA. Em seguida, coloca a pauta em apreciação e pede a retirada de pauta da 21 
apreciação e deliberação da ata do dia 17.08.2010, que consta do ponto de pauta n° 01, que por 22 
motivos técnicos, não foi possível apresentá-la. Pergunta se alguém tem alguma inclusão, não 23 
havendo nenhuma manifestação, a pauta é aprovada por unanimidade, com a retirada do item 24 
três do ponto de pauta nº 01: apreciação e aprovação da ata de 17.08.2010. 01. Apreciação e 25 
Aprovação das Atas das Reuniões anteriores (02.07.2010), (14.07.2010) e (17.08.2010): as 26 
atas da reunião ordinária de 02.07.2010 e da reunião extraordinária de 14.07.2010 do CMDCA 27 
são colocadas em apreciação pelo Presidente; não havendo nenhuma solicitação de correção 28 
por parte da plenária, o presidente as coloca em aprovação e ambas são aprovadas por 29 
unanimidade. 02. Posse de Conselheiros: Pedro empossa a Conselheira Governamental 30 
Suplente, Lenita Terezinha S. da Veiga, representante da Secretaria Municipal de Assistência 31 
Social, em substituição a Conselheira Veralucia Clivati Martins; Pedro ressalta que conhecendo 32 
a capacidade de Lenita, tem certeza que ela fará um trabalho muito bom na Gerência da Área 33 
de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade; A Conselheira empossada 34 
agradece e fala que trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde, concursada enquanto 35 
psicóloga, que faz parte da equipe da SEASO há uma semana e espera dar sua contribuição não 36 
somente na Secretaria, mas também neste Conselho. Na seqüência, o presidente empossa o 37 
Conselheiro não Governamental Suplente, Jovane dos Santos Borges, representante do CRC 38 
– Conselho Regional de Contabilidade, o qual foi eleito, para compor o Conselho Municipal 39 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, no Fórum da Criança e do Adolescente realizado em 40 
vinte e seis de junho de dois mil e dez, porém, não foi possível comparecer na reunião de Posse 41 
ocorrida em dois de julho de dois mil dez, por isso, está sendo empossado nesta data; Pedro diz 42 
que, com certeza Jovane vai colaborar em muito com este Conselho, principalmente na questão 43 
da Campanha Tributo à Cidadania, a qual visa arrecadar recursos para o FIA – Fundo da 44 
Infância e da Adolescência. O Conselheiro empossado agradece; fala que já fez parte do 45 
CMDCA em gestões anteriores, representando o SINCOVEL – Sindicato dos Contabilistas de 46 
Cascavel, e em outra ocasião, foi representante governamental enquanto diretor da Secretaria 47 
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Municipal de Finanças, diz que pretende contribuir muito com o FIA/2010. 03. Apresentação 48 
da Rede: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS I e II: a 49 
Secretária Executiva dos Conselhos, Justa Alves dos Anjos Chesca, fala que foram convidados 50 
os Programas CREAS I e II – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, para 51 
apresentarem aos Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, as 52 
atividades desenvolvidas nos referidos Centros, bem como a dinâmica e a equipe do Serviço. A 53 
Coordenadora do CREAS II, Marizete de Fátima Rodrigues, explica que a apresentação 54 
acontecerá projetada em multimídia, sugere à plenária que os questionamentos sejam feitos no 55 
final da apresentação, tendo em vista que, muitas vezes o tópico seguinte vem complementar o 56 
anterior, esclarecendo alguma dúvida; a sugestão é acatada, e Marizete inicia a projeção 57 
explicando que o atendimento prestado pelo CREAS II é o Serviço de Proteção Social à 58 
Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de 59 
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), encaminhados pela Vara da Infância e Juventude 60 
do município de Cascavel/PR, direcionando o foco das ações para os adolescentes e suas 61 
famílias, efetuando a interface entre as políticas sociais e o Sistema de Garantia de Direitos, 62 
visando potencializar estrategicamente a promoção dos direitos sociais. As medidas 63 
socioeducativas em meio aberto, são aplicadas aos adolescentes que cometeram ato infracional 64 
na faixa etária entre 12 e 18 anos e são: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de 65 
serviços à comunidade e liberdade assistida. Em seguida, a assistente social do Serviço, Márcia 66 
Salete Engel Silva explica que atualmente são noventa e duas Instituições parceiras que 67 
recebem adolescentes para cumprimento de medida socioeducativa de Prestação de Serviços à 68 
Comunidade (PSC), tendo em vista que deve ser executada próximo da residência, não pode 69 
exceder seis meses, não prejudicar a jornada de estudos ou trabalho; Márcia e Marizete 70 
explicam ainda sobre o Jornal Informativo, cuja elaboração é realizada pelos adolescentes com 71 
base nas datas comemorativas mensais, supervisionado pela equipe (apresentado exemplares 72 
para plenária). Relatado sobre a interação entre a equipe do CENSE I – Centro de 73 
Socioeducação e do CREAS II, que realizam mensalmente oficinas com os adolescentes que 74 
serão encaminhados para atendimento no CREAS II, bem como a realização de estudo de caso 75 
dos mesmos. Da mesma forma a equipe do CENSE I participa dos encontros com as famílias 76 
desenvolvidos mensalmente pelo CREAS II, ambas as atividades com o objetivo de diminuir a 77 
reincidência. Em relação aos adolescentes em cumprimento de PSC em instituições externas 78 
(em média 50%) é planejado o encaminhamento com o acompanhamento de assistente social e 79 
estagiário com o intuito que se torne efetivo o processo de cumprimento da medida não 80 
ocasionando o descumprimento por dificuldade em localizar a instituição ou por inibição em 81 
adentrar ao local, ressalta ainda que estes sejam acompanhados de forma sistemática pelo 82 
Serviço através de contatos telefônicos, atendimento individual e visita domiciliar. A 83 
Coordenadora e a Assistente Social, explicam que o Serviço iniciou a implantação do PIA – 84 
Plano Individual de Atendimento, sendo este um instrumento de previsão, registro e gestão das 85 
atividades a serem desenvolvidas com o adolescente em cumprimento da medida 86 
socioeducativa, devendo contemplar a participação dos pais e/ou responsáveis; complementa as 87 
etapas constantes em sua elaboração citando passo a passo as três etapas: iniciação, 88 
desenvolvimento e encerramento. Apresentaram o quadro de funcionários que atuam no 89 
Serviço, assim como o que o SINASE/2009 – Sistema Nacional de Atendimento 90 
Socioeducativo, prevê como composição mínima do quadro de pessoal em cada modalidade de 91 
atendimento socioeducativo (01 técnico para cada 20 adolescentes). Marizete informa ainda 92 
que hoje não exista demanda reprimida, entretanto, pelo número de adolescentes atendidos, há 93 
uma dificuldade de estabelecimento de vínculo e de tempo para prestar atenção no adolescente, 94 
conforme estabelece o SINASE. Atualmente há uma média de quarenta e sete adolescentes 95 
acompanhados por cada técnico. Acrescenta ainda a necessidade de estruturação para 96 
atendimento dos egressos, pois alguns adolescentes que cumprem a medida retornam ao 97 
Serviço pelo vínculo estabelecido, solicitando algum benefício possível, devido à sua melhora, 98 
principalmente no que tange a educação, possibilitando assim novos encaminhamentos, não 99 
ocorrendo a reincidência em ato infracional. A Assistente Social, Márcia encerra dizendo que o 100 



CREAS II é a porta de entrada do adolescente para a sua ressocialização, pois uma porta lhe foi 101 
devido ao ato infracional cometido, e o CREAS II torna-se sua nova porta de entrada para a 102 
construção e/ou reconstrução do seu projeto de vida. Pedro parabeniza e agradece toda a 103 
equipe; solicita que, se for possível, Marizete passe este material para a Secretaria Executiva 104 
dos Conselhos para que seja repassado aos conselheiros; Pedro informa à plenária que virá para 105 
discussão nas próximas reuniões, o Projeto Político Pedagógico apresentado pelo CREAS II 106 
para apreciação e deliberação deste Conselho. Encerrada a apresentação do CREAS II, a 107 
Assistente Social Neusa Eli Figueredo Cerutti se apresenta. Diz que é Coordenadora do 108 
Programa Família Acolhedora, porém, neste momento, está cobrindo a licença maternidade da 109 
Coordenadora do CREAS I, portanto, está sendo responsável por este Serviço também. Inicia a 110 
apresentação projetada em multimídia. Explica que no espaço físico do Centro de Referência 111 
Especializado de Assistência Social I, são executados dois Serviços: o PAEFI – Serviço de 112 
Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos – para crianças e adolescentes, 113 
e também o Serviço Especializado em Abordagem Social – para crianças e adolescentes. Faz 114 
uma breve explicação sobre o PAEFI,  diz que toda criança/adolescente que sofre algum tipo de 115 
violência (física, psicológica, negligência, sexual), confirmado ou apenas suspeita, são 116 
encaminhadas para atendimento no Serviço, seja pelo Conselho Tutelar, pelo Juiz da Vara da 117 
Infância e Juventude, pelas Unidades Básicas de Saúde, por Escolas Municipais e/ou Estaduais, 118 
ou ainda através da Delegacia da Mulher; quanto ao Serviço Especializado em Abordagem 119 
Social, explica que sempre que a equipe faz a abordagem de crianças/adolescentes nas ruas e 120 
constata algum direito violado, os mesmos são encaminhados ao CREAS I e é realizado o 121 
atendimento tanto da criança e/ou adolescente quanto da família, se necessário. Neusa diz que 122 
está na Coordenação do Serviço há quase três meses; que na ocasião em que assumiu havia 123 
falta de profissionais, principalmente de Psicologia e Serviço Social, consequentemente havia 124 
uma demanda reprimida de aproximadamente quarenta crianças; que a criança, muitas vezes, 125 
sofria abuso sexual e ficava esperando sessenta dias para atendimento; mas, assim que assumiu, 126 
apresentou esta situação à Secretaria Municipal de Assistência Social que imediatamente 127 
providenciou os profissionais, que isto não foi mérito de uma ou outra pessoa, mas o esforço de 128 
toda uma equipe, que juntamente com o empenho da SEASO, mudou a situação, e atualmente 129 
não existe mais fila de espera. A diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social, Susana 130 
Medeiros Dal Molin diz que os cumprimentos são válidos, mas que a equipe toda merece uma 131 
salva de palmas. Neusa continua a apresentação mostrando alguns gráficos comparativos de 132 
atendimentos nos últimos anos; ressalta que percebe que toda a rede precisa ser informada de 133 
que o CREAS I não realiza atendimento clínico na área de psicologia, e que esta modalidade de 134 
atendimento não está presente na Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e sim na Lei 135 
Orgânica da Saúde (LOS), por maior que seja o número de psicólogos no Serviço, muitas 136 
crianças/adolescentes necessitam não somente de avaliação e orientação, psicológica, mas de 137 
terapia clínica e que esta modalidade de psicoterapia, não é realizada no CREAS I, e que muitas 138 
vezes, a própria rede não entende que esta modalidade de atendimento não é função da Política 139 
da Assistência, por isso, deixa registrado que, o CMDCA tem “força” para deliberar junto a 140 
Secretaria Municipal de Saúde de que esse atendimento é de responsabilidade da SESAU, pois 141 
se a saúde realizasse o atendimento psicoterápico, muitos casos nem chegaria ao CREAS I, 142 
esclareceu que não se trata de “o CREAS não querer atender”, mas sim, da necessidade de se 143 
cumprir com as diretrizes expressas através das Leis. Apresenta o quadro de funcionários; 144 
acrescenta que já trabalhou neste Serviço, enquanto estagiária no ano de dois mil e cinco, e que 145 
traçando um comparativo de lá para cá, constata-se que hoje não existe mais a exploração 146 
sexual de adolescentes na rua, e que isso é preocupante, pois significa que a rede de 147 
prostituição está mais fortalecida do que as redes de proteção, pois se não estão nas ruas, devem 148 
estar utilizando outros espaços para a prática, como por exemplo, contatos através de celular, o 149 
jornal, entre outros. Neusa finaliza dizendo que o Serviço está a disposição para visitas e/ou 150 
esclarecimentos em caso de dúvidas. Agradece a oportunidade de apresentar o Serviço. Na 151 
seqüência, o Promotor, Dr. Luciano Machado de Souza faz uso da palavra e parabeniza as 152 
equipes dos CREAS I e CREAS II. Fala que se pode observar através dos gráficos apresentados 153 



pelo CREAS II, que a reincidência de adolescentes envolvidos com substâncias entorpecentes 154 
está “caindo”, ou seja, estão deixando o “mundo da marginalidade”, e que esse fato tem 155 
desagradado as pessoas que estão por “trás” da rede que “utilizam” esses adolescentes para 156 
traficar, prova disso é que, este ano, até o momento, morreram dezesseis adolescentes os quais 157 
já haviam cumprido algum tipo de Medida socioeducativa, ou seja, os Técnicos dos Serviços 158 
estão conscientizando os adolescentes a trilharem outro caminho; Dr. Luciano acrescenta que 159 
os agentes da rede, juntamente com o Conselho Tutelar e CMDCA devem saber como 160 
funcionam os Órgãos e assim deliberar sobre os encaminhamentos para que o Município possa 161 
atender as Políticas Públicas, e, caso não atenda, o Ministério Público poderá tomar as 162 
providencias. O presidente, senhor Pedro, cumprimenta Inês de Paula enquanto Secretária, 163 
responsável pelos Centros de Referência Especializado de Assistência Social; diz que este 164 
“encontro” hoje está sendo muito proveitoso e que aquilo que se investe hoje na área da 165 
criança/adolescente, é um investimento para garantir os direitos destes no futuro. 04. Oficio 166 
nº238/2010 advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO referente ao 167 
CREAS I: Pedro faz um pequeno resgate deste assunto para que a plenária possa compreendê-168 
lo melhor. Diz que o CMDCA através do ofício nº 187/2010, solicitou à Secretaria Municipal 169 
de Assistência Social, informações da situação do CREAS I, quanto ao quadro de profissionais 170 
e a demanda reprimida existente. Pede para que a Secretária Executiva faça a leitura da resposta 171 
encaminhada a este Conselho através do ofício nº 238/2010. Justa lê o ofício advindo da 172 
SEASO o qual informa que assim que a Secretária Inês de Paula assumiu a Pasta, encontrou 173 
uma demanda reprimida no CREAS I, porém, imediatamente, através de reunião de gerência, 174 
foi organizado o Serviço, sendo ampliado o quadro de Servidores, como também a liberação 175 
do pagamento de horas extras. Para tanto, a SEASO foi prontamente atendida pelo 176 
Departamento de Recursos Humanos, através da senhora Maria de Lourdes Gonzatti, e 177 
devidamente autorizado pelo prefeito Edgar Bueno e que diante disto, foi superada a demanda 178 
reprimida, e atualmente não existe fila de espera no Serviço. E os encaminhados não esperam 179 
mais que quarenta e oito horas para ser atendidos. Justa fala que anexo ao ofício consta a 180 
relação de Servidores do CREAS I, bem como a função e carga horária dos mesmos; que esta 181 
relação se encontra à disposição, caso algum Conselheiro queira analisar. Antes de se passar 182 
para o próximo ponto de pauta, Dr. Luciano fala que conforme nos colocou a Coordenadora 183 
Neusa, o CREAS I, não é e nem possui uma clínica de terapia; que a situação aqui no Serviço 184 
foi superada, mas quando se necessita de atendimento terapêutico e/ou psiquiátrico, não tem o 185 
que se fazer, tendo em vista, não ter para onde encaminhar; que o importante é que o CREAS I 186 
repasse ao CMDCA os casos necessitam de terapia, mas não estão sendo atendidos, para que o 187 
CMDCA delibere e caso não seja atendido, encaminhe ao Ministério Público, que daí, ele, 188 
enquanto Promotor pode repassar para o Juiz, pois é importante que se reconheça a importância 189 
que este Conselho tem, bem como o devido respeito. Exemplifica que a Secretaria Municipal 190 
de Saúde, mesmo sendo oficiada pelo CMDCA, não possibilitou a participação na elaboração 191 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, somente convidou para uma prestação de contas, e é 192 
necessário se entender que não é por aí. Dr. Luciano diz que, ainda não é oficial, mas deverá 193 
chegar neste Conselho, nos próximos dias, o caso de mães, que após o parto, por algum motivo 194 
de saúde, tem que deixar o recém nascido internado no Hospital Universitário e necessita ir até 195 
lá para amamentar o filho, porém, não possui recursos financeiros para custear sua locomoção; 196 
acrescenta que fica a indagação: de quem é a obrigação? Pois, se a mãe não puder ir até o 197 
Hospital para amamentar, terá que “abandonar” o filho que consequentemente será acolhido, 198 
com isso, a criança terá violado seu direito a convivência familiar e o gasto do município será 199 
bem maior, do que fornecer meios de transporte para essa mãe ir assistir seu filho. A 200 
Conselheira e também Assistente Social do CAPS ad – Centro de Atendimento Psicossocial 201 
Álcool e Droga, Rossana Costacurta, fala que, tem apresentado à Secretaria Municipal de 202 
Saúde – SESAU, a qual representa neste Conselho, todas as questões aqui discutidas, mas que 203 
na área da terapia, não existe profissionais suficientes para atender a demanda; Rossana 204 
contribui com a fala do Promotor e diz que antes do Município implantar o sistema de 205 
transporte urbano via Cartão, era mais fácil atender algumas situações, que no caso do 206 



atendimento do adolescente no CAPS ad, era disponibilizado certa quantia de Vales Transporte 207 
para distribuir ao adolescente atendido, e quando a família (pais e/ou responsáveis), 208 
necessitavam comparecer no Serviço e não tinham condições financeiras de arcar com esta 209 
despesa, o CAPS ad fornecia o Vale Transporte, porém, com este sistema de Cartão, não é 210 
possível, e muitas vezes tem prejudicado o atendimento. Após a discussão, a plenária sugere 211 
que, se convide o Secretário Ildemar Marino Canto, para participar de uma reunião do 212 
CMDCA. Inês de Paula diz que o Secretário da SESAU, Ildemar, esteve em seu gabinete e na 213 
ocasião, conversaram sobre a problemática das fraldas descartáveis, e que o Secretário ficou de 214 
efetuar um levantamento e juntos apresentarem ao senhor Prefeito Municipal.  A Plenária 215 
sugere chamar também o presidente da CETTRANS – Companhia de Engenharia de Transporte 216 
e Trânsito de Cascavel para esta discussão; Dr. Luciano ressalta que esta aproximação é muito 217 
importante. O presidente coloca em votação as sugestões de convidar o Secretário da SESAU e 218 
o presidente da CETTRANS para participarem de reunião ordinária do CMDCA, são aprovadas 219 
por unanimidade. 05. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Projetos e 220 
Orçamentos e Finanças referente a Entidade MOLIVI: a Secretária Executiva dos 221 
Conselhos diz que, tendo em vista a entidade MOLIVI – Movimento para Libertação de Vidas, 222 
atender também adolescentes, e que de acordo com o art. 91 do Estatuto da Criança e do 223 
Adolescente, Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 e Legislações Complementares, toda entidade 224 
que executa um dos programas (Proteção ou Sócio educativo) somente poderão funcionar 225 
depois de registradas no CMDCA, por isso, foi encaminhado ao MOLIVI o ofício nº 162/2010 226 
em 16.07.2010 dando um prazo de trinta dias para que a entidade providenciasse a 227 
documentação e protocolasse o pedido de registro junto a este Conselho, porém, a entidade não 228 
atendeu a solicitação, por isso, as Comissões de Projetos e de Orçamentos e Finanças, após 229 
discussão, emitiram o seguinte Parecer: que a entidade MOLIVI seja oficiada para que no 230 
prazo improrrogável de dez dias apresente a documentação necessária para obter o registro 231 
no CMDCA, e que caso a Entidade não cumpra este prazo, este Conselho faça o 232 
encaminhamento ao Ministério Público. Após apreciação, a plenária aprova o Parecer por 233 
unanimidade. 06. Designar Conselheiro (a) para compor a Comissão Organizadora do 234 
Seminário Municipal referente ao PETI: a Secretária Executiva dos Conselhos faz a leitura 235 
do ofício nº 229/2010 no qual a Secretaria Municipal de Assistência Social informa que, com o 236 
objetivo de discutir sobre a violação dos direitos da criança e do adolescente e de reativação da 237 
Comissão sobre Enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes e da Erradicação do 238 
Trabalho Infantil, solicita que este Conselho indique um representante para compor uma 239 
Comissão para organização de um Seminário Municipal que abordará este importante tema 240 
para toda a sociedade. Inês de Paula informa que a SEASO disponibilizou a Assistente Social, 241 
Carla Taiani Cansi, para Coordenar o PETI, tendo o apoio do Servidor administrativo Jeferson 242 
Luiz Kaibers. A Conselheira Antonieta Abdel Aziz Halim, pergunta se o Conselho Tutelar terá 243 
participação. A diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social, Susana Medeiros Dal 244 
Molin, explica que foram convidados os Conselheiros Tutelares, bem como, a Promotoria da 245 
Vara da Infância e Juventude e Promotoria do Trabalho. Dr. Luciano fala da necessidade de se 246 
conscientizar a Comunidade de que o ato de dar esmola é prejudicial a criança/adolescente, que 247 
na maioria das vezes estão sendo explorados por adultos. Após discussão, a plenária elege a 248 
Conselheira não governamental Antonieta Abdel Aziz Halim e a Conselheira 249 
governamental Lenita Terezinha S. da Veiga para representarem o CMDCA nesta Comissão. 250 
07. Designar Conselheiro (a) para participar do XXII Encontro Estadual da Associação 251 
de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância, Juventude e Família do Estado do 252 
Paraná realizado em Curitiba; Justa fala do oficio advindo da Associação de Magistrados e 253 
Promotores de Justiça da Infância, Juventude e Família do Estado do Paraná, convidando para o 254 
XXII Encontro Estadual da Associação que se realizará nos dias 10 e 11 de setembro de 2010. 255 
Pedro sugere que seja contemplado um Conselheiro governamental e um não 256 
governamental, e que ele indica que a Secretária Executiva dos Conselhos, Justa, seja a 257 
representante governamental, e que a Conselheira não governamental, Maria Tereza Chaves, 258 
que não está presente, pois foi designada por ele para representar o CMDCA junto ao Juizado 259 



da Vara da Infância e Juventude onde neste momento está acontecendo uma reunião referente a 260 
Evasão Escolar, manifestou interesse em participar do Encontro supra; deixa a palavra livre e 261 
pergunta se existe outros Conselheiros com interesse em participar do referido evento. Os 262 
Conselheiros discutem sobre a data de realização e não há manifestação de nenhum dos 263 
presentes em participar. O presidente coloca em votação e a plenária aprova os nomes 264 
sugeridos, Justa Alves dos Anjos Chesca, Secretária Executiva dos Conselhos e Maria 265 
Tereza Chaves representante não governamental. Pedro acrescenta que o CMDCA estará 266 
oficiando a Secretaria Municipal de Assistência Social para providenciar as despesas de 267 
transporte, hospedagem e alimentação. 08. Campanha Tributo a Cidadania 2010: Justa 268 
explica que o CMDCA encaminhou o ofício nº 186/2010 para a Secretaria Municipal de 269 
Assistência Social, solicitando reunião para articulação de publicidade quanto a Campanha 270 
Tributo a Cidadania; em seguida, faz a leitura da resposta encaminhada pela SEASO através do 271 
ofício nº 211/2010, onde a Secretaria sugere que seja agendado uma reunião e se convide o 272 
SINCOVEL – Sindicato dos Contabilistas de Cascavel para juntos traçarem os objetivos e 273 
estratégias da Campanha do Tributo a Cidadania/2010. Após a leitura, Inês de Paula diz que 274 
esteve conversando com o Secretário Municipal de Administração, Alisson Ramos da Luz, o 275 
qual disponibilizou a Empresa que presta Serviços de Publicidade ao Município para apoiar e 276 
atender este Conselho nesta questão; diz que na sua opinião a Campanha deve começar 277 
gradativamente e ir se intensificando nos meses de novembro e dezembro. Justa lembra que no 278 
início do ano, na reunião ordinária do CMDCA realizada em 03.03.2010 houve a composição 279 
de uma Comissão que iria convidar demais lideranças para articular a Campanha. O Promotor, 280 
Dr. Luciano diz que se propõe a continuar na referida Comissão a qual deve se reunir com 281 
urgência. Pedro avisa que já tem reunião desta Comissão agendada para as 08h15 do dia 282 
10.09.2010. Pedro sugere, de se convidar para integrar esta Comissão, os Conselheiros que 283 
foram eleitos/indicados para comporem a atual gestão do CMDCA: Lenita Terezinha S. da 284 
Veiga, Jovane dos Santos Borges, Inês de Paula, Susana Medeiros Dal Molin e a 285 
convidada, Helena H. Fortes Trigo Rocha. o Conselheiro Jovane diz que por experiência, o 286 
fato de se começar a Campanha com muita antecedência não seria interessante; pois o que 287 
ocorre na divulgação da Campanha é que o contribuinte tem que fazer a doação, 288 
obrigatoriamente até o dia trinta de dezembro do ano em exercício, e que terá a restituição 289 
somente a partir do mês de abril do próximo ano, ninguém quer doar “dinheiro do bolso” e ser 290 
restituído no ano seguinte; então é necessário fazer este convencimento; fala que o Conselho 291 
Regional de Contabilidade – CRC firmou Convênio com a Rede Paranaense de Comunicação 292 
em nível de Paraná, para a divulgação da Campanha Tributo a Cidadania; que o CRC pensou 293 
também em se fazer um adesivaço enfrente a Igreja Matriz. Pedro solicita a Jovane que 294 
apresente essas idéias na reunião de Comissão que será realizada dia dez de setembro, para que 295 
possam ser discutidas e ajustadas juntamente com os detalhes de lançamento e divulgação. 09. 296 
Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Projetos e Orçamentos e Finanças 297 
referente as Requisições nº201001345 e nº201001346 do Conselho Tutelar Leste e Oeste: 298 
Justa explica que os Conselhos Tutelares Leste e Oeste, encaminharam as referidas Requisições 299 
de Serviço Público a SEASO (com cópia para o CMDCA), requisitando que fosse incluído na 300 
LDO – Leis de Diretrizes Orçamentárias, a aquisição de um veículo novo para cada um dos 301 
Conselhos Tutelares. Justa lê o Parecer das Comissões de Projetos e Orçamentos e de Finanças 302 
o qual diz que após análise da peça orçamentária LDO/2011, tendo em vista que a mesma já 303 
contempla a solicitação supra, quanto a aquisição de um veículo para cada Conselho Tutelar, 304 
tem como indicativo a plenária, parecer favorável que seja incluso e mantido na Lei de 305 
Diretrizes orçamentárias/2011, a aquisição dos referidos veículos. Após apreciação, o Parecer 306 
favorável é colocado em votação e aprovado por unanimidade. 10. Informes Gerais: Susana 307 
fala que atendendo a reivindicações dos Conselhos Municipais, a SEASO estará promovendo 308 
uma Capacitação para os Conselheiros Municipais da Assistência Social, dos Direitos da 309 
Criança e do Adolescente, dos Direitos do Idoso e da Instância de Controle Social; que serão 310 
um total de seis encontros com carga horária de quatro horas cada, que serão realizadas as 311 
quintas-feiras no Auditório da Prefeitura Municipal, no período da manhã e data a ser 312 



confirmada e repassada aos Conselheiros; Susana convida ainda todos os presentes para 313 
prestigiarem neste sábado, dia quatro de setembro, a Feira de Economia solidária que 314 
acontecerá no Calçadão enfrente a Igreja Matriz, que os participantes são grupos gerenciados 315 
pelos CRAS – Centro de Referências de Assistência Social, famílias inseridas no PETI – 316 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que terão oportunidade de comercializar o que 317 
produzem, assim como o Programa Atitude e Projovem estarão participando desenvolvendo 318 
atividades de lazer. Pedro solicita que nas próximas reuniões todos procurem chegar no horário 319 
agendado (08h15). Nada mais havendo para ser tratado, o presidente encerra a reunião às 320 
11h05, e eu, Clarice Fruet, lavro a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim 321 
e pelo presidente. 322 


