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REUNIÃO ORDINÁRIA  

                                               ATA Nº.15  

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e onze, as 08h30min, aconteceu no 1 

Recanto da Criança, sito a rua: Rua São José, 720 – Jardim Seminário – Cascavel 2 

PR, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 3 

Adolescente - CMDCA, com a presença de seu Presidente, Sr. Pedro Maria 4 

Martendal de Araújo e seus membros, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 5 

1. Apreciação e aprovação das Atas das Reuniões Ant eriores – Extraordinária 6 

e Ordinária; 2. Apresentação pelos Conselheiros Tut elares dos Relatórios do SIPIA – 7 

Agosto e Setembro de 2011. 3. Apreciação e delibera ção sobre Parecer da Comissão 8 

de Orçamento, Finanças e Projetos, acerca de Corres pondência recebida do CRC, 9 

SESCAP E SINCOVEL – Ref.: Destinação de parte da ar recadação do FIA ao Projeto 10 

de Capacitação da SEASO; 4. Apreciação e deliberaçã o sobre Parecer da Comissão 11 

de Orçamento, Finanças e Projetos, relativo ao Rela tório de Gestão dos Direitos da 12 

Criança e do Adolescente – 4º. Bimestre de 2011 ref erente a Audiência Pública; 5. 13 

Apreciação e deliberação sobre o Ofício No.: 565/20 11 – recebido da SEASO,  que trata 14 

da realização de Audiência Pública para discussão d o Plano de Convivência Familiar e 15 

Comunitária; 6. Informação sobre Ofício No. 436/201 1 de 03/10/2011 enviado à 16 

Procuradoria do Trabalho do Município de Cascavel e  deliberar sobre a organização 17 

de Comissão Especial de Constatação do Funcionament o da IMIS – Instituto Mega de 18 

Integração Social e SOS, para no prazo de 30 dias ( prorrogação de prazo solicitada) 19 

apresentar relatório à Procuradoria do Trabalho; 7.  Apreciação e deliberação sobre 20 

Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Projet os acerca de do Ofício No. 21 

004/2011 – referente doação de um veículo gol para CAPSi - Centro de Atenção 22 

Psicossocial a Infância e Adolescência ; 8. Aprecia ção e deliberação da alteração do 23 

CAPÍTULO III – Seção II – Parág. 9º.  – Das Inscriç ões..., para o prazo até 14/10/2011,  24 

para que Entidades da Sociedade Civil, Representant es Governamentais e de Outros 25 

Segmentos que atuam na área da garantia de direitos  da criança e do adolescente, 26 

possam  fazer a  indicação de Delegados por Ofício;  9. Informação sobre recebimento 27 

de Denúncia Anônima Referente ao CENSE CASCAVEL I –  Centro de Sócio 28 

Educação; 10. Informação sobre recebimento do Ofíci o No. 562/2011 SEASO, 29 

Referente Convênio FIA Municipal. Sugestão da Comis são de Orçamento, Finanças e 30 

Projetos que seja oficiado a SEASO para incluir os Programas e Serviços nos 31 



próximos relatórios; 11. Informes Gerais; O Presidente cumprimenta a todos e agradece 32 

a Irmã Onorina Mandozzi pelo espaço cedido para a reunião. Comunica que a 33 

Secretaria dos Conselhos está com uma nova equipe; A Assistente Social, Etelda 34 

Madsen que substituirá Ana Paula Zorik, a qual ele enaltece pelo profissionalismo e 35 

pelo tempo de serviços prestados ao Conselho e a Secretária Executiva, Janete 36 

Krack Magnagnagno, a qual substituirá Justa Alves dos Anjos Chesca. Aproveita ainda 37 

e apresenta o restante da equipe composta também pela estagiária Roseli 38 

Aparecida Camargo e pela Agente Administrativa Ingrid Stéphanie Queiroz dos 39 

Santos das Chagas. Agradece a presença da representante do Grupo Paranaense 40 

de Comunicação -GRPCON, Eliane Schlichting e passa a palavra para a Irmã 41 

Onorina que diz que em nome da Irmã Ana Geraldi dá as boas vindas e agradece a 42 

presença de todos, e então é feita uma oração com a iniciativa da Irmã Onorina. Na 43 

sequência o Presidente retoma a palavra passando para o ponto de pauta: 1. 44 

Apreciação e aprovação das Atas das Reuniões Anteri ores – Extraordinária e 45 

Ordinária;  Pedro coloca as atas em apreciação e Etelda alerta que as duas atas 46 

estão com a mesma numeração, logo, pede a correção da ata da reunião 47 

Extraordinária, a qual foi encaminhada ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 48 

do Adolescente - CEDCA, que passa a ser o n°.14. Ap ós manifestações, o presidente 49 

coloca em votação e a alteração é aprovada por unanimidade. 2. Apresentação pelos 50 

Conselheiros Tutelares dos Relatórios do SIPIA – Ag osto e Setembro de 2011;  A 51 

Conselheira Tutelar Regional Oeste, Noeli Zanin Menegatti de Souza, procede à 52 

apresentação do relatório do Conselho Tutelar Regional Leste dos meses de Agosto e 53 

Setembro, do Sistema de Informação para Infância e Adolescente – SIPIA/WEB, fazendo 54 

as devidas explanações referente aos atendimentos realizados. Em virtude da alteração 55 

da data da Reunião Ordinária, a Conselheira Tutelar Regional Oetse, Maria da Gloria 56 

Magrin, não pôde comparecer, portanto os relatórios serão apresentados na próxima 57 

reunião. Pedro questiona se tiveram algum caso nestes meses de violação de direitos em 58 

alguma região ou se tiveram algum aumento significativo de violência de qualquer espécie. 59 

Noeli explica que tiveram bastante evasão escolar, e em creches, pois existem casos antigos 60 

que os conselheiros não esquecem e que as escolas acabam se omitindo, e exemplificou as 61 

faltas exorbitantes dos alunos. Esclarece que os conselheiros vão às escolas para averiguar 62 

o que está sendo feito e levantar demandas, e os profissionais das Escolas dizem que os 63 

problemas são grandes, contudo acabam ficando sem soluções, pois não há empenho por 64 

parte das Escola em resolvê-los. Em relação às creches, explica que estão com 65 



incapacidade de vagas, mas é muito difícil a população entender sobre isso. Pedro concorda 66 

que esta questão do Centro Municipal de Educação Infantil - CEMEI que preocupa bastante. 67 

A Conselheira, Silvana Ferreira Messias Valdameri explica que as turmas são formadas no 68 

início do ano e que para que surjam vagas, é necessário que os alunos já matriculados 69 

desistam. Eliane, questiona se há algum critério para ser encaminhado ao CEMEI. Silvana 70 

diz que não há nenhum critério específico, mas que existe um cadastro, onde as crianças 71 

que são encaminhadas pelo Ministério Público e pelo Conselho Tutelar são “priorizadas”. 72 

Noeli diz que não está acontecendo desta forma, pois apenas nesta semana tiveram 5 73 

(cinco) devolutivas. Silvana argumenta dizendo que está errado, pois tem 2 (duas) filas; 74 

1(uma) onde recebe inscrições da população e outra para as inscrições do Conselho Tutelar 75 

e Ministério Público. Eliane, diz que na verdade “nós acabamos transferindo a 76 

responsabilidade dos pais para a escola e acha que é um trabalho que tem condições de ser  77 

feito pelas famílias”. A Conselheira Maria Tereza Chaves, lembra de que houve uma evasão 78 

muito grande das escolas particulares para os CEMEIs. Pedro, parabeniza Silvana pelo 79 

trabalho, pois recebeu elogios do CEMEI, e sugere que convoque o Secretário Municipal de 80 

Educação, Valdecir Nath para a próxima ordinária, afim de rever a Política dos CEMEIs e 81 

garantir direitos a população. Pois na última reunião que ele compareceu, ele acabou 82 

chegando ao final, e como tinha acabado de assumir a secretaria não foi possível discutir 83 

sobre diversos assuntos. Sugere colocar o assunto como primeiro ponto de pauta para que 84 

seja resolvido inicialmente.  O Núcleo Regional de Educação - NRE sugeriu uma reunião 85 

com os 2  (dois) conselhos,  para discussão da Ficha de Comunicação do Aluno  ausente- 86 

FICA. Noeli, diz que não tem condições de entrar no formulário FICA, porque eles não têm 87 

como deixar essa ficha online no computador e distribuir a todos. E que eles até têm Internet, 88 

mas ainda não foi viabilizado endereço eletrônico, tendo em vista que já foi requerido várias 89 

vezes. Além disso possuem dois funcionários na parte administrativa e não tem telefonista, 90 

enquanto o Conselho Tutelar Oeste possui cinco funcionários. Pedro diz que o CMDCA 91 

recebeu alguns ofícios, mas não constavam essas reivindicações. O Conselheiro Jovane dos 92 

Santos Borges, sugere que seja feita uma reunião para tal discussão. Pedro,discorda pois é 93 

a uma questão que envolve criança e adolescente e que é um assunto que 94 

desconhecíamos. Jovane diz que esse assunto deveria ser tratado com o presidente e 95 

depois ser trazido a plenária para deliberação. A Diretora da Secretaria Municipal dos Direitos 96 

da Criança e do Adolescente, Suzana Medeiros Dal Molin diz que desconhece esses fatos, 97 

pois em momento algum o Conselho Tutelar expôs tais problemas à Secretaria Municipal de 98 

Assistência Social – SEASO.  Mas que teriam que ser vistos pela administração. A 99 



Conselheira Ida Maria Dolla, diz que deveria ser desenvolvido palestras e trabalhos de 100 

prevenção, com presença do Ministério Publico. A Conselheira Patrícia A. Finato pergunta se 101 

em relação à função de telefonista, não se incluiria no cargo de assessor. Suzana diz que 102 

não, e que a pessoa que exerce essa função no Conselho Tutelar Oeste, na verdade é 103 

monitora e também faz outros encaminhamentos. Patrícia, sugere que o Conselho Tutelar 104 

Leste oficie o CMDCA solicitando um assessor. Pedro, diz que esta situação de não haver 105 

um consenso entre os conselhos não está sendo bem vista. Após manifestações o 106 

Presidente coloca os relatórios em votação e a plenária aprova por unanimidade. Passando 107 

para o seguinte ponto de pauta: 3. Apreciação e deliberação sobre Parecer da Comiss ão 108 

de Orçamento, Finanças e Projetos, acerca de Corres pondência recebida do CRC, 109 

SESCAP E SINCOVEL – Ref.: Destinação de parte da ar recadação do FIA ao Projeto 110 

de Capacitação da SEASO; Pedro lembra que estiveram presentes dois representantes do 111 

sindicato dos Contabilistas de Cascavel - Sincovel e um do Conselho Regional de 112 

Contabilidade - CRC. Diante disso o conselho fez o parecer que foi lido aos presentes 113 

“indicativo a plenária do parecer favorável ao pedido de redistribuição as Entidades não 114 

Governamentais do valor de R$ 100.000, 00 (cem mil reais), destinado ao Programa de 115 

Capacitação e Divulgação da Rede de Proteção a Criança e ao Adolescente. Bem como 116 

recomendar a Prefeitura Municipal que financie o referido Projeto, através de orçamento 117 

intersetorial e ainda que sejam discutidos e revalidados os critérios de partilha do Fundo da 118 

Infância e do Adolescente - FIA, para o exercício de 2011”. A Conselheira Leoni A. Prestes 119 

Naldino pergunta se ficou estabelecido percentual. Pedro diz que será definido na plenária.  120 

Suzana esclarece que em relação aos cem mil reais, a SEASO, será o articulador para 121 

desenvolver a capacitação, conforme solicitado pelos conselheiros e reforça a importância da 122 

capacitação e que foi uma avaliação muito positiva. Diz ainda que a capacitação para os 123 

novos Conselheiros Tutelares já está prevista com este recurso e coloca a SEASO a 124 

disposição para execução deste primeiro curso. Explica ainda que como são seis cursos, 125 

pode - se  indicar seis secretarias  que trabalham com criança e adolescente e que cada 126 

secretaria se responsabilize por um curso. Complementa dizendo que a redistribuição serão 127 

projetos já encaminhados e não projetos novos. A plenária sugere que seja enviado um 128 

documento ao Prefeito de Cascavel, Edgar Bueno afim de que a Prefeitura financie tais 129 

projetos. A Secretária Executiva da Secretaria Executiva dos Conselhos, Janete Krack 130 

Magnagnagno, solicita que seja esclarecido o assunto, pois achou um pouco confuso. Pedro 131 

então, torna a ler o parecer e diz que são três decisões a serem tomadas: a) a aprovação da 132 

partilha dos cem mil reais (não serão projetos novos); b) a aprovação que o conselho envie 133 



um documento ao prefeito informando dos benefícios do projeto e que a Prefeitura execute 134 

as capacitações nas secretárias; c) e se iremos decidir hoje. Maria Tereza diz que deveria 135 

batalhar para que o orçamento aumente para a SEASO, afim de suprir o que o Fundo da 136 

Infância e do Adolescente – FIA supre muito eficazmente. E que não seria tão justo aumentar 137 

apenas a porcentagem dos Não Governamentais, uma vez que os Governamentais também 138 

trabalham com criança e com adolescente e acabam deixando de atender a maioria das 139 

crianças do Município. E sugere que o parecer seja desmembrado. O Presidente coloca a 140 

sugestão em apreciação. Pedro diz que o parecer foi aprovado pela comissão e que a 141 

mesma não estava presente. Maria Tereza se justifica dizendo que não compareceu porque 142 

estava num velório. O Presidente coloca em votação e a plenária aprova por unanimidade o 143 

desmembramento do parecer e retirando o item da partilha.  Pedro acrescenta ainda que o 144 

FIA é uma questão de Marketing e que teria que ser resolvido o assunto nesta plenária, 145 

inclusive os percentuais. Jovane diz ainda que os panfletos com a campanha do FIA, contem 146 

a logotipo da Prefeitura, e que não é bem aceita, pois as pessoas alegam que a Prefeitura 147 

teria verbas para tal financiamento. Patrícia diz que entende a visão do Jovane e que o 148 

Secretario de Finanças, Luiz Frare, também concorda na divisão direcionada as outras 149 

secretarias. Janete concorda com Maria Tereza na desmembração do parecer. Sugere a 150 

capacitação pela Prefeitura. Elaine concorda com Janete. Pedro diz que quando foi feito o 151 

parecer foi levado em consideração a Legislação citada. Jovane se ausenta da reunião, por 152 

ter compromissos assumidos. Ida, acredita que essa discussão deveria ser analisada em 153 

pauta única, por se tratar de um assunto extenso e polêmico e que os cursos de capacitação 154 

são bastante benéficos. Fica decidido que na reunião de comissão serão vistos critérios de 155 

partilha, inclusive os percentuais, e que após analise será levado a reunião extraordinária 156 

para deliberação. Patrícia se dispõe a ver a disponibilidade de horário com os membros da 157 

comissão de Orçamento e Finanças para a reunião.  Na seqüência encaminha-se ao ponto 158 

de pauta: 4. Apreciação e deliberação sobre Parecer da Comiss ão de Orçamento, 159 

Finanças e Projetos, relativo ao Relatório de Gestã o dos Direitos da Criança e da 160 

Adolescência – 4º. Bimestre de 2011 referente a Aud iência Pública; Etelda faz a leitura 161 

do parecer das Comissões de Orçamento e Finanças e de avaliação de Projetos e 162 

Documentos com parecer favorável “ao relatório de gestão dos Direitos da Criança e do 163 

Adolescente – 4º Bimestre de 2010 referente a Audiência Pública”. O Presidente coloca o 164 

parecer em apreciação, não havendo manifestações, coloca em votação e a plenária aprova 165 

por unanimidade. Dando seguimento a reunião, segue para o ponto de pauta 5. Apreciação 166 

e deliberação sobre o Ofício No.: 565/2011 – recebi do da SEASO,  que trata da 167 



realização de Audiência Pública para discussão do P lano de Convivência Familiar e 168 

Comunitária; Etelda  faz a leitura do ofício de nº. 565/2011, onde “ a SEASO solicita ao 169 

CMDCA a necessidade da realização de uma Audiência Pública para a discussão do Plano 170 

Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes a 171 

Convivência Familiar e Comunitária, o qual foi elaborado de forma preliminar por uma 172 

Comissão instituída pelo CMDCA através da resolução nº. 08/2011 e a assessoria técnica da 173 

Dra. Maria Luiza Amaral Rizzotti e sugere a data de 07 de Novembro de 2011 para a 174 

Audiência.” O Presidente coloca o ofício em apreciação, não havendo manifestações, coloca 175 

em votação e a plenária aprova por unanimidade. Continua-se o ponto de pauta 6. 176 

Informação sobre Ofício No. 436/2011 de 03/10/2011 enviado à Procuradoria do 177 

Trabalho do Município de Cascavel e deliberar sobre  a organização de Comissão 178 

Especial de Constatação do Funcionamento da IMIS – Instituto Mega de Integração 179 

Social e SOS, para no prazo de 30 dias (prorrogação  de prazo solicitada) apresentar 180 

relatório à Procuradoria do Trabalho; A Assistente Social do CMDCA, lê o ofício nº. 181 

436/2011 da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Pedro informa de que é necessário que 182 

seja formada uma comissão para discussão desses assuntos e solicita quatro voluntários. 183 

Janete sugere que a subcomissão de aprendizagem seja selecionada para tal solicitação. 184 

Maria Tereza deixa registrado que é membro da subcomissão supracitada mas que não teria 185 

interesse em fazer parte de mais uma comissão, pois está bem atarefada. Diante disso 186 

Pedro informa que o CMDCA estará convocando a subcomissão de aprendizagem, a fim de 187 

ver a possibilidade de fazerem parte da comissão do ponto de pauta supra. 7. Apreciação e 188 

deliberação sobre Parecer da Comissão de Orçamento,  Finanças e Projetos acerca de 189 

do Ofício No. 004/2011 – referente doação de um veí culo gol para CAPSi - Centro de 190 

Atenção Psicossocial a Infância e Adolescência ; Etelda faz a leitura do parecer favorável 191 

da comissão de Orçamento e Finanças e de projetos e Documentos “a adoção do Veiculo 192 

Gol, placa AKG 3295 – cinza, adquirido com recursos do FIA Municipal 2004, para o Centro 193 

de Atenção Psicossocial a Infância e Adolescência - CAPSi“ . O Presidente coloca o ofício 194 

em apreciação, não havendo manifestações, coloca em votação e a plenária aprova por 195 

unanimidade. Dando continuidade com o ponto de pauta 8. Apreciação e deliberação da 196 

alteração do CAPÍTULO III – Seção II – Parág. 9º.  – Das Inscrições..., para o prazo até 197 

14/10/2011, para que Entidades da Sociedade Civil, Representan tes Governamentais e 198 

de Outros Segmentos que atuam na área da garantia d e direitos da criança e do 199 

adolescente, possam fazer a indicação de Delegados por Ofício; Etelda explica que o 200 

prazo expira amanhã. Pedro coloca o ponto de pauta em votação e a plenária aprova por 201 



unanimidade. Passando para o próximo ponto de pauta 9. Informação sobre recebimento 202 

de Denúncia Anônima Referente ao CENSE CASCAVEL I –  Centro de Sócio 203 

Educação; Pedro informa que a denúncia chegou ao Conselho através de um envelope 204 

deixado na recepção da Prefeitura, onde continha um CD e um documento descrevendo a 205 

acusação que envolve chefia.  Esclarece ainda que o assunto foi levado para reunião de 206 

Comissão de Leis e que o CMDCA encaminhou ofícios com o  CD, ao Ministério Publico e 207 

para as Secretarias Estaduais da Família e  Desenvolvimento Social de Cascavel e Curitiba. 208 

Pedro diz que o conselheiro Jovane ouviu o CD e que coincide com a denuncia por escrito. 209 

Suzana sugere que os conselheiros ouçam o CD juntos. Pedro informa ainda, que foi preciso 210 

tomar providências antes da plenária, visto que crianças e adolescentes são prioridade 211 

absoluta e com a preocupação de que algo poderia acontecer neste período de tempo e o 212 

CMDCA ser responsabilizado. E avisa que o CD está a disposição dos conselheiros na 213 

Secretaria Executiva para analise. Na seqüência o ponto de pauta 10. Informação sobre 214 

recebimento do Ofício No. 562/2011 SEASO, Referente  Convênio FIA Municipal. 215 

Sugestão da Comissão de Orçamento, Finanças e Proje tos que seja oficiado a SEASO 216 

para incluir os Programas e Serviços nos próximos r elatórios;  Feita analise do relatório 217 

e de seus dados a Comissão de Orçamento, Finanças e Projetos sugere que seja 218 

oficializado a SEASO a inclusão dos Programas e Serviços nos próximos relatórios. Posto 219 

em votação a plenária aprova por unanimidade. 11. Informes Gerais; Pedro solicita que os 220 

membros de comissão tenham freqüência assídua nas reuniões, pois está sendo muito difícil 221 

ter a presença de todos. Janete diz que realmente acha que algumas discussões são 222 

necessárias, mas outros demandam de deliberação da plenária. Lembra ainda que as 223 

reuniões de Comissão do Processo Eleitoral dos Conselhos Tutelares Regionais Leste e 224 

Oeste (gestão 2012-2014) foram bem exaustas, e recomenda que todos leiam a Lei 225 

Municipal nº. 5.142/2009 para que seja debatida artigo por artigo afim de mudá-la, visto que 226 

tiveram bastante reclamações em relação a ela,  inclusive dos Vereadores que acabaram 227 

aprovando -a pela Câmara.  Logo, fica decidido que a Secretaria Executiva irá encaminhar 228 

aos conselheiros a Lei supracitada, para analise dos mesmos. A Conselheira Tutelar eleita 229 

Silvana Fontoura da Rosa Kleis sugere que os candidatos eleitos também participem das 230 

reuniões inclusive da que irá debater a Lei.  Patrícia diz que é obrigação do Conselheiro 231 

Tutelar saber sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e da Lei Municipal nº. 232 

5.142/2009. Sr. Lino aproveita para deixar registrado que se ausentará de Cascavel até o dia 233 

18 de Outubro de 2011. A Gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência 234 



Social, Cheila Tatiana Lautert Guimarães, convida a todos para a V Conferência dos 235 

Direitos da Criança e do Adolescente, que será na data de 26 de Outubro de 2011, na 236 

Universidade Paranaense – UNIPAR das 8h às 18h e que envolve quatrocentas pessoas e 237 

solicita o empenho de todos, lembrando que a Eleição do Conselho Tutelar deu certo graças 238 

ao comprometimento da equipe. E lembra aos Conselheiros que eles são Delegados Natos 239 

da Conferência. Patrícia explana dizendo que no Lançamento da Campanha do FIA 2011, 240 

não houve manifestação da parte do Presidente do CMDCA, salientando a presença e 241 

composição do CMDCA, representantes Governamentais e Não Governamentais que 242 

deveriam ser apresentados a sociedade. Pedro pede desculpa a todos e diz que como ser 243 

humano errou e admite o erro, e lembra também que não foi cantado o Hino Nacional. Maria 244 

Tereza aproveita e diz que é uma pessoa bem empenhada com os seus compromissos e se 245 

desculpa mais uma vez por ter faltado a reunião de comissão. Pedro lembra a todos de que a 246 

demanda da Secretaria está bem grande, estão sendo vários eventos grandes 247 

simultaneamente: A Eleição dos Conselhos Tutelares Regionais Leste e Oeste, Lançamento 248 

do FIA e V Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. Maria Tereza sugere que 249 

tenha uma equipe para tratar somente das questões do Conselho Tutelar. Pedro mais uma 250 

vez agradece a Ana Paula pelo trabalho brilhante prestado ao Conselho, e finaliza 251 

agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente 252 

encerra a reunião às 11h25, e eu Ingrid Stéphanie Queiroz dos Santos das Chagas, 253 

lavro a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelo 254 

Presidente.  255 


