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Aos cinco dias do mês de novembro de 2008, às 18h34, reuniram-se na sala 1 

de Reuniões do 3º Andar, os membros do Conselho Municipal dos Direitos da 2 

Criança e do Adolescente para tratar do seguinte assunto de pauta: 01. 3 

Deliberação e aprovação da ata da reunião anterior (01/10/2008). 02. 4 

Campanha Tributo à Cidadania 2008. 03. Deliberação de Renovação de 5 

Registro da Entidade CAOM. 04. Atuação dos Conselheiros Tutelares. 05. 6 

Assuntos Gerais. O presidente do CMDCA, Senhor Nilson Augusto Lehmkhul 7 

saúda a os presentes e agradece a presença de todos. Solicita a inversão da 8 

pauta, onde o assunto 04. Atuação dos Conselheiros Tutelares passa a ser o 9 

último assunto a ser tratado nesta reunião. Prossegue-se a reunião deliberando 10 

sobre o assunto 01. Deliberação e aprovação da ata da reunião anterior 11 

(01/10/2008). Janete lê a ata do dia 01 de outubro de 2008. O presidente 12 

questiona a plenária se há alguma alteração a ser feita, não havendo 13 

discordância o presidente coloca em votação a ata que é aprovada por 14 

unanimidade pelos presentes. 02. Campanha Tributo à Cidadania 2008. 15 

Janete lembra que no dia 16 de outubro de 2008 foi realizado na Associação 16 

Comercial e Industrial de Cascavel (ACIC), o lançamento da Campanha Tributo 17 

à Cidadania 2008. Onde foi apresentado aos convidados um vídeo, feito pelo 18 

programa Projovem, com as atividades realizadas pelas entidades, programas 19 

e serviços beneficiadas pelo FIA Municipal. E que a partir de agora a 20 

campanha se intensifica, justamente por estar no final do ano. Rafael 21 

parabeniza a filmagem, e diz que o SINCOVEL (Sindicato dos Contabilistas de 22 

Cascavel) estará se organizando e fará um corpo a corpo com entidades 23 

chaves e co-irmãs para participarem desta Campanha. Fala também que quem 24 

tem acesso aos órgãos de impressa pode ajudar na divulgação desse tipo de 25 

arrecadação de recursos e que na página do SINCOVEL há mais informações 26 

sobre o FIA Municipal 2008. Jovane diz que se precisar de uma visita ou 27 

mesmo explicação técnica sobre o FIA, para qualquer entidade, empresário, 28 

profissional liberal interessado em doar recursos é para entrar em contato com 29 

a Janete que marca um horário e irão de pronto ajudar a compreender sobre a 30 

doação. Jovane ainda ressalta que com referência a tributação das empresas, 31 

existe projetos de leis para que todas as empresas possam fazer doações, 32 

independente de seus lucros caracterizaram-se como real ou presumido. Pois 33 



assim, poderia haver muito mais arrecadações do que é atualmente. Janete 34 

fala que deve-se fazer uma abordagem especial com a classe médica, pois não 35 

são muitos que contribuem, porém os que o fazem, doam uma quantidade bem 36 

significante. Vera da a sugestão de fazer um cruzamento de dados, com os 37 

nomes dos doadores do FIA dos anos anteriores e levantar quais são os 38 

nomes que mais aparecem como contribuintes. E fazer uma espécie de 39 

pesquisa para saber o motivo de alguns não fazerem mais doações. Janete 40 

fala que a Receita Federal dispensou os recibos, quando o boleto passou a ser 41 

gerado pela Internet. Vanderlei questiona se o comunicado da Campanha 42 

Tributo à Cidadania 2008 está no holerite dos servidores público deste mês. 43 

Janete responde que será impresso nos holerites do mês de dezembro. Segue 44 

a reunião discutindo o assunto 03. Deliberação de Renovação de Registro 45 

da Entidade CAOM. Janete diz que a comissão de projetos do CMAS e 46 

CMDCA reuniram-se no dia 04 de novembro de 2008 para deliberar sobre a 47 

renovação de registro da entidade CAOM. Janete lê o Ofício nº 150/2008 48 

enviado pelo CAOM após faz a leitura do parecer Ref.: Solicitação de 49 

renovação de registro da entidade CAOM, o qual estende o prazo até 05/12 50 

para que a entidade CAOM realize as adequações estatutárias. Janete também 51 

diz que o CMDCA recebeu um ofício do Dr. Sérgio Kreuz solicitando que em 10 52 

(dez) dias o CMDCA deverá informar sobre a situação de credenciamento do 53 

CAOM e por isso crê que já tenha despacho do juiz a respeito. O presidente 54 

solicita que a plenária vote este parecer e é aprovado por unanimidade. O 55 

presidente da entidade Santo Savi diz que o Estatuto do CAOM tem várias 56 

irregularidades, e que o modo de eleição da diretoria da entidade não é 57 

especificada no estatuto. Ressalta que deva-se fazer um novo estatuto para 58 

que assim o CAOM possa andar com suas “próprias pernas”. Fala ainda que 59 

não sabe se consegue arrumar todo o estatuto até o dia 05 de dezembro de 60 

2008. Rui Tamarandurgo Dias da Rosa, ex-presidente do CMDCA, discorre que 61 

o Conselho prima pela legislação, ética e que o Conselho se revista de 62 

responsabilidade. Que para a promotoria pública o conselho é responsável 63 

tanto quanto um gestor público. E que se der mais dois meses ou mesmo trinta 64 

dias para as alterações do CAOM o Conselho perde o momento ímpar de 65 

mudança mais imediata. Diz que nunca questionou-se a atuação do CAOM, 66 

somente que como está estruturado é errado e que é a oportunidade que se 67 

perde de deixar para mais tarde. Rafael coloca o nome do SINCOVEL a 68 

disposição para auxiliar Santo na questão técnica da elaboração do estatuto. 69 



Santo de pronto aceita a ajuda. Jovane questiona se o próprio jurídico da 70 

prefeitura não pode ajudar. Santo responde que o departamento jurídico da 71 

prefeitura está cheio de trabalho o que pode acarretar mais demora para o 72 

término do estatuto. Jovane também diz que a classe de contadores podem 73 

ajudar a alterar o estatuto. E que se deve fazer isso o mais rápido possível, 74 

pois a promotoria pública e o juiz irão cobrar o Conselho. Rui diz que o fato já 75 

foi feito quando houve a notificação à promotoria. Fala que o promotor  Carlos 76 

Alberto Choinsk quer que a entidade seja fechada para que no outro dia o 77 

município tome conta. E que o que sempre houve foi a não vontade política 78 

para as mudanças no CAOM. Rafael diz que entende que a entidade é 79 

somente no papel, porque todo o resto é do município. Salete Chrun, 80 

representante da FAG, fala que é um documento que deve ser entregue até o 81 

dia 05 de dezembro de 2008 e que é importante se cumprir o prazo 82 

estabelecido e que não está difícil de resolver o problema da documentação. O 83 

presidente Nilson ressalta que algum dia, mais cedo ou mais tarde a questão 84 

do CAOM viria à tona. O Presidente coloca em votação o parecer com o novo 85 

prazo para o CAOM e que é aprovada pela plenária. 04. Assuntos Gerais. – 86 

Utilização dos Recursos do FIA. Janete fala que o programa Projovem quer 87 

utilizar R$ 2.500,00 de saldo Remanescentes do FIA 2006 para aquisição de 88 

equipamentos e materiais de consumo, e pede autorização do Conselho para 89 

fazer o levantamento de custos e comprar. O presidente coloca em votação a 90 

solicitação, e é aprovada por unanimidade. Janete também expõe a solicitação 91 

do programa Eureca II para utilizar o recurso de R$ 996,00 de saldo 92 

remanescente do FIA 2007 para ser comprados materiais para a 93 

brinquedoteca.  O presidente mais uma vez coloca em votação que é aprovada 94 

por unanimidade pelos conselheiros presentes. Janete relembra que a entidade 95 

APAE solicitou a substituição da conselheira Eliana Ângela Braganholo da 96 

Fonseca, mas a cadeira de conselheira é da entidade e não do conselheiro. 97 

Portanto, a APAE resolve por ainda manter a conselheira Eliana Ângela da 98 

Fonseca no CMDCA. Deliberando sobre o assunto 05. Atuação dos 99 

Conselheiros Tutelares. O Presidente agradece a presença dos Conselheiros 100 

Tutelares os quais foram chamados especialmente para esta reunião, e que 101 

quase todos se fizeram presentes. Janete faz a leitura dos ofícios 223 e 212 da 102 

Escola Municipal Quintino Bocaiúva o qual apresenta questionamentos e 103 

queixas referente à atuação dos Conselheiros frente a situações registradas 104 

nesta escola. Sr. Nilson, presidente do CMDCA diz que já foi chamado na 105 



escola do Bairro Interlagos. E dá a sugestão de se fazer uma grande reunião 106 

chamando o CMDCA, todos da área da educação, promotoria e todos que 107 

estejam envolvidos em causas pelas crianças e adolescentes a fim de sanar 108 

dúvidas que existem em relação aos trabalhos do Conselho Tutelar, do 109 

CMDCA, da promotoria pública e da própria escola. Janete aponta questões 110 

administrativas quanto a utilização do SIPIA e que o CMDCA solicitou através 111 

de Ofício de que respondessem até o dia 31 de outubro de 2008 como está 112 

sendo a utilização do Sistema SIPIA pelos Conselheiros Tutelares. Karen, 113 

presidente do Conselho Tutelar Oeste diz que estão com problemas com 114 

relação a recursos humanos, computadores, telefone, fax, mas que até o final 115 

da próxima semana estará entregando os relatórios gerados pelo SIPIA. Noeli, 116 

conselheira tutelar, fala que as escolas mandam relatórios das crianças quando 117 

o caso de evasão escolar está grande. Ou quando há problemas mais sérios e 118 

difíceis de resolver, a escola exige que o Conselho Tutelar resolva tais 119 

situações de forma imediata. Ela afirma que o Conselho Tutelar tem falha, mas 120 

que os professores também não ajudam a resolver as situações, que as 121 

instituições de ensino devem ter mais paciência. Karen diz que a reunião 122 

proposta anteriormente pelo presidente Sr. Nilson faz-se necessário com o 123 

intuito de ter um bom diálogo entre o conselho, escola para que todos falem a 124 

mesma língua. Otaviano pede a palavra para falar dos ofícios vindos da Escola 125 

Municipal Quintino Bocaiúva. Fala que primeiro não chegou alterado na escola 126 

para falar com a diretora e que foi duas vezes na escola pedindo o endereço de 127 

um aluno que estava com problemas. Sr. Nilson diz que as falhas existem, mas 128 

que quando há algo errado é necessário comunicar por escrito as reclamações. 129 

Karen responde que isso o fazem constantemente e ressalta a situação de 130 

abandono da estrutura física do Conselho Tutelar. Sr. Nilson propõe que o 131 

Conselho Tutelar novamente reforce o pedido à SEASO para fazer as reformas 132 

necessárias na sede do Conselho Tutelar. Otaviano fala na questão de 133 

abrigamento de crianças de 10 a 12 anos. Que há muita dificuldade de atender 134 

uma criança que necessita de abrigo, pois todos estão lotados e por muito não 135 

querem atender. Somente com solicitação de autoridades para abrigar uma 136 

criança. Vera diz que o Conselho Tutelar deve saber qual a faixa etária de 137 

criança atender, estar ciente se a entidade está lotada ou escolhendo as 138 

crianças para atender. Janete reforça que muitas vezes o Conselho Tutelar faz 139 

os pedidos à SEASO, mas que não há resposta ao CMDCA se foram atendidos 140 

ou não. Vera faz a proposta de realizar um seminário ao invés de uma reunião 141 



com as pessoas envolvidas nos trabalhos de atendimento à crianças e 142 

adolescentes. Flávia ressalta que as escolas não sabem realmente qual é a 143 

função de um conselheiro tutelar. Com relação a viagem de Otaviano à Pontal 144 

do Paraná para ir no encontro paranaense de Conselheiros Tutelares, Vera diz 145 

que o CMDCA pode deliberar para que ele não vá, uma vez que irá perder seu 146 

mandato logo no próximo ano e que tem mais conselheiros que necessitam 147 

desta capacitação. Janete explica que estará o Conselho desfalcado quando 148 

um conselheiro entra de licença ou mesmo de férias e que deve haver a 149 

substituição deste conselheiro pelo seu suplente. Porém, isso não acontece por 150 

não haver o planejamento para tal e que isso é uma falta de regulamentação 151 

do próprio município. Glória diz que é necessário um planejamento para que 152 

quando isso acontecer o conselho não ficar em desfalque. Rui diz que o que 153 

falta ou mesmo faltava no Conselho Tutelar é mais atitude e informações ao 154 

Ministério Público da real situação de estrutura e trabalho do Conselho Tutelar. 155 

E que espera uma iniciativa mais efetiva dos conselheiros. O presidente conclui 156 

a reunião dizendo que neste final de mandato de prefeito, nesses últimos dois 157 

meses que faltam, não há mais tempo para uma melhor adequação do 158 

conselho. Portanto, já de antemão sugere uma reunião no dia 1º ou 02 de 159 

janeiro de 2009 com o novo prefeito, o CMDCA e o Conselho Tutelar para 160 

expor o que está acontecendo e impor soluções para o melhor atendimento à 161 

criança e ao adolescente do município. Não havendo nada mais a ser tratado, 162 

o Presidente encerra a reunião agradecendo a presença de todos e eu Tatiane 163 

Gazzoni Selbach, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será assinada 164 

por mim e pelo Presidente. 165 

 166 


