
 

 

 
 

  REUNIÃO EXTRAORDINARIA 

ATA Nº 11 - 02/07/2012 
 

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, às oito horas e quarenta e cinco 1 

minutos, na Sala de Reuniões do 3º Piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, aconteceu 2 

a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança o Adolescente - 3 

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

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

pontos de pauta: 1. Apreciação e Aprovação da pauta da Reunião; 2. Apreciação e 6 

Aprovação das Justificativas de Ausências; 3. Apreciação e Aprovação das Atas 7 

das Reuniões Ordinária e Extraordinária de Junho de 2012; 4. Apreciação e 8 

Deliberação do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, 9 

referente pedido de registro no CMDCA, pela OSCIP GERAR – Geração de Emprego, 10 

Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional – Programa de Proteção em Regime 11 

de apoio socioeducativo em meio aberto; 5. Apreciação e Deliberação do Parecer da 12 

Comissão de Orçamento e Finanças, relativo a liberação de Recursos do FIA 13 

Municipal para o Centro de Atenção Psicossocial Infância e Adolescência – CAPSi; 14 

6. Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças de 15 

liberação de valor aditivo para aquisição de equipamentos para a Casa de 16 

Passagem Masculina e Projovem Adolescente/ Centro da Juventude; 7. Informes: - 17 

Of. 022/2012 de 22/06/2012 – FAG – Reunião em 02/07/2012 às 14h30 – Centro de 18 

Convivência Nair Venturin Gurgacz, Campus da FAG – para a apresentação do 19 

Programa de Aprendizagem; - Of. No. 198 9/2012 – 20/06/2012 – SESAU – 20 

Constituição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 21 

Sustentável de Cascavel – COMSANS, convite para reunião 03/07/2012 às 8h30; - 22 

Cartão Convite para “Arraiá da Juventude” – Centro da Juventude em 03/07 – 13h30 23 

– “traga seu brinde”; - E-Mail recebido da SEDS para envio de dados dos 24 

Conselheiros Tutelares, para capacitação à distância com provável início em agosto 25 

deste ano; - Comunicado 011/2012 – Comissão Eleitoral do CEDCA, torna pública a 26 

lista das entidades da sociedade civil organizada e seus respectivos representantes 27 

eleitos para a composição de CEDCA-PR – Biênio 2012/2014; - Ofício 286/2012 de 28 

04/06/2012 – SEASO, Resposta ao Ofício Circular 002/2012 – SE/CEDCA/PR de 29 

09/04/2012, referente acompanhamento e monitoramento dos Centros 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 



Juventude; O Presidente inicia a reunião cumprimentando a todos e agradecendo a presença 31 

dos visitantes e realiza a leitura do ponto de pauta: 1. Apreciação e Aprovação da pauta da 32 

Reunião; Posto em apreciação e não havendo manifestações, a pauta é aprovada por 33 

unanimidade. Dando continuidade é lido o ponto de pauta 2. Apreciação e Aprovação 34 

das Justificativas de Ausências; A Assistente Social do CMDCA, Etelda Madsen 35 

informa que não houve justificativas de ausências. Na sequência é passado ao ponto de 36 

pauta: 3. Apreciação e Aprovação das Atas das Reuniões Ordinária e Extraordinária 37 

de Junho de 2012; O Presidente informa que as atas foram enviadas por e-mail para 38 

apreciação e coloca em votação a dispensa da leitura das mesmas juntamente com a 39 

votação das atas, as quais são aprovadas por unanimidade. Passa-se ao ponto de pauta: 40 

4. Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e 41 

Avaliação, referente pedido de registro no CMDCA, pela OSCIP GERAR – Geração 42 

de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional – Programa de Proteção 43 

em Regime de apoio socioeducativo em meio aberto; Etelda faz a leitura do parecer 44 

da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação que tem parecer favorável à 45 

Plenária “que seja realizado o registro da OSCIP GERAR – Geração de Emprego, Renda 46 

e Apoio ao Desenvolvimento Regional no CMDCA, e recomenda que a Entidade informe o 47 

início de suas atividades para a realização de visita pelo Conselho”. A Conselheira Maria 48 

Tereza Chaves pergunta quem é o presidente da OSCIP. A Gerente da Divisão do Sistema 49 

Municipal de Assistência Social, Cheila Tatiana Lautert Guimarães diz que é a Srª Heloisa 50 

Arns. Informa ainda que a GERAR atua em toda a Região Sul do Brasil e o Programa 51 

será executado nas dependências da Faculdade Unipar e sua estrutura através de uma 52 

parceria. Pedro diz que o funcionamento é semelhante ao Projeto Pescar que tem 53 

parceria com a Globoaves e Laboratório Álvaro. Etelda ressalta que o GERAR atenderá 54 

dez turmas com trinta adolescentes em cada. Pedro diz que será mais uma ferramenta 55 

que virá para somar a rede e atender a demanda reprimida. Inês deseja boas vindas e diz 56 

que será muito bom para a rede, pois irá fortalecê-la. Posto o parecer em votação e não 57 

havendo manifestações contrárias a plenária aprova por unanimidade. Na sequência é 58 

lido o ponto de pauta: 5. Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão de 59 

Orçamento e Finanças, relativo a liberação de Recursos do FIA Municipal para o 60 

Centro de Atenção Psicossocial Infância e Adolescência – CAPSi; Etelda lembra que 61 

o valor de cinco mil reais do FIA 2011liberado para o CAPSi desenvolver uma Oficina de 62 

Música havia sido suspenso por conta da pendência do FIA 2010, dando continuidade faz 63 

a leitura do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças “que tem indicativo  favorável 64 

à Plenária quanto a liberação do recurso do FIA Municipal 2011 no valor de R$ 5.000,00 65 



(cinco mil reais) para que o CAPSi desenvolva as atividades propostas no Plano de 66 

Trabalho e Aplicação apresentado ao Conselho”. Posto o parecer em votação a plenária 67 

aprova por unanimidade. 6. Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão de 68 

Orçamento e Finanças de liberação de valor aditivo para aquisição de 69 

equipamentos para a Casa de Passagem Masculina e Projovem Adolescente/ Centro 70 

da Juventude; Etelda faz a leitura do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças 71 

que têm como indicativo a Plenária “o parecer favorável a liberação aditiva de R$ 377,00 72 

(trezentos e setenta e sete reais) do FIA Municipal para a aquisição dos equipamentos já 73 

aprovados pela Resolução Nº. 033/2011 – CMDCA”. Posto o parecer em votação e não 74 

havendo manifestações contrárias a plenária aprova por unanimidade. 7. Informes: - Of. 75 

022/2012 de 22/06/2012 – FAG – Reunião em 02/07/2012 às 14h30 – Centro de 76 

Convivência Nair Venturin Gurgacz, Campus da FAG – para a apresentação do 77 

Programa de Aprendizagem; Etelda faz a leitura do ofício nº 022/2012 de 22/06/2012 78 

advindo da FAG, no qual “convida para a reunião, que será realizada na data de 79 

02.07.2012, às 14h30min, no Centro de Convivência Nair Ventorin Gurgacz, no Campus 80 

da FAG, na Avenida das Torres, 500, Bairro Santa Cruz- Cascavel, Paraná, para tratar 81 

dos seguintes assuntos: - Apresentação do Programa de Aprendizagem Profissional; - 82 

Legislação sobre Aprendizagem; - Avaliação de desempenho do Aprendiz; - Frequência 83 

no Programa do Aprendiz; - Desempenho Escolar do Aprendiz; - Assuntos gerais”. A 84 

Conselheira Salete Gerardi de Lima Chrun reforça o convite ao Presidente e a todos os 85 

membros do Conselho. Etelda informa que o ofício foi encaminhado a todos os membros 86 

da Comissão de Erradicação Infantil. Pedro se diz muito feliz com a entrada do GERAR, e 87 

com o trabalho social que a FAG, Guarda Mirim, Laboratório Álvaro e Globoaves estão 88 

fazendo. - Of. Nº. 198/2012 – 20/06/2012 – SESAU – Constituição do Conselho 89 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Cascavel – 90 

COMSANS, convite para reunião 03/07/2012 às 8h30; Etelda faz a leitura do ofício Nº 91 

198/2012 de 20/06/2012 advindo da SESAU, no qual a Secretaria Municipal de Saúde – 92 

SESAU “informa que o COMSANS está vinculado a SESAU e que o mesmo está em 93 

processo de formação e convida para a reunião que será realizada na data de 03.07.2012 94 

às 8h30 na Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, juntamente com indicação de um 95 

representante deste Conselho”. - Cartão Convite para “Arraiá da Juventude” – Centro 96 

da Juventude em 03/07 – 13h30 – “traga seu brinde”; Etelda convida a todos para o 97 

“Arraiá da Juventude” que será realizado no Centro da Juventude, na data de 03 de Julho 98 

de 2012 às 13h30. - E-Mail recebido da SEDS para envio de dados dos Conselheiros 99 

Tutelares, para capacitação à distância com provável início em agosto deste ano; 100 



Etelda faz a leitura do e-mail advindo da SEDS, o qual dispõe: “que a SEDS juntamente 101 

com a Escola de Governo está promovendo Capacitação a Distância para os 102 

Conselheiros Tutelares de todos os municípios ainda para este ano provavelmente com 103 

início em agosto, desta forma são necessários dados de cada um dos conselheiros 104 

titulares para que a Escola de Governo possa cadastrá-los para a referida capacitação”. 105 

Etelda informa que a Secretaria Executiva já providenciou o encaminhamento de todos os 106 

dados dos Conselheiros Tutelares de acordo com a solicitação da SEDS, a fim de garantir 107 

a participação dos Conselheiros Tutelares na referida capacitação. Comunicado 108 

011/2012 – Comissão Eleitoral do CEDCA, torna pública a lista das entidades da 109 

sociedade civil organizada e seus respectivos representantes eleitos para a 110 

composição de CEDCA-PR – Biênio 2012/2014; Etelda faz a leitura do comunicado 111 

011/2012, advindo da Comissão Eleitoral do CEDCA, o qual dispõe: “sobre a lista das 112 

entidades da sociedade civil organizada e seus respectivos representantes eleitos para a 113 

composição de CEDCA/PR – Biênio 2012/2013, onde: na Macrorregião de Curitiba, na 114 

Entidade Associação Caminho da Vida – Lar Dona Vera: Titular: Janaina Fátima de Souza 115 

Rodrigues; suplente: Monica Saturnino Tindó; da Associação dos Magistrados e 116 

Promotores de Justiça da Infância, Juventude e Família do Estado do Paraná: Titular: 117 

Édina Maria Silva de Paula; Suplente: Fábio Ribeiro Brandão; do Hospital  118 

Pequeno Príncipe: Titular: Ana Paula Ribeirete Baena, Suplente: Ety Cristina Forte 119 

Carneiro; da Associação Brasileira de Educação e Cultura – ABEC: Titular: Débora 120 

Cristina dos Reis Costa, suplente: Jimena Djauara Nunes da Costa Grignani; da 121 

Macrorregião de Ponta Grossa, na Associação de Educação Familiar e Social do Parana- 122 

AEFSPR, titular: Rosa Mitiyo Sato, suplente: Simone selva Cavalcante Pereira; do Centro 123 

social e comunitário Dorcas da Comunidade Luterana, titular: Ires Damian Scuzziato, 124 

suplente: Rejane Linck Neumann; da Macrorregião de Cascavel, da Entidade Associação 125 

Fraternidade Aliança: Titular: Suzane Francisco de Amorim, Suplente: André dos Santos; 126 

da Guarda Mirim de Foz do Iguaçu: Titular: Helio Candido do Carmo, suplente: Renann 127 

Ferreira; da Macrorregião de Maringá: da Entidade Associação Cultural e Educacional 128 

Infantil Menino Jesus: Titular: Carina Aparecida Camurci Scacco, suplente: Fátima 129 

Rodrigues Pereira; Instituto São José: Titular: Neide Teixeira Schorba, suplente: Geysa 130 

Pereira; Macrorregião de Londrina da Escola Profissional e Social do Menor de Londrina – 131 

EPESMEL: Titular: Alexandra Alves José, Suplente: Carlos Alberto Wessler; Grupo Soma: 132 

Titular: Gleyson Fernandes Reis, suplente: Kátia Clementino Soares.  A Conselheira Leoni 133 

Prestes Naldino questiona se houve indicação de algum representante de Cascavel. 134 

Etelda diz que o Vanderlei havia se candidatado, mas explica que o Município de Foz do 135 



Iguaçu teve mais votos. Inês explica que não houve mobilização a nível municipal para 136 

este fim e que diante disso o Município ficou sem representação - Ofício 286/2012 de 137 

04/06/2012 – SEASO, Resposta ao Ofício Circular 002/2012 – SE/CEDCA/PR de 138 

09/04/2012, referente acompanhamento e monitoramento dos Centros da 139 

Juventude; Etelda fez a leitura do ofício nº. 286/2012 de 04/06/2012, advindo da SEASO, 140 

o qual expõe: “o informativo de que as atividades do Centro da Juventude iniciaram no dia 141 

14 de maio de 2012, com 16 oficinas, totalizando 273 inscritos com 1200 atendimentos 142 

semanais nas áreas da Cultura, Esporte, Comunicação e Cidadania. Ressalta ainda que 143 

estão iniciando o acompanhamento social com as famílias em parceria com o CRAS – 144 

Centro de Referência de Assistência Social e pedagógico junto aos adolescentes”. Etelda 145 

diz que o ofício só reforça a apresentação feita pela Coordenação e equipe técnica do Centro 146 

da Juventude, exposta na última reunião do CMDCA que foi realizada no Centro da Juventude. 147 

Pedro diz que o Centro da Juventude vem cobrir uma lacuna no atendimento de adolescentes 148 

do Município e que o Programa Atitude fez um ótimo trabalho nessa área. Se manifesta 149 

dizendo que Cascavel poderia ter pelo menos mais dois Centros da Juventude. Inês 150 

complementa e diz que havia uma demanda reprimida no EURECA com adolescentes acima 151 

de 12 anos que atualmente estão sendo contemplados no Centro. Fala da Feira da Paz que foi 152 

realizada nas datas de 29 e 30 de Junho do corrente ano com parceria do SESI/GRPCOM e 153 

que envolveu mais de mil e quinhentos adolescentes e que foi bem gratificante. Expõe o 154 

Projeto PROFESP, que será lançado com o Ministério de Defesa através do Exército e 155 

atenderá cem crianças e adolescentes de oito a doze anos, no período vespertino. Sendo 156 

cinquenta crianças e adolescentes do EURECA I e cinquenta crianças e adolescentes do 157 

EURECA II. Parabeniza o Centro da Juventude e diz que a piscina ainda não está sendo 158 

utilizada em virtude do tempo.  Inês convida a todos para a Inauguração de mais um bloco do 159 

Condomínio da Terceira Idade que será na data de quatro de julho de dois mil e doze, às nove 160 

horas. O Presidente faz uma síntese da atuação do CMDCA na gestão de 2010/2012 e diz: 161 

que foram realizadas quarenta e quatro conferências livres, duas conferências municipais dos 162 

direitos da criança e do adolescente, três audiências públicas, capacitação dos Conselheiros 163 

Tutelares, Eleição do Conselho Tutelar, criação de comissões com realização de 164 

aproximadamente trinta reuniões e que em dois anos foram arrecadados novecentos e 165 

sessenta mil reais na Campanha do FIA Municipal. Diz que quando assumiu a presidência do 166 

CMDCA, haviam  problemas de quórum nas reuniões, o que com o tempo foi sanado. 167 

Agradece a todos pelo empenho nas discussões da Lei Municipal nº 5.142/2009. Solicita que a 168 

Inês transmita ao Executivo Municipal o agradecimento quanto ao apoio recebido pelo 169 

Conselho, pelo cumprimento do previsto em lei, e pela estruturação da Equipe de Apoio ao  170 



CMDCA( com Assistente Social, Auxiliar Administrativo e Estagiária de Serviço Social) e que foi 171 

fundamental para o desenvolvimento do Conselho. Deixa seu agradecimento para a Justa 172 

Alves dos Anjos Chesca que no início de sua gestão era encarregada de todos os conselhos. 173 

Parabeniza ao Conselho Municipal de Assistência Social que iniciou o processo de reuniões 174 

descentralizadas e que o CMDCA achou interessante e também adotou. Agradece aos 175 

conselheiros pelo empenho em participar das reuniões, nas visitas de monitoramento, 176 

sindicâncias e questões que chegaram ao conselho envolvendo conselheiros tutelares que 177 

foram “julgados” com a maior clareza possível, seriedade e legalidade. Agradece a Deus que 178 

deu força e discernimento para efetuar os trabalhos. Inês fala da importância de ter uma 179 

assistente social no conselho e agradece a todos que participaram das comissões, dos 180 

eventos, enfim de todos que se doaram. Diz que esse trabalho de intersetorialidade é muito 181 

importante, que se trabalha em prol das crianças e adolescentes para garantir o seu futuro. 182 

Parabeniza Pedro enquanto presidente, que foi presente e comprometido com o CMDCA. 183 

Patrícia A. Finato agradece e diz que adquiriu muita experiência com sua participação no 184 

Conselho e parabeniza Pedro pelo desempenho como presidente. Ida Maria Dolla agradece a 185 

Deus, a todos os conselheiros, ao prefeito Edgar Bueno e ao Pedro que ajudou o conselho da 186 

pessoa com deficiência. Lino Santo Mantovani agradece ao Pedro e a Inês pela oportunidade 187 

e se desculpa pelas falhas e diz que a Inês como Secretária tem uma equipe que “briga” pelo 188 

futuro das crianças e adolescentes. Pedro diz que foram vinte e quatro meses juntos e que 189 

houve concordâncias e discordâncias, porém sempre com o objetivo de melhorar o 190 

atendimento da criança e do adolescente e diz que cresceu bastante como pessoa, e que 191 

muitas vezes é questionado, pois doa grande parte do seu tempo para o trabalho voluntário, 192 

mas o faz porque adora esse trabalho. Desculpa-se por sua franqueza excessiva em alguns 193 

momentos. Agradece a todos da equipe da Prefeitura, que foram solícitos aos pedidos do 194 

Conselho, ao Vereador João da Tropical, a Etelda e a Secretaria Executiva dos Conselhos. 195 

Deseja que o novo Presidente faça um bom trabalho e se coloca cem por cento a disposição 196 

para auxiliar na nova gestão. Na sequência a plenária o aplaude. Etelda representando a 197 

equipe da Secretaria Executiva chama a frente toda a Equipe para apresentação de slides em 198 

homenagem e agradecimento aos conselheiros da gestão 2010-2012 e realiza a entrega de 199 

uma recordação/presente da equipe da Secretaria Executiva ao Presidente Pedro. Nada mais 200 

havendo a ser tratado o Presidente Pedro Maria Martendal de Araujo, encerra a reunião às 201 

nove horas e cinqüenta e cinco minutos, convida a todos para se deslocarem a sala de atos ao 202 

lado para a Posse dos Conselheiros Municipais do CMDCA – gestão 2012/2014 e homenagem 203 

aos Conselheiros da gestão atual,   e eu Ingrid Stéphanie Queiroz dos Santos das Chagas 204 

lavro a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.205 



 

 

 

 


