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Aos três dias do mês de novembro de dois mil e dez, ás 08h15 reuniu-se na Guarda 1 
Mirim, sito à Rua Marechal Cândido Rondon, nº 3530 – Bairro Cancelli, os membros 2 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e seu presidente, 3 
senhor Pedro Maria Martendal de Araújo, para tratar dos seguintes assuntos de 4 
pauta: 1. Apreciação e aprovação da Ata anterior: 06/10/20 10; 2. Ações 5 
desenvolvidas na área da criança e do adolescente p ela Secretaria Municipal de 6 
Cultura – SEMUC; 3. Relatório do SIPIA/WEB – Consel ho Tutelar Regional Leste e 7 
Oeste; 4. Apreciação e aprovação do Parecer da Comi ssão de Avaliação de 8 
Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições referen te ao relatório da visita à 9 
sede dos Conselhos Tutelares Regional Leste e Oeste ; 5. Apreciação e 10 
aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Do cumentos, Projetos, 11 
Serviços e Inscrições referente ao relatório da vis ita à Escola Ita Sampaio; 6. 12 
Recomposição das Comissões; 7. Apreciação e aprovaç ão do Parecer da 13 
Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serv iços e Inscrições 14 
referente ao Oficio nº 062/2010 advindo do Poder Ju diciário; 8. Apreciação e 15 
aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Do cumentos, Projetos, 16 
Serviços e Inscrições referente a solicitação da En tidade CEMIC; 9. Campanha 17 
Tributo à Cidadania/2010; 10. Informes Gerais. O presidente Pedro, inicia a 18 
reunião dando as boas vindas a todos, faz menção a eleição para Presidente do 19 
Brasil, ocorrida em trinta de novembro, tendo sido eleita a primeira mulher a ocupar 20 
a presidência do país, senhora Dilma Vana Rousseff, da qual se espera um bom 21 
governo. Em seguida, agradece a Entidade Guarda Mirim, por disponibilizar este 22 
espaço para a reunião ordinária do CMDCA; agradece a presença de algumas 23 
pessoas: Luiz Antônio Pastorini Lançanova, Conselheiro do Conselho Municipal de 24 
Assistência Social – CMAS; Fábio Fiorin Cardoso, Conselheiro representante da 25 
Guarda Mirim no CMDCA; Silvana Batista Pego; Diretora da Guarda Mirim; Vanderlei 26 
Augusto da Silva, Conselheiro Tutelar e presidente do Conselho Municipal de 27 
Assistência Social – CMAS; Judet Bilibio, Secretária Municipal de Cultura e ressalta 28 
a importância do trabalho em conjunto, tendo em vista que, o objetivo da SEMUC 29 
também é desenvolver atividades concernente à criança/adolescente; o presidente 30 
ressalta também a presença de alguns membros dos Conselhos Tutelares Leste e 31 
Oeste. Na seqüência, passa a palavra ao Conselheiro Fábio que diz que a Guarda 32 
Mirim sente-se honrada com a presença de todos; relembra que Vanderlei Augusto 33 
da Silva já foi aluno desta Entidade e que é um exemplo de que tudo que se ensina 34 
hoje se colhe o fruto futuramente. Fábio acrescenta ainda que, atualmente, são 35 
aproximadamente 300 (trezentos) adolescentes inseridos no mercado de trabalho 36 
por meio do Programa Profissional Adolescente Aprendiz desenvolvido pela 37 
Entidade. Em seguida, o presidente coloca a pauta em apreciação e após, em 38 
votação, a qual é aprovada por unanimidade. Passa-se para o ponto de pauta nº 1. 39 
Apreciação e aprovação da Ata anterior (06/10/2010) : Pedro coloca a referida Ata em 40 
apreciação, a Conselheira Rossana Costacurta fala que no texto entre as linhas 110 e 41 
114, entende-se que a dificuldade é das mães que necessitam acompanhar os filhos em 42 
atendimento no CAPS ad e que precisa ser melhorado a redação; contudo, a plenária 43 
entende que está bem explicado, que se trata das mães com filhos internados no Hospital 44 
Universitário, o presidente coloca a ata em votação, com a alteração sugerida por 45 
Rossana, mas, a plenária decide pela aprovação da a ata sem a alteração solicitada pela 46 
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Conselheira, sendo assim, com sete votos favoráveis à aprovação sem alteração, tendo 47 
uma abstenção da Conselheira Rossana Costacurta. Passa-se para o ponto de pauta nº 48 
2. Ações desenvolvidas na área da criança e do adol escente pela Secretaria 49 
Municipal de Cultura – SEMUC:  a Secretária da SEMUC, Judet Bilibio Haschich, se 50 
apresenta, agradece o convite do CMDCA; fala que há mais de quinze anos o segmento 51 
da Cultura vem se mobilizando para se criar o Conselho Municipal de Cultura e também o 52 
Fundo Municipal de Cultura e que no dia oito do próximo mês acontecerá um evento dos 53 
artistas onde a Comunidade também possa sobre a criação destas duas ferramentas; diz 54 
que a SEMUC se preocupa não somente com os artistas, mas também com a criança, o 55 
adolescente, o jovem, a pessoa idosa. Que em todas as festas de Igreja, sempre que 56 
solicitado, disponibiliza o “Ônibus Biblioteca”. Na seqüência, apresenta projetado em 57 
multimídia as atividades culturais desenvolvidas pela Secretaria; juntamente com a 58 
diretora de Ação e Difusão Cultural Senhora Joenara Beatris Cechet, vão explicando a 59 
apresentação; falam da Sala de Cinema que existe dentro anexo a Biblioteca Pública 60 
Municipal, sita à Rua Paraná, nº 2786, com uma visitação dia de 1000 (mil) pessoas, 61 
sendo mais de 50% deste público são crianças e adolescentes, que na maioria das vezes 62 
vem das Escolas Públicas Municipais e Estaduais acompanhados por seus professores. 63 
Também se pode observar a Sucursal da Biblioteca do Cascavel Velho e a Biblioteca da 64 
Casa da Cultura Zona Norte, no Bairro Periollo. Judet cita o exemplo da senhora Ana 65 
Luiza Maron, que agora, na terceira idade, descobriu que é uma “poeta”, está sempre 66 
escrevendo e tem contribuído com a Contação de Histórias para crianças. Conforme 67 
segue a apresentação, a Secretária com a Diretora da SEMUC, explanam, de maneira 68 
objetiva, as atividades desenvolvidas pela Secretaria; falam que em todas as datas 69 
Comemorativas a nível Municipal e/ou Nacional, é realizado algum evento alusivo à data; 70 
que os bairros também estão sendo contemplados com essas ações; citou a Casa da 71 
Cultura , localizada na zona Norte à Rua Maracanã,1208 – Bairro Jardim Ipanema – 72 
Periolo. Ressaltam que em todos os Festivais (Festival de Dança, Teatro, Música e 73 
Cinema) existe a participação da criança/adolescente e que este ano, o Festival de 74 
Cinema foi levado aos Distritos incluindo o reassentamento São Francisco e as 75 
crianças/adolescentes puderam aproveitar e usufruir de algo que, para muitos era 76 
novidade, pois nunca haviam entrado em uma sala de cinema ou teatro, o mesmo 77 
acontecendo nos bairros, por isso, enfatiza Judet, a importância em trazer para as Escola 78 
Públicas o cinema e o teatro; Judet e Joenara explicam que todos os meses acontece 79 
uma exposição no Centro Cultural Gilberto Mayer com temas diferentes e as 80 
crianças/adolescentes tem oportunidade de observar as obras, e que para o próximo ano 81 
esse espaço foi contemplado com uma reforma, onde está incluído uma sala pedagógica, 82 
onde as crianças/adolescentes, após a visita, poderão realizar uma releitura ou 83 
reinterpretação artística daquilo que viram. Também foi citado a importância da visitação 84 
aos Museus, do conhecimento e bagagem que as mesmas adquirem. A Secretária 85 
Municipal de Cultura diz que quer esclarecer à plenária sobre alguns assuntos que estão 86 
sendo veiculados na Mídia sobre o Teatro do Barracão, anexo ao Lago Municipal; explica 87 
que o mesmo está com problema na estrutura, não possui teto, “não tem nada”, porém, 88 
foi veiculado por alguns Órgãos de Comunicação local que existia um valor de R$ 89 
250,000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) para reforma daquele espaço, mas que essa 90 
informação não é verdadeira, pois na verdade, a quantia correta era R$ 35.000,00 para a 91 
reforma de Teatro; mas que, devido a situação precária do Barracão, seria necessário um 92 
montante de aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a reforma, 93 
quantia com a qual, praticamente se construiria um Teatro novo. Judet explica que 94 
quando assumiu a Pasta, procurou o senhor Alcir Pelissaro, Secretário de Cultura da 95 
Gestão do Prefeito anterior e este repassou que no “finalzinho” do ano de 2009, ele, 96 
conseguiu fazer uma negociação para não perder a verba de R$ 35.000,00 (trinta e cinco 97 
mil reais). Finalizando, Judet apresenta a senhora Terezinha da Silva Braga, a qual é 98 
Diretora de Patrimônio da SEMUC, e foi Conselheira de Direitos na gestão anterior. Justa 99 



ressalta que Terezinha deu uma grande contribuição ao CMDCA, demonstrando 100 
comprometimento e tendo uma participação assídua.  Pedro enfatiza a importância da 101 
participação das Secretarias Municipais nas reuniões deste Conselho, pois como se 102 
observa, o objetivo é o mesmo, mas às vezes, se trabalha de forma individual e até os 103 
próprios membros do CMDCA não tem conhecimento das atividades desenvolvidas pelas 104 
Secretarias que compõem este Conselho. O Conselheiro Luiz Cruz conhecido pelo 105 
pseudônimo: “Chiquinho”, fala que, enquanto Rotariano, desenvolve trabalho no Recanto 106 
da Criança, e constatou que a participação do Município, no que se refere ao 107 
desenvolvimento de atividades, ainda não é suficiente; Terezinha diz que a SEMUC já 108 
desenvolve algumas ações, porém, é possível estudar estratégias para “aumentar” essa 109 
participação, embora, sejam muitos bairros a serem contemplados.  A Secretária de 110 
Assistencia Social Inês de Paula fala à Judet que a Secretaria da Cultura está muito bem 111 
representada pelas Conselheiras Maria Eugênia Penga e Maria Aparecida Ferreira,  as 112 
quais são assíduas às reuniões e tem contribuído com as discussões; agradece a 113 
Secretária Judet pelo empenho, enquanto Secretária, no desenvolvimento de ações que 114 
contemplem não somente o público adulto, mas também as crianças/adolescentes das 115 
Escolas Públicas do Município inclusive do interior com atividades esportivas, culturais, 116 
entre outras; Inês acrescenta que o Prefeito Senhor Edgar Bueno está empenhado para 117 
que o novo Teatro seja concluído o mais breve possível, haja vista, ser este, um sonho da 118 
população. Judet encerra agradecendo a oportunidade de apresentar a Secretaria, qual é 119 
responsável e se coloca à disposição deste Conselho. Passa-se ao ponto 3. Relatório do 120 
SIPIA/WEB – Conselho Tutelar Regional Leste e Oeste : o Conselheiro Tutelar, 121 
Vanderlei Augusto da Silva explica que o SIPIA – Sistema de Informação para a Infância 122 
e Adolescência está sendo operacionalizado de maneira precária, haja vista, que o 123 
mesmo funciona com apenas um megabyte, que é a capacidade dos 124 
microcomputadores, mas para agilizar, é necessário pelo menos dois megabytes e que 125 
este assunto já foi discutido em reunião do CMDCA. Os demais Conselheiros Tutelares, 126 
acrescentam que o Sistema “trava” e que alguns conselheiros estão tendo dificuldade em 127 
alimentar o SIPIA, por isso, gostariam que fosse oferecido uma nova capacitação. Inês de 128 
Paula fala que se for necessário mais velocidade, que seja comunicado a SEASO e o 129 
CMDCA, por escrito, para que o problema possa ser sanado, Inês cita a problemática da 130 
Evasão Escolar, que é importante que o Sistema de Informações esteja funcionando 131 
adequadamente para que a realidade do Município seja constatada de fato. A 132 
Conselheira de Direitos, Maria Tereza Chaves,  sugere que o relatório mensal dos 133 
Conselhos Tutelares Leste/Oeste, seja apresentado de forma individual, cada 134 
Conselheiro Tutelar apresentar, por escrito o seu relatório, ao CMDCA; Maria Tereza 135 
sugere também que seja solicitado a vinda do senhor Marcos Eliezer Cruz Kohls, 136 
Coordenador Estadual do SIPIA de Curitiba para assessorar e orientar os Conselhos 137 
Tutelares nas dificuldades encontradas. A Conselheira Tutelar, presidente do Conselho 138 
Leste, Noeli Aparecida Zanini Menegatti de Souza,  diz que discorda que o Relatório 139 
seja elaborado individualmente; Inês fala que, se o SIPIA está sendo alimentado, mesmo 140 
com as dificuldades citadas, não há problema em enviar o relatório individual ao CMDCA, 141 
e ressalta que, assim que a Secretaria de Assistência Social for informada do que 142 
realmente está acontecendo, solicitará junto ao Departamento de Informática que tome as 143 
providencias cabíveis. A Secretária Executiva dos Conselhos Justa, relembra que na 144 
reunião ordinária de 02.06.2010, deste Conselho, foi levantada essa problemática e na 145 
ocasião, os Conselheiros Tutelares presentes, ficaram de enviar documento com os 146 
apontamentos concernentes às dificuldades citadas, porém, até o momento o referido 147 
documento não foi encaminhado ao CMDCA. A plenária sugere que seja encaminhado 148 
ofício à SECJ – Secretaria Estadual da Criança e da Juventude, solicitando providências 149 
quanto ao total funcionamento do SIPIA. Noeli diz que o “pessoal” do setor Administrativo 150 
dos Conselhos Tutelares, vão até a SEASO, reclamar e falar mal dos Conselheiros 151 
Tutelares, dando uma falsa impressão de que só os Administrativos trabalham. A 152 



Secretária Inês diz que sempre fez tudo para primar o Conselho Tutelar, pois enquanto 153 
Secretária deseja dar o suporte adequado para que os Conselheiros Tutelares possam 154 
desenvolver, sem prejuízo à população, as ações para as quais foram eleitos, e que se 155 
para melhorar, os membros daquele Órgão acham necessário trocar o Administrativo, 156 
que façam a solicitação por escrito. Após ampla discussão, o presidente coloca as 157 
sugestões em votação e a Plenária aprova por unanimidade que seja encaminhado ofício 158 
a SECJ; aprova ainda, com um voto contrário, do Conselheiro Jovane dos Santos 159 
Borges, que os Conselhos Tutelares Leste e Oeste, deverão apresentar, 160 
respectivamente, Relatório Mensal Geral, elaborado e encaminhado ao CMDCA da forma 161 
como vem acontecendo, contudo, que, seja anexado ao mesmo, Relatório individual, 162 
(mensal) de cada Conselheiro Tutelar, e ainda que seja indicado, um dos Conselheiros 163 
Tutelares presentes na reunião, para explicar, de forma objetiva o Relatório Mensal Geral 164 
do Conselho Tutelar ao qual pertence. Passa-se ao ponto nº 4. Apreciação e aprovação 165 
do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 166 
Inscrições referente ao relatório da visita à sede dos Conselhos Tutelares 167 
Regional Leste e Oeste:  o presidente Pedro relembra que o Conselheiros Tutelares 168 
Leste e Oeste, em reunião ordinária do CMDCA realizada em 14.07.2010, 169 
solicitaram que este Conselho estivesse realizando uma visita de vistoria nas obras 170 
de reforma daquele Órgão. Pedro Solicita à Secretária Executiva dos Conselhos que 171 
faça a leitura do Parecer o qual diz que: considerando que a Comissão esteve in 172 
loco e verificou a real situação da sede dos Conselhos Tutelares e que a SEASO 173 
realizou a reforma desta, a Comissão tem como indicativo a plenária o seguinte 174 
encaminhamento: “que seja oficiado a Secretaria Municipal de Assistência Social, 175 
informando sobre o relatório e solicitando esclarecimentos sobre o plano de 176 
implementação das melhorias que ainda se fazem necessárias”. A Secretária Inês 177 
diz que concorda que ainda existem algumas melhorias a serem realizadas, e que a 178 
SEASO, na medida do possível, estará executando essas melhorias, Inês acrescenta que 179 
a questão do desmembramento dos Conselhos Tutelares Leste e Oeste, assunto já 180 
discutido neste Conselho, será um ato contínuo para o próximo ano; Inês de Paula, diz 181 
ainda que alguns móveis já fossem licitados. Após discussão e apreciação, Pedro coloca 182 
o parecer em votação e este á aprovado por unanimidade. 5. Apreciação e aprovação 183 
do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 184 
Inscrições referente ao relatório da visita à Escol a Ita Sampaio: Justa explica a 185 
plenária que o CMDCA recebeu em 12.08.2010 o ofício nº 004 da APMF – 186 
Associação de Pais, Mestres e Funcionários da escola Municipal Ita Sampaio, 187 
localizada à Rua Acácia, 206 no Bairro Parque Verde, onde a Associação expõe sua 188 
preocupação quanto ao crescimento do Bairro supra com novos loteamentos e 189 
construções, e o fato de possuir apenas uma Escola Municipal, cuja mesma, 190 
necessita de reformas em seu espaço físico; a APMF solicita que o CMDCA analise 191 
com carinho a atual situação da histórica Escola Ita Sampaio; Pedro fala que as 192 
Conselheiras Maria Tereza Chaves e Silvana Messias Valdameri , realizaram visita na 193 
referida Escola, emitiram Relatório, o qual é lido por Clarice Fruet, Agente Administrativo 194 
da Secretaria Executiva dos Conselhos; em seguida, Pedro explica que a Comissão de 195 
Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, analisou o Relatório e 196 
emitiu o seguinte Parecer o qual Justa faz a leitura: considerando que na visita 197 
constatou-se que as condições da estrutura física, não condiz com o relatório 198 
apresentado pela APMF, e que a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2011, da 199 
Secretaria Municipal de Educação, consta reforma para algumas Escolas, a Comissão 200 
tem o seguinte encaminhamento: que seja oficiado a SEMED para que preste 201 
esclarecimentos a cerca da situação da Escola Ita Sampaio e se esta Escola está 202 
contemplada na LDO/2011 para ser reformada e que seja informado, por escrito, a 203 
referida Escola do encaminhamento do CMDCA. O presidente coloca o Parecer em 204 
votação e o mesmo é aprovado por unanimidade. 6. Recomposição das Comissões: o 205 



presidente Pedro explica que, tendo em vista que, a senhora Veralucia Clivati Martins, 206 
Conselheiro Governamental, representante da SEASO, foi substituída, pela por Lenita 207 
Terezinha S. da Veiga conforme solicitação da Secretaria, faz-se necessário a 208 
recomposição das Comissões as quais, Veralucia fazia parte. A Secretária Inês de Paula 209 
sugere o nome da Conselheira Lenita Terezinha S. da Veiga.  A plenária aprova e desta 210 
forma, Lenita passa a compor as seguintes Comissões: de Orçamento e Finanças; de 211 
Avaliação de Projetos e Documentos; Especial de Lei s; Especial do Plano 212 
Municipal dos Direitos da Criança e Subcomissão de Aprendizagem. Passa-se para 213 
o seguinte ponto de pauta nº 7. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de  214 
Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscr ições referente ao Oficio 215 
nº 062/2010 advindo do Poder Judiciário:  Pedro explica que este Conselho 216 
recebeu o Ofício nº 062/2010 advindo do Cartório Distribuidor, solicitando se o 217 
CMDCA tem interesse na doação de um veículo GM/KADET SL/E/EFI, ano de 218 
1992, porém, o mesmo possui multas junto ao DETRAN-PR no valor de R$ 2.707,28 219 
(dois mil, setecentos e sete reais e vinte e oito centavos), dados esses obtidos dm 220 
data de 22.06.2010. O presidente esclarece que esteve conversando com o Juiz da 221 
Vara da Infância e Juventude, Dr. Sérgio Luiz Kreuz e o mesmo disse que há a 222 
possibilidade dessas multas serem isentadas e desta maneira, a Entidade receberia 223 
o veículo se multas. Justa faz a leitura do Parecer o qual diz que: considerando que o 224 
Juizado disponibilizou o veículo para utilização se serviços de atendimento à 225 
crianças/adolescentes, as Comissões tem como indicativo à Plenária que o CMDCA 226 
aceite o referido veículo e oficie as Entidades, Serviços, Programas e Projetos, inscritos 227 
neste Conselho, para que estão registrados neste Conselho para que demonstrem se 228 
tem interesse e para tal finalidade este veículo será utilizado. Em votação, o Parecer é 229 
aprovado por unanimidade. 8. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de  230 
Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscr ições referente a 231 
solicitação da Entidade CEMIC: Justa faz a leitura do ofício nº 343/2010 recebido da 232 
Secretaria Municipal de Assistência Social o qual esclarece e informa que a Entidade 233 
“Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristóvão – CEMIC, apresentou a SEASO 234 
plano de aplicação no valor de R$ 25.000, 00 (vinte e cinco mil reais) para a reserva de 235 
valores aprovado pela Resolução nº 015/2010, porém, o plano apresentado diverge do 236 
valor da reserva, a qual concedeu o montante de R$ 25.259,91 (Vinte e cinco mil, 237 
duzentos e cinqüenta e nove reais e noventa e um centavos, por este motivo, a 238 
Secretaria encaminhou Cópia do Plano de Trabalho reformulado pela Entidade, evitando-239 
se assim a discordância no controle de saldos financeiros alocados no Fundo Municipal 240 
para Infância e Adolescência – FIA. Na seqüência, Justa lê o Parecer: “considerando que 241 
o valor FIA/2008 era de mais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou seja, R$ 242 
25.291,00 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa e um reais), e considerando que a 243 
Entidade fechou seu plano de trabalho e aplicação no valor exato de vinte e cinco mil 244 
reais, a Comissão tem como indicação parecer favorável a atualização dos valores 245 
constante no plano de trabalho. O presidente esclarece que o referido plano está à 246 
disposição na Secretaria Executiva dos Conselhos, caso alguém tenha interesse em 247 
apreciá-lo, coloca o Parecer em votação e o mesmo á provado por unanimidade. 9. 248 
Campanha Tributo à Cidadania/2010: o presidente agradece a todos que 249 
participaram do Lançamento da Campanha Tributo a Cidadania no dia 25.10.2010 na 250 
Sede do Conselho Regional de Contabilidade - CRC acrescenta que nem todos os 251 
Conselheiros puderam comparecer no evento, por isso, apresenta projetado em 252 
multimídia o vídeo da Campanha, cujo mesmo, está sendo veiculado em algumas 253 
emissoras de TV local. Inês de Paula explica que a parte final deste vídeo será alterada, 254 
será dado maior enfoque ao CMDCA e a Prefeitura Municipal de Cascavel será 255 
mencionada como órgão apoiador; o presidente complementa dizendo que o material da 256 
Campanha está disponível na SECON; lembra que Cascavel tem potencial para 257 
arrecadar até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), por isso, a importância de se 258 



conscientizar as Entidades que, devem se envolver nas Campanhas, que ajudem na 259 
divulgação; Vanderlei diz que gostaria de ver o empenho da Secretaria Municipal de 260 
Educação e sugere que na próxima reunião da SEMED com os diretores das Escolas 261 
Municipais, que algum representante do CMDCA esteja presente para explicar sobre a 262 
Campanha e que a sugestão se estenda também aos Coordenadores dos CMEI´s – 263 
Centro Municipal de Educação Infantil e das UBS – Unidades Básica de Saúde. Pedro 264 
fala que gostaria de estar visitando todas as Secretarias Municipais para estar a 265 
divulgação e convida os presidentes do Conselho Municipal de Assistência Social 266 
Vanderlei Augusto da Silva e do Conselho Municipal dos Direito do Idoso, Salete Gerardi 267 
de Lima Chrun, para estarem fazendo esse trabalho em conjunto. Inês de Paula a 268 
Servidora Helena H. Fortes Trigo da Rocha, que está cedida para dar apoio à Campanha 269 
e que está visitando Empresas e Contadores; acrescenta que já agendou com a Chefe 270 
do Núcleo Regional de Educação, senhora Marlene de Jesus Vilela Dias, e também irá 271 
conversar com representantes da Empresa de Ônibus Mascarello e que quanto ao 272 
envolvimento com as demais Secretarias, ela faz questão de estar realizando as visitas e 273 
efetuando as divulgações. O Conselheiro Jovane dos Santos Borges pede a palavra e 274 
justifica seu voto contrário no ponto nº 03. Explica que são dez Conselheiros Tutelares, se 275 
cada falar cinco minutos, serão cinqüenta e cinco minutos da reunião apenas para 276 
apresentação de Relatórios dos Conselhos Tutelares. Pedro explica que a votação foi 277 
para que os Relatórios venham individualmente, porém, apenas um representante de 278 
cada Conselho irá explanar o Relatório Geral. Realizado os esclarecimentos, Jovane 279 
parabeniza Inês de Paula e Helena pelo trabalho “nos bastidores” que ambas vem 280 
realizando, pois já esta tendo resultado, pois pessoas que os Contadores não tinham 281 
acesso, Helena têm conseguido contato; Jovane acrescenta que o CRC confeccionou 282 
onze mil Cartilhas para distribuição em todo o Estado; fala também do Adesivaço que 283 
acontecerá dia 26.10.2010; fala que seria interessante que os Conselheiros sugerissem 284 
frases para o referido Adesivo.  A plenária acata a sugestão e a Secretaria Executiva dos 285 
Conselhos deverá enviar e-mail a todos os Conselheiros solicitando que enviem 286 
sugestões. Inês agradece o empenho de Jovane através do CRC. O Conselheiro finaliza 287 
pedindo que seja disponibilizado um espaço de maior destaque no site do Município. 10. 288 
Informes Gerais: o Conselheiro Tutelar Vanderlei Augusto da Silva convida a todos para 289 
participarem do Encontro dos Conselheiros Tutelares dia 27.11.2010, a partir das 08h30 290 
na Fundação Alfredo Kaefer, o qual está sendo promovido pela ACTOP – Associação de 291 
Conselheiros Tutelares do Oeste do Paraná. Lenita convida a todos para o I Seminário do 292 
Peti que acontecerá dia 11.11.2010, a partir das 13h30 no Auditório da UNIPAR – 293 
Universidade do Oeste do Paraná. O presidente lê as justificativas de ausência dos 294 
seguintes Conselheiros: Silvana Ferreira Messias Valdameri; Jane Maria de M ello 295 
Tiem; Fernando José Ciello; Cândida Erli Siqueira. Nada mais havendo para ser 296 
tratado, o presidente encerra a reunião as 11h08, e eu Clarice Fruet, lavro a 297 
presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo presidente.  298 


