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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO LESCENTE 

LEI MUNICIPAL nº. 5.142 de 09/01/2009 

Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná Fone: (45) 3321-2273/3321-2366. 

   
 

 

 

Reunião Extraordinária 

Ata n.° 14 de 22.09.2011  

 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e onze, às 10h05min, 1 

aconteceu no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, a Reunião 2 

Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 3 

CMDCA com a presença de seu Presidente, Pedro Maria Martendal de Araújo, e os 4 

seguintes conselheiros: Cheila T Guimarães, Patrícia Ângela Finato, Fabio Fiorin 5 

Cardoso, Leonir Cruz, Ida Maria Dolla, Inês de Paula Dias, Silvana Ferreira Messias 6 

Valdameri, Maria Tereza Chaves, Leoni Prestes Naldino, Maria Aparecida Ferreira 7 

Navarro, Imoacir Angheben, participando também a Assistente Social e a Agente 8 

Administrativa do CMDCA, Ana Paula Zorik e Ingrid Stéphanie Queiroz dos Santos 9 

das Chagas, respectivamente, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. 10 

Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Or çamento e Finanças e da 11 

Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos, ref erente os Projetos para 12 

obtenção de recursos do FIA Estadual, do Programa C rescer em Família; 2. 13 

Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Or çamento e Finanças e da 14 

Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos, ref erente à solicitação da 15 

entidade Lar dos Bebês para alteração do Projeto do  FIA Municipal/2010; 3. 16 

Apreciação e aprovação de Proposta para continuidad e Programa Atitude. O 17 

Presidente do CMDCA inicia a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de 18 

todos e justifica a ausência dos seguintes conselheiros: Alande Manfroi Tissiani e Ivo 19 

Margotti, tinham compromissos agendados anteriormente; Irmã Lucia T. Bonetti, esta em 20 

curso em Curitiba e Lino Santo Mantovani que está viajando a trabalho, explica que foi 21 

necessária a convocação desta reunião extraordinária, haja vista a necessidade de 22 

deliberar sobre os Projetos para obtenção de recursos do Fundo da Infância e do 23 

Adolescente - FIA Estadual, do Programa Crescer em Família, cujo prazo para 24 

encaminhamento ao Conselho Estadual de Criança e Adolescente - CEDCA 25 

encerra-se amanhã (23 de setembro). Pedro antes de prosseguir aos pontos de pauta, 26 

lembra que no dia 01 de outubro de 2011, será realizada a eleição dos Conselhos 27 

Tutelares Regionais Leste e Oeste (Gestão 2012-2014). Patrícia Ângela Finato pergunta 28 
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se os suplentes do Conselho poderiam participar da Eleição e Pedro Maria Martendal de 29 

Araújo responde dizendo que apóia a participação de todos. Pede a compreensão da 30 

plenária pela “afobação”, pois a eleição já será agora no dia 01 de outubro e espera que o 31 

pleito transcorra com clareza. Patrícia oferece ajuda e solicita uma listagem com o nome 32 

dos candidatos habilitados ao Conselho Tutelar Regional Leste e Oeste (Gestão 2012-33 

2014) para que possa fazer ligações aos mesmos, solicitando foto e formação para 34 

divulgação dos candidatos, fato este que foi aprovado em reunião de comissão do 35 

Conselho. Pedro agradece e diz que realmente todos temos que ajudar para que 36 

ninguém fique com dúvidas, evitando assim recursos posteriormente. A Assistente Social 37 

do CMDCA, Ana Paula Zorik, explica que os conselheiros além de assinar o livro de 38 

presença, terão que assinar também uma lista constando o número de CPF e RG, que 39 

deverá ser encaminhada juntamente com esta ata ao CEDCA. Em seguida inicia-se a 40 

discussão do ponto de pauta nº. 1. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão 41 

de Orçamento e Finanças e da Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos, 42 

referente os Projetos para obtenção de recursos do FIA Estadual, do Programa 43 

Crescer em Família: Pedro explica a plenária que as comissões supra reuniram-se e 44 

analisaram os projetos apresentados pelas entidades e programas emitindo o seguinte 45 

parecer cuja leitura é realizada por Ana Paula, “considerando a deliberação nº. 28/2011 46 

do CEDCA, que dispõe sobre o co-financiamento do FIA Estadual do Programa Crescer 47 

em Família e Considerando os projetos apresentados pelas entidades/serviços: Lar dos 48 

Bebês Pequeno Peregrino, Associação Recanto da Criança, Casa da Passagem 49 

Feminina, Casa de Passagem Masculina e Família Acolhedora, as comissões têm como 50 

indicativo a plenária o Parecer Favorável aos projetos apresentados para obtenção de 51 

recursos do FIA Estadual, do Programa Crescer em Família”. O Presidente coloca o 52 

parecer em apreciação, não havendo nenhuma manifestação, coloca o parecer em 53 

votação e o mesmo é aprovado por unanimidade. 2. Apreciação e aprovação do 54 

Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e da Co missão de Avaliação de 55 

Projetos e Documentos, referente à solicitação da e ntidade Lar dos Bebês para 56 

alteração do Projeto do FIA Municipal/2010: O presidente esclarece a plenária que 57 

após as comissões supra terem se reunido e analisado o projeto apresentado pela 58 

entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino emitiu o seguinte parecer, o qual é lido por 59 

Ana Paula: “considerando a solicitação apresentada pela entidade Lar dos Bebês, através 60 

do ofício nº.055, que dispõe da alteração do Projeto do Fia Municipal para pagamento de 61 

equipamentos e considerando o Parecer da Divisão Administrativa e Financeira nº. 021, 62 

as comissões têm como indicativo a plenária o parecer favorável à solicitação da entidade 63 
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Lar dos Bebes para alteração do Projeto do FIA Municipal - 2010, com a ressalva de que 64 

atendam os itens elencados pela divisão Administrativa e Financeira”. O presidente 65 

coloca o parecer em apreciação, não havendo nenhuma manifestação, coloca o parecer 66 

em votação e o mesmo é aprovado por unanimidade; 3. Apreciação e aprovação de 67 

Proposta para continuidade Programa Atitude: A Secretária Municipal de 68 

Assistência Social, Inês de Paula Dias, cumprimenta a todos, e informa que ontem, 69 

dia 21 de setembro, teve uma reunião com o Prefeito, Edgar Bueno, juntamente com 70 

a Coordenadora do Programa Atitude, Maria Tereza Chaves, e as Secretarias 71 

Municipais afins, (Assistência Social, Esporte e Lazer, Cultura, Educação, Ação 72 

Comunitária e Saúde), objetivando apresentar e justificar ao Executivo a proposta de 73 

continuidade do Programa Atitude até 2012; o Prefeito foi sensível quanto à 74 

importância do Programa continuar a atender crianças e adolescentes distribuídos 75 

nos diversos núcleos, que o Município é favorável à continuidade, porém, é 76 

necessário reivindicar junto ao CEDCA que continue apoiando através da liberação 77 

de recursos advindos do FIA Estadual para pagamento dos oficineiros e bolsista -78 

200 (duzentas) bolsas para o ano de 2012, no valor unitário de R$100,00 (cem 79 

reais), e que cada Secretaria envolvida deverá se responsabilizar pelas ações de 80 

suas competências, visando melhor qualificar os atendimentos, bem como otimizar 81 

recursos. Na seqüência, Inês disponibiliza aos conselheiros cópia da referida 82 

Proposta na qual consta que o Programa tem um saldo de R$ 419.877,67 83 

(quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e sete 84 

centavos) para a manutenção dos oficineiros, bem como o custeio das ações 85 

propostas conforme plano de aplicação a ser elaborados palas respectivas 86 

secretarias municipais já mencionadas, as quais assumirão as ações do Programa 87 

Atitude a partir de 2012. E propõem que o Estado arque com as bolsas e a 88 

ampliação para 2012 do valor do convenio nº. 22/2008 para a utilização do recurso; 89 

Pedro ressalta a importância do Programa Atitude para crianças e adolescentes que 90 

são residentes em áreas com alta incidência de fatores de risco a formação e 91 

desenvolvimento, bem como de suas famílias e que foi fundamental a 92 

intersetoriedade e o empenho da Secretária, Inês de Paula. Inês agradece, mas 93 

estende os méritos aos demais Secretários. A plenária sugere que seja 94 

encaminhado ofício aos Deputados Estaduais e Federais destacando a relevância 95 

do Programa Atitude e solicitando respaldo político. Após a discussão Pedro coloca 96 

a Proposta em votação e a mesma é aprovada por unanimidade; Antes de encerrar 97 

a reunião, destaca que gostaria de convidar a todos para participarem de um 98 
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Costelão no dia 12 de outubro, na Festa das Nações em frente à Catedral cujo lucro 99 

será revertido em benefício para as entidades Associação de Pais e Amigos dos 100 

Excepcionais de Cascavel - APAE e Associação Cascavelense de Amigos dos 101 

Surdos - ACAS. Inês estende o convite, porém para o dia 09 de outubro, quando 102 

será servido o Porco a Paraguaio, sendo beneficiado a Cooperativa de Catadores de 103 

Papel; O Presidente convida ainda para o Lançamento da Campanha Tributo a 104 

Cidadania 2011, na data de 28 de setembro, às 8h30, na Associação Comercial 105 

Industrial de Cascavel – ACIC; Acrescenta que o Deputado Federal Alfredo Kaefer 106 

protocolou o projeto para que a pessoa física possa realizar a doação no ato da 107 

entrega da declaração; A plenária se manifesta de que desta forma, facilitaria ao 108 

contribuinte e a arrecadação poderia atingir cifras expressivas; Pedro resgata a 109 

questão do espaço físico que outrora funcionava o Centro de Atendimento 110 

Psicossocial Álcool e Droga - CAPS AD e que se encontra ocioso; diz que esteve em 111 

Curitiba na semana passada e segundo informações extra-oficiais do CEDCA, o 112 

Município poderá ceder um outro espaço em troca daquele para desenvolver 113 

projetos e/ou programas que atenda criança e adolescente, solicita aos Conselheiros 114 

que tragam sugestões para serem discutidas. A conselheira Ida Maria Dolla 115 

questiona como está a questão das novas instalações do CAPS AD que embora 116 

tenha recebido recursos federais e municipais não constou na placa de inauguração 117 

a referência ao CEDCA e ao CMDCA; Inês e Pedro explicam que já foi solicitado a 118 

Secretaria de Saúde a correção e que estarão verificando se a mesma já aconteceu. 119 

Inês de Paula finaliza convidando a todos para o Seminário de Fortalecimento da 120 

Rede de Atendimento ao Idoso de Cascavel-PR, que acontecerá nesta data, às 121 

13h30, no Auditório da Prefeitura. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente 122 

encerra a reunião, às 10h32, e eu, Ingrid Stéphanie Queiroz dos Santos das Chagas, 123 

lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo presidente. 124 


