
Reunião Ordinária 
19/11/2009 

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e nove reuniram-se na 1 
Prefeitura Municipal de Cascavel, na sala de reuniões do Secretário Municipal de 2 
Assistência Social, o Presidente e os me mbros do Consel ho Municipal dos Direitos 3 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, para tratar dos seguintes assuntos de 4 
pauta: 01)- Apreciação e aprovação da Ata anterior (02.09.2009) ; 02)- 5 
Alteração e composição da Diretoria Executiva do CMDCA; 03)- Composição 6 
da sub-Comissão de Aprendizagem; 04)- Apreciação e aprovação do Parecer 7 
referente alteração do Plano de Aplicação da Entidade Lar dos Bebês 8 
Pequeno Peregrino; 05)- Apreciação e aprovação do Parecer referente  9 
alteração do Plano de Aplicação da Entidade Caom – Portal do Sol; 06)- 10 
Informes Gerais.  O presidente Nilson inicia a reunião 18h51m dando as boas 11 
vindas a todos. Solicita a inclusão dos seguintes pontos de pauta: Renovação de 12 
Registro da Entidade Caom – Portal do Sol e Apreciação e aprovação do 13 
Parecer referente à alteração do Plano de Aplicação da entidade Aparc – 14 
Associação de Pais e Amigos do  Recanto da Criança, inclusão aceita pela 15 
Plenária, passando a ser o ponto de pauta nº  06 e nº 07 respectivamente. 01)- 16 
Apreciação e aprovação da Ata anterior: a Conselheira Inez de Fátima Mendes 17 
solicita a correção na linha nº 159, onde seu nome está escrito com a letra “s” Inês 18 
e o correto é com “z” Inez, efetuada a correção a ata é colocada em votação e 19 
aprovada por unanimidade. Na seqüência, senhor Nilson empossa o Conselheiro 20 
João Rosaldo João Chemim como Conselheiro Titular da Secretaria de 21 
Assistência Social em substituição à Janete Krack Magnagnagno  a qual deixa de 22 
compor o Conselho; empossa também o senhor José Roberto Nicolosso, 23 
conselheiro titular da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer em substituição à 24 
senhora Clélia Denise Dolla. 02)- Alteração e composição da Diretoria 25 
Executiva do CMDCA: a Secretária Executiva dos Conselhos, Justa Alves dos 26 
Anjos Chesca, explica a plenária que o CMDCA está sem vice presidente. 27 
Veralucia indica o nome do senhor Chemim, fala do comprometimento do mesmo 28 
pela causa da criança e do adolescente. A plenária aprova a sugestão por 29 
unanimidade e o senhor Chemim é empossado vice presidente. Em seguida, a 30 
plenária elege o conselheiro Rafael Antonio de Lorenzo como 1º Secretário, pois 31 
este Cargo também estava vago. 03)- Composição da sub-Comissão de 32 
Aprendizagem: a plenária discute sobre a necessidade de se compor nova  33 
Comissão de Aprendizagem, haja vista, que a atual está incompleta. A plenária 34 
aprova os seguintes nomes governamentais: Inez de Fátima Mendes, Rossana 35 
Costacurta, Veralucia Clivati Martins; não governamentaias:  Ana Cordeiro 36 
Stocker, Cândida Erli Siqueira, Terezinha Ferraz. A plenária também aprovou 37 
que as Assistentes Social da Secretaria de Assistência Social, Janete Krack 38 
Magnagnagno e Luzia de Aguiar Soares participem da referida Comissão de 39 
Aprendizagem na condição de convidadas. 04)- Apreciação e aprovação do 40 
Parecer referente à alteração do Plano de Aplicação da Entidade Lar dos 41 
Bebês Pequeno Peregrino: Justa lê o parecer da Comissão de Orçamento e 42 
Finanças o qual é favorável a aprovação da alteração do Plano de Aplicação 43 
apresentado pela entidade. Em votação, o parecer é aprovado por unanimidade. 44 
05)- Apreciação e aprovação do Parecer referente ä alteração do Plano de 45 
Aplicação da Entidade Caom – Portal do Sol: Justa lê o parecer da Comissão 46 
de Orçamento e Finanças. O Conselheiro Rafael explica o parecer, diz que 47 
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participou da reunião;  que a entidade teve que realizar algumas adequações  em 48 
suas estruturas; a entidade contemplou satisfatoriamente as exigências, inclusive 49 
a Seaso solicitou um parecer técnico a um profissional Engenheiro Civil da 50 
Prefeitura Municipal que aprovou as referidas adequações. Em votação, o parecer 51 
é aprovado por unanimidade. 06)- Renovação de Registro da Entidade Caom – 52 
Portal do Sol:  Justa lê o Parecer da Comissão o  parecer da Comissão o qual 53 
tem indicativo favorável á Renovação de Registro da entidade, haja vista, que a 54 
mesma apresentou justificativa solicitando prorrogação de prazo para 55 
apresentação da  Licença de Corpo de Bombeiro e Vigilância Sanitária. a plenária 56 
aprova por unanimidade a renovação de registro até a data de 18.04.2010. 07)- 57 
Apreciação e aprovação do Parecer referente à alteração do Plano de 58 
Aplicação  da entidade Aparc – Associação de Pais e Amigos do  Recanto da 59 
Criança: Justa lê o parecer da Comissão o qual é favorável a alteração no Plano 60 
de Aplicação da entidade Recanto da Criança. Justa explica que esta alteração foi 61 
previamente analisada pelo setor administrativo da Secretaria de Assistência 62 
Social, e após, pela Comissão de Orçamento e Finanças do CMDCA. A plenária, 63 
diante das explicações, aprova o Parecer por unanimidade. 08)-Informes Gerais: 64 
1)- Monitoramento da SETP:  a Diretora da Seaso, Janete, diz que no dia 65 
26.11.2009, às 09h30m no auditório da Prefeitura, a SETP – Secretaria do 66 
Trabalho, Emprego e Promoção Social estará realizando um Monitoramento do 67 
Município onde consta um Questionário que deverá ser preenchido com a 68 
colaboração da equipe técnica da Secretaria e dos Conselheiros, por isso, destaca 69 
a importância da presença e participação. 2)- Campanha Tributo a Cidadania: o 70 
Conselheiro Rafael fala do sucesso do lançamento da Campanha dia 15.10.2009; 71 
diz que alguns grandes Escritórios Contábeis ainda não estão totalmente 72 
empenhados, mas que ele tem feito o “corpo a corpo” não somente com os 73 
Escritórios, mas também alguns colegas no sentido de conscientiza-los da 74 
importância desta destinação de parte do Imposto de Renda Devido para 75 
aplicação na área da Criança e do Adolescente; citou como exemplo o senhor 76 
“Eder”, funcionário da COPEL com o qual manteve contato; ressaltou que Éder 77 
solicitou uma “prestação de contas” das contribuições do ano anterior, saber onde 78 
e como estes recursos estão sendo aplicados, pois desta maneira ele poderá 79 
argumentar com seus colegas de trabalho a importância em participar da 80 
Campanha. A Secretaria Executiva dos Conselhos irá providenciar estas 81 
informações para que Rafael possa repassá-las. Janete sugere fazer lista de 82 
contribuintes que participaram da Campanha em 2007 e pararam, para que 83 
possam ser contatados com o objetivo de “convencê-los” a voltarem a contribuir; 84 
Rafael diz que esta listagem, assim que providenciada, ele se propõe a fazer este 85 
contato. Senhor Nilson lembra da importância de se agradecer a Copel, pois todos 86 
os anos esta tem tido uma contribuição significante. Veralucia sugere procurar 87 
pessoas de referência dentro de grandes empresas para serem os multiplicadores 88 
entre seus colegas  e enviar também correspondência para o Fórum e Ministério do 89 
Trabalho.  Senhor Chemim ressalta da importância em se fazer uma carta para os 90 
secretários e prefeito, ressaltando a Campanha; senhor Nilson diz que se deve 91 
alcançar com esta correspondência também aos vereadores), conscientizando-os 92 
sobre o Fia. Janete fala de reunir  pessoas chaves do conselho e se agendar. 93 
Vanderlei sugere colocar informe no holerite dos funcionários; a plenária aprova a 94 
sugestão. Senhor Chemim diz que seria interessante para o próximo ano o 95 
Conselho providenciar camisetas de divulgação; Veralucia pede para verificar a 96 
possibilidade de providenciá-las ainda este ano; senhor Chemim irá verificar a 97 
possibilidade. 3)- SIPIA- a Conselheira Veralucia explica que o Sistema de 98 
Informação para a Infância e Adolescência tem o objetivo de copilar dados 99 
referente aos direitos violados de crianças/adolescentes atendidos pelo Conselho 100 



Tutelar; que todos os Conselheiros Tutelares devem alimentar o sistema com 101 
informações dos casos atendidos, mantendo-o atualizado; porém, o relatório 102 
mensal apresentado é de difícil compreensão aos Conselheiros. Senhor Chemim 103 
sugere que a partir do próximo ano, a cada reunião ordinária do CMDCA, deve 104 
comparecer um ou mais representante de cada Conselho Tutelar (Leste e Oeste) 105 
para que possam  apresentar  e explicar os referidos relatório visando uma maior 106 
compreensão dos dados por parte dos Conselheiros. A plenária aprova a 107 
sugestão. 4)- Justa lê o oficio nº 068/2009 do CENSE – Centro d Socioeducação 108 
da Região de Cascavel, o qual convida os Conselheiros do CMDCA para a 109 
realização de uma visita com o objetivo de conhecimento do trabalho 110 
socioeducativo prestado ao(s) adolescente(s) residente(s) nesse município e que 111 
lá se encontram internados para cumprimento de medida socioeducativa. Os 112 
Conselheiros irão decidir na próxima reunião quem irá nesta visita. Antes de se 113 
encerrar a reunião, a Conselheira Veralucia fala de sua preocupação quanto a 114 
entidade MOLIVI – Movimento de Libertação de Vidas, o qual teve parte de suas 115 
instalações incendiadas no início deste mês; que embora a entidade não possua 116 
inscrição junto ao CMDCA, atende adolescentes juntamente com os  adultos; fala 117 
responsabilidade do Conselho Tutelar e do CMDCA em fiscalizar o Molivi e que 118 
este assunto volte a ser discutido nas próximas reuniões. Nada maia havendo 119 
para ser tratado, o presidente encerra a reunião as 19h43m e eu, Clarice Fruet, 120 
lavro a presente ata. 121 
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