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Aos três dias do mês de dezembro de 2008, às 18h39, reuniram-se na sala de 1 

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

do Adolescente para tratar do seguinte assunto de pauta: 01.Leitura e Aprovação da 3 

Ata da Reunião Anterior (05.11.2008); 02. Alteração Estatutária da entidade 4 

CAOM/Portal do Sol; 03. Plano de Ação para Reordenamento da Rede de 5 

Acolhimento; 04. Solicitação de registro do Programa Pesca do IICP; 05. Minuta 6 

de Alteração da Lei Municipal que dispõe sobre a Política de Atendimento dos 7 

Direitos da Criança e do Adolescente; 06. Minuta de Resolução de 8 

Regulamentação do Processo de Registro dos Programas de Aprendizagem; 07. 9 

Partilha dos Recursos do FIA 2008; 08.Utilização de Saldos Remanescentes do 10 

FIA/2007; 09.Assuntos Gerais; O presidente do CMDCA, Senhor Nilson Augusto 11 

Lehmkuhl saúda os presentes e agradece a presença de todos. Lembra que é a 12 

última reunião do ano e lê a pauta do dia e solicita a inclusão de pauta do assunto: 13 

Solicitação da entidade Guarda Mirim de aditivo de convênio do FIA 2006; 14 

Prossegue-se a reunião deliberando sobre o assunto 01. Deliberação e aprovação 15 

da ata da reunião anterior (05/11/2008). O presidente do CMDCA propõe que se 16 

altere a linha 97 onde se lê: “a cadeira de conselheira é da entidade e não do 17 

conselheiro”, leia-se: “a cadeira é do conselheiro e não da entidade”. E na linha 161 18 

onde se lê: “no dia 1 ou 2”, leia-se: “nos primeiros dias de janeiro”. Não havendo mais 19 

sugestões de alterações, Sr. Nilson coloca em votação a ata que é aprovada por 20 

unanimidade pela plenária. Deliberando sobre o assunto 02. Alteração Estatutária 21 

da entidade CAOM/Portal do Sol Janete lê o ofício 063 do CAOM o qual apresenta 22 

as alterações do Estatuto. Chemim diz que há discordâncias no novo estatuto e Sr 23 

Nilson fala que poderá ser alterado posteriormente. Chemim diz que teme pelo CAOM 24 

se tornar novamente um “depósito de menores”. Vanderlei Augusto presidente do 25 

CMAS, diz que o CAOM foi descredenciado do CMAS. E que irão marcar uma nova 26 

data para os conselheiros do CMAS se reunirem para discutir sobre a continuidade do 27 

CAOM. Sr Nilson sugere a aprovação ou não do estatuto, e diz ainda que cabe um 28 

parecer do CMAS para ter maior embasamento para o CMDCA aprovar ou não o 29 

estatuto do CAOM. Janete fala que a parte mais complicada é que o Estado não 30 

intervenha na entidade. Diz que pode-se aceitar como condição de renovação, mas 31 

esclarecer para a nova diretoria em relação aos funcionários. Aceitar 32 

momentaneamente mas que o estatuto seja revisto no caso dos funcionários que não 33 



é bem especifico. Valéria, diz que deve haver uma alteração neste estatuto, pois 34 

alguém pode usar essa falha no estatuto para algum beneficio. Chemim propõe 35 

prorrogar o registro por mais um tempo, reiterando que o estatuto esta com 36 

contradições, e portanto pedir um parecer jurídico. Para isso Nilson fala que o estatuto 37 

esta sendo analisado e sugere alterações em alguns itens. Também reitera que deve-38 

se esperar o parecer do CMAS, para se tomar outra decisão sobre o CAOM. Sr. 39 

Nilson dá a sugestão de que como não há nada para repassar do FIA até o ano novo, 40 

prorroga-se o prazo de registro até o dia 31.01.09. Janete fala que a promotoria 41 

pública está analisando o processo do CAOM, pois a mesma já abriu uma ação civil 42 

pública. Sr Nilson diz que a promotoria pública é uma forte aliada do CMDCA. O 43 

presidente do CMDCA coloca em votação a aprovação da prorrogação do prazo de 44 

registro do CAOM, até a data de 31.01.2009, o qual é aprovado por maioria de votos, 45 

havendo apenas um voto contrário. Deliberando sobre o assunto 03. Plano de Ação 46 

para Reordenamento da Rede de Acolhimento. Janete expõe a proposta do Plano 47 

de ação de forma projetada. Janete explica que a portaria 460 do MDS( Ministério de 48 

Desenvolvimento Social e combate à Fome) dispõe que os serviços de abrigamento 49 

devem se adequar até o final deste ano, em conformidade com o ECA (Estatuto da 50 

Criança e do Adolescente) e do Plano Nacional de Convivência Familiar e 51 

Comunitária. E que o CMAS formou uma comissão especial composta por membros 52 

do órgão gestor e da rede de abrigos para propor o novo reordenamento, sendo que 53 

participaram desta comissão os representantes do Abrigo São Vicente, APAE, 54 

Recanto da Criança, Rede de Acolhimento do Município, Conselho Tutelar Oeste, 55 

Família Acolhedora, e as técnicas da SEASO Janete e Vera. Ainda Janete fala que 56 

depois de várias reuniões desta comissão montaram um diagnóstico e uma proposta, 57 

sendo esta projetada para todos da plenária. Janete lembra que serviram de 58 

orientação os documentos NOB/RH e as orientações técnicas do CONANDA e CNAS 59 

e Estatuto do Idoso. Fala também que o Recanto da Criança e o Lar dos Bebes são 60 

abrigos de longa permanência, mas que as crianças que necessitam apenas de um 61 

abrigamento breve, acabam sendo acolhidas nesses abrigos resultando numa mistura 62 

de públicos. Janete expõe a proposta e diz que esta deva ser apresentada ao próximo 63 

gestor da Assistência Social para que sejam executadas nos próximos 4 anos. Janete 64 

diz que esta proposta deve ser apresentada ao Conselho Estadual na tentativa de 65 

financiamento através do FIA Estadual para esse reordenamento. Janete informa 66 

ainda que dentre a Proposta de reordamento o município estará assumindo o serviço 67 

de Casa Lar atualmente desenvolvido pela entidade APAE, pois a entidade declarou 68 

não ter condições para realizar as adequações necessárias. Sr Nilson diz que a 69 



proposta é muito boa. Senhor Chemim solicita que a prioridade no reordenamento 70 

sempre seja dada à criança e ao adolescente e que isso conste na Resolução que 71 

aprove o Plano. O presidente coloca em votação o Plano de Ação da Rede de 72 

Acolhimento, que é aprovada por unanimidade. Sobre o assunto 04. Solicitação de 73 

registro do Programa Pesca do IICP. Janete apresenta de forma sucinta o Projeto 74 

Pescar. Diz que o Instituto de Investigação Científica do Paraná ligado ao Laboratório 75 

Álvaro é mantenedora do Projeto Pescar e que a Comissão Especial de 76 

Aprendizagem fez uma analise mais uma vez deste projeto e no dia 01.12.08 fizeram 77 

uma visita até este Projeto. Chemim diz que com o registro no Conselho poderão 78 

pleitear verbas para o melhoramento do serviço de aprendizagem. Sr. Nilson 79 

presidente do Conselho, coloca em votação o parecer da Comissão que sugere a 80 

concessão de registro do Programa Pescar do IICP, autorizando-se assim executar o 81 

programa de aprendizagem, o parecer é aprovado com unanimidade de votos. 82 

Prossegue a reunião sobre o assunto 05. Minuta de Alteração da Lei Municipal que 83 

dispõe sobre a Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do 84 

Adolescente. Janete expõe esta minuta projetada para toda a plenária, faz o 85 

destaque de algumas alterações consideradas importantes, como a exigência de 86 

terceiro grau completo aos candidatos à Conselheiro Tutelar, realização de prova de 87 

conhecimentos específicos com caráter classificatório, a ampliação do Colégio 88 

Eleitoral, entre outros. Chemim diz que esta minuta deve ser encaminhada para a 89 

Câmara para ser logo aprovada. Diz ainda que seria interessante ter um vereador que 90 

ajudasse nesta meta. Vanderlei presidente do CMAS, diz que quando esta minuta 91 

estiver na câmara, é bom que todos estivessem lá para de alguma forma pressionar 92 

os vereadores para tal aprovação. O presidente do CMDCA fala da importância de 93 

que a alteração da lei seja votada ainda este ano, coloca em votação a Minuta a qual 94 

é aprovada por unanimidade de votos. Na deliberação do assunto 06. Minuta de 95 

Resolução de Regulamentação do Processo de Registro dos Programas de 96 

Aprendizagem Janete explica que a Comissão de Aprendizagem ao reunir-se para a 97 

deliberação sobre os pedidos de registro dos Programas de Aprendizagem percebeu 98 

que seria necessário regulamentar o processo no município e por isso a Comissão 99 

apresenta a Minuta da Resolução, a qual apresenta algumas exigências que a 100 

entidade deve cumprir ao solicitar o registro dos Programas de Aprendizagem. Sobre 101 

o item da carga horária mínima a Conselheira Salete levanta o questionamento de 102 

que a lei de aprendizagem faz a previsão de carga horária inferior àquela apresentada 103 

na minuta. Faz-se a verificação de que a lei não faz previsão de carga horária. Janete 104 

explica que a carga horária de 580 horas foi prevista na Resolução por ser compatível 105 



àquela exigida pelo SENAC e ainda inferior à exigida pelo SENAI que é de 600 h/aula. 106 

Não havendo mais questionamentos o presidente coloca a minuta em votação a qual 107 

é aprovada por maioria de votos. A respeito do assunto 07. Partilha dos Recursos 108 

do FIA 2008; Janete projeta a proposta da partilha dos recursos do FIA 2008 109 

sugeridos pela Comissão, lembra que a partilha deu-se sob a orientação do Plano de 110 

Ação do CMDCA e sob a estimativa de arrecadação de R$ 450.000,00, e que caso a 111 

arrecadação não alcance a estimativa a partilha deverá ser revista pela Comissão. Sr. 112 

Chemim solicita que isto seja previsto na Resolução da partilha. O presidente Sr. 113 

Nilson propõe a votação da proposta de partilha dos recursos do FIA 2008 a qual é 114 

aprovada pro unanimidade; Deliberando sobre 08.Utilização de Saldos 115 

Remanescentes do FIA 2007;  Referente ao FIA 2007 a SEASO solicita a utilização 116 

dos Saldos remanescentes destinados ao CREAS II, no valor de R$ 1.748,00 para 117 

aquisição de dois balcões de banheiro. O presidente propõe a votação da solicitação 118 

a qual é aprovada por unanimidade de votos. Deliberando sobre 09. Solicitação da 119 

entidade Guarda Mirim de aditivo de convênio do FIA 2006;Janete fala que a 120 

entidade Guarda Mirim solicitou aditivo ao convênio do FIA 2006 cujo objeto é a 121 

contratação de Assistente Social e considerando que a vigência do convênio encerra 122 

em dezembro e há recursos restantes e por isso a entidade solicita o aditivo até o 123 

mês de fevereiro. O presidente propõe a votação da solicitação, a qual é aprovada por 124 

unanimidade. Não havendo mais nada a tratar o presidente do CMDCA, Sr. Nilson 125 

Lehmkhul encerra a reunião agradecendo à todos pelo ano de dedicação ao 126 

Conselho, e deseja à todos um Feliz Natal com votos de um ano novo de muito 127 

trabalho e realizações. Eu Tatiane Gazzoni Selbach, lavro a presente ata que, após 128 

lida e aprovada será assinada por mim e pelo Presidente. 129 


