
Reunião Ordinária 
01.10.2008

Ao primeiro dia do mês de outubro de 2008 reuniram-se na sala de reuniões do 3º 1 

andar, às 18:30 hrs, os membros do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da 2 

Criança e do Adolescente, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 3 

01.Deliberação e aprovação da ata da reunião anterior (03/09/2008); 4 

02.Substituição de Conselheiro; 03.Certificação do Programa Família 5 

Acolhedora; 04. Campanha Tributo à Cidadania 2008; 05. Prioridades do 6 

CMDCA para o FIA; 06.Utilização dos Saldos Remanescentes do FIA 2007; 7 

07.Campanha “Compromisso pela criança”; 08.Correspondências Recebidas; 8 

09.Assuntos gerais. O Presidente do CMDCA, Senhor Nilson saúda a todos os 9 

presentes, agradecendo a presença de todos. O presidente faz a apresentação da 10 

nova conselheira suplente Irmã Sandra Cristina Feiten, representando a CEI São 11 

Francisco. Sr. Nilson questiona se há alguma discordância em relação a ata do dia 12 

03.09.08 e Janete lê a ata e altera a linha 84 e 85 para: Vera diz que foi utilizado o 13 

espaço da República Masculina, como extensão da Casa de Passagem Masculina, 14 

para abrigar temporariamente crianças na faixa etária de 10 a 12 anos, demanda não 15 

atendida no Recanto da Criança. Porém não será possível continuar o atendimento 16 

devido a rescisão de contrato no mês de outubro dos educadores do convênio do FIA 17 

Estadual X CAOM. Não havendo mais alterações, o presidente propõe a aprovação 18 

da ata a qual é aprovada por unanimidade pela plenária. Prossegue a reunião 19 

deliberando sobre o assunto 02. Substituição de conselheiro. Janete diz que houve 20 

uma vacância na cadeira de suplente do Conselho em razão da saída de Cristiane 21 

(representante do CAOM) e da ascendência dos suplentes, e dessa forma Irmã 22 

Sandra é apresentada ocupando uma vaga na suplência. Fala ainda que a APAE 23 

enviou um ofício com pedido da substituição da Conselheira Eliana Ângela 24 

Braganholo da Fonseca pela Suzana Medeiros Dal Molin. Janete explica que não 25 

pode haver substituição de conselheiro neste caso, pois a vaga é do Conselheiro e 26 

não da entidade. Sr. Nilson diz que a entidade deve ser oficializada a respeito para 27 

que após esclarecida, decida sobre a substituição e que se o Conselheiro quiser sair 28 

a entidade fica sem representação no Conselho. Jovane dos Santos Borges diz que a 29 

vaga de seu suplente, Cléverson Hilsemann de Oliveira, também está vaga e já 30 

coloca o nome de Simone Sandri para aporovação da plenária que logo é aceita por 31 

unanimidade. 03.Certificação do Programa Família Acolhedora:Janete diz que este 32 

programa está sem certificação do Conselho, em razão de não apresentar as licenças 33 

necessárias que são a do corpo de bombeiros e a da vigilância sanitária. O Programa 34 



Família Acolhedora pretende apresentar Projeto de Solicitação de recurso ao FIA 35 

Estadual para o qual necessita dessa certificação. Vera diz que está levantando toda 36 

a documentação para tal certificação, porém a licença sanitária e do corpo de 37 

bombeiro no momento é inviável devido ao prazo de apresentação do programa ao 38 

FIA Estadual. Ressalta também que a falta dessas licenças não vai prejudicar o 39 

atendimento às famílias. Janete diz que, conforme o ECA, todos os programas 40 

precisam de registro, e um dos requisitos para o registro é a apresentação da licença 41 

sanitária e do corpo de bombeiros. Vera esclarece que o atendimento as crianças 42 

pelo caráter do Programa é realizado em casa, e a equipe tem sua sede 43 

administrativa e que entende que dessa forma o Programa poderia ser dispensado da 44 

apresentação das referidas licenças. Sr. Chemim expõe sua concordância à dispensa 45 

das licenças. Jovane deu um exemplo de como se faz no município quando há a 46 

solicitação de abono dessas licenças para liberação de alvará. Janete questiona a 47 

plenária se o certificado será provisório ou permanente. Sr. Nilson propõe a 48 

aprovação da dispença da licença sanitária e do corpo de bombeiros para este 49 

programa e dessa forma sua certificação, até o mês de abril de 2009, sendo que esta 50 

proposta é aprovada por unanimidade pela plenária. Dá-se continuidade sobre 04. 51 

Campanha Tributo à Cidadania 2008. Rafael explica que a comissão de finanças 52 

está fazendo contatos a fim de ajustar os detalhes para o lançamento da Campanha 53 

Tributo a Cidadania. Rafael fala também que haverá o evento de Lançamento do 54 

Observatório Social na Associação Comercial e Industrial de Cascavel (ACIC), e 55 

questiona a plenária e o presidente se o Lançamento da Campanha Tributo à 56 

Cidadania poderá ser realizado no mesmo dia do da ACIC. Sr. Nilson fala que poderá 57 

ser feito no mesmo dia do evento da ACIC, o que condiz com a plenária. Sr. Nilson 58 

ressalta que o lançamento da Campanha terá a duração de aproximadamente uma 59 

hora. Rafael diz que deve-se providenciar os convites, folders, filmagem para a data 60 

do evento programada para o dia 16 de outubro de 2008. Jovane ressalta que com 61 

relação a filmagem e edição já levantou os custos e está providenciando junto às 62 

secretarias o custeio da despesa. Rafael diz da importância de filmar as crianças e as 63 

atividades realizadas com elas. Jovane pede que seja definida pelo Conselho o que 64 

realmente passar no filme. Janete diz que deve-se apresentar as entidades e as 65 

principais atividades destas entidades. 05. Prioridades do CMDCA para o FIA. 66 

Janete diz que a comissão vai definir as prioridades para o financiamento dos projetos 67 

para as entidades para que esse ano seja aprovada e que no começo do próximo ano 68 

possa ser repassado a entidade. Chemim fala que é importante a utilização desse 69 

dinheiro de acordo com as prioridades estabelecida pelo Conselho. Vera diz que as 70 



propostas devem ser levadas até o Conselho para que sejam votadas, e que o 71 

Conselho vai focar as melhorias para todas as entidades. Chemim enfatiza que o 72 

município através de suas outras secretarias também assumam projetos, como por 73 

exemplo na área de cultura e esporte, dentro dos programas. Santo diz que o 74 

Programa Atitude irá suprir a carência de projetos voltados à cultura, esporte etc. Vera 75 

ressalta que só será repassado o dinheiro para o programa/entidade registrada no 76 

Conselho. Deliberando sobre 06. Utilização de saldos remanescente. Janete lê o 77 

parecer Ref.: Utilização dos recursos remanescentes do FIA Municipal 2007 para o 78 

Eureca I. Sendo que o Programa Eureca I solicitou  utilização de R$ 1.512,00 (hum 79 

mil quinhentos e doze reais) para aquisição de um computador para o laboratório de 80 

informática. Sr. Nilson coloca em votação este parecer que é aprovada por 81 

unanimidade. Janete lê o parecer Ref.: utilização dos recursos remanescentes 82 

do FIA Municipal 2006 para a Casa de Passagem Masculina. Este serviço 83 

solicita a utilização do saldo remanescente de R$ 800,00 para aquisição de: um 84 

microondas no valor de R$ 300,00; uma máquina de pão de R$ 300,00; um 85 

saco de pancadas tamanho M de R$ 100,00; um par de luvas para saco de 86 

pancadas no valor de R$ 20,00 e uma escada de R$ 45,00; que é posta em 87 

votação pelo presidente e aprovada também por unanimidade. 07. Campanha 88 

Compromisso pela Criança.  Janete explica que quem esteve a frente dessa 89 

Campanha foi a Promotoria Pública, com o intuito de que cada candidato a 90 

prefeito, vice e vereador se comprometesse com os direitos da Criança e do 91 

Adolescente. Janete fala também que em encontro realizado na Univel, onde 92 

foram convidados os candidatos a prefeito e a vice, todos compareceram a 93 

assinar o termo de Compromisso pela Criança, com exceção da candidata 94 

Marlise da Cruz, porém esta foi representada pelo seu vice, Fernando Bacana. 95 

E que a grande maioria dos candidatos a vereador não compareceram para 96 

assinar o termo, sendo que tem todos os comitês de campanha e coligações 97 

foram oficializados sobre a Campanha Compromisso pela Criança. Explica 98 

também que quanto à relação dos candidatos que assinaram o Termo de 99 

Compromisso da Campanha será repassado aos órgãos de imprensa como 100 

também a todos os conselheiros. 08.Correspondências recebidas. Janete 101 

fala que este ponto de pauta é mais uma questão administrativa, diz que foram 102 

recebidas quatro correspondências do Conselho Tutelar sobre roubo à sede do 103 

Conselho e sobre funcionários. Santo diz que não compete ao CMDCA decidir 104 



sobre algo dessa natureza, já que são questões administrativas e não de 105 

direitos. 09. Assuntos gerais: Vera diz que o Município de Cascavel foi junto 106 

com as cidades de São José dos Pinhais e Umuarama indicada como 107 

referência pelo Estado pela atuação nos serviços especializados no CREAS 108 

(Centro de Referência Especializado em Assistência Social) e por isso farão 109 

parte da Cartilha Nacional de atendimento especializado, e por isso técnico do 110 

Ministério do Desenvolvimento Social estarão colhendo material junto aos 111 

serviços nos próximos dias. Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente 112 

encerra a reunião agradecendo a presença de todos e eu, Tatiane Gazzoni 113 

Selbach, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por mim 114 

e pelo Presidente. 115 


