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REUNIÃO ORDINÁRIA  

                                                            ATA Nº.17 

Aos nove dias do mês de Novembro de dois mil e onze, as 08h45min, aconteceu no Centro de 1 

Referência Especializada de Assistência Social – CREAS II, sito a Rua Luciano Correia Siqueira, 2 

nº. 224, Bairro: Aclimação – Cascavel - PR, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos 3 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com a presença de seu Presidente, Sr. Pedro 4 

Maria Martendal de Araújo e seus membros, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. 5 

Apresentação e aprovação da pauta da reunião; 2. Leitura e aprovação das atas das 6 

reuniões ordinária e extraordinária anteriores; 3. Leitura de Justificativas de ausências em 7 

reuniões de Conselheiros; 4. Ofício SEASO No.: 632/11 de 07/11/11 - Aprovação pelo 8 

CMDCA, do Plano de     Aplicação do Programa Atitude; 5. Apreciação e Aprovação do 9 

parecer da Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos, referente à Capacitação para 10 

os Conselheiros Tutelares Eleitos para a gestão 2012/2014; 6. Apresentação e aprovação de 11 

Relatório de Visita realizada por Conselheiros no Instituto Mega de Integração Social – 12 

IMIS ; 7. Ofício GS No 375/2011 - 17/10/2011 Secretaria Municipal de Saúde, relativo aos 13 

atendimentos especializados; 8. Ofício GAB SEFIN No. 283/2011 de 13/10/11 (substituição 14 

de Conselheiro); 9. Substituição das Conselheiras Maria Tereza Chaves e Antonieta A. Aziz 15 

Halim na Comissão do PETI; 10. Apresentação de relatórios mensais pelos Conselhos 16 

Tutelares Leste e Oeste; 11. Apresentação da avaliação da V Conferência Municipal dos 17 

Direitos da Criança e do Adolescente; 12. Informes Gerais: Ofício Nº. 072/2011 – G – 18 

SEDES – referente denúncia CENSE; O Presidente cumprimenta a todos e agradece a 19 

Coordenadora do CREAS II Emilene Canfield Prado, pelo espaço cedido para a reunião e passa a 20 

palavra a mesma. Emilene cumprimenta a todos e diz muito feliz de estar recebendo os 21 

conselheiros no CREAS II e explica que o serviço provê atenção socioassistencial e 22 

acompanhamento a adolescentes e jovens com cumprimento de medidas socioeducativas em 23 

meio aberto, determinados judicialmente. Informa que o Programa conta com dezoito 24 

funcionários e que tem um atendimento mensal em torno de duzentos e trinta jovens. A mesma 25 

expõe sobre o funcionamento do Serviço, equipes de trabalho, espaços físicos e convida a todos 26 

para conhecer a estrutura do local. A Conselheira Maria Tereza Chaves questiona em relação à 27 

demanda reprimida. Emilene responde dizendo que não há. Na seqüência Pedro agradece mais 28 

uma vez e diz que os conselheiros têm ciência do Serviço e que é de grande valia. Dando 29 

continuidade o Presidente inicia a discussão do ponto de pauta nº. 1. Apresentação e aprovação 30 

da pauta da reunião; Antes de colocar a pauta em votação Pedro informa que teriam algumas 31 

inclusões de pauta, Ofício Nº.642/2011 de 08/11/2011 advindo da SEASO – referente à 32 



indicação de representante para reuniões do Centro da Juventude; Oficio Nº. 232/2011 33 

advindo da SEMEL referente à solicitação de um representante do CMDCA para fazer 34 

parte do Conselho Gestor, durante 24 meses que será a duração do projeto; Ofício Nº. 35 

641/2011, advindo da SEASO, apresentação do plano complementar de aplicação para 36 

utilização dos recursos no CREAS II e a antecipação do ponto de pauta 10 para 4; Após 37 

votação a plenária aprova a nova pauta que segue: 1. Apresentação e aprovação da pauta da 38 

reunião; 2. Leitura e aprovação das atas das reuniões ordinária e extraordinária anteriores; 39 

3. Leitura de Justificativas de ausências em reuniões de Conselheiros; 4. Apresentação de 40 

relatórios mensais pelos Conselhos Tutelares Leste e Oeste; 5. Ofício GAB SEFIN No. 41 

283/2011 de 13/10/11 (substituição de Conselheiro); 6. Ofício SEASO No.: 632/11 de 42 

07/11/11 - Aprovação pelo CMDCA, do Plano de Aplicação do Programa Atitude; 7. 43 

Apreciação e Aprovação do parecer da Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos, 44 

referente a Capacitação para os Conselheiros Tutelares Eleitos para a gestão 2012/2014; 8. 45 

Apresentação e aprovação de Relatório de Visita realizada por Conselheiros no Instituto 46 

Mega de Integração Social – IMIS ; 9. Ofício GS No 375/2011 - 17/10/2011 Secretaria 47 

Municipal de Saúde, relativo aos atendimentos especializados; 10. Substituição das 48 

Conselheiras Maria Tereza Chaves e Antonieta A. Aziz Halim na Comissão do PETI; 11. 49 

Apresentação da avaliação da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 50 

Adolescente; 12. Ofício Nº.642/2011 de 08/11/2011 advindo da SEASO – referente à 51 

indicação de representante para reuniões do Centro da Juventude; 13. Oficio Nº. 232/2011 52 

advindo da SEMEL referente a solicitação de um representante do CMDCA para fazer 53 

parte do Conselho Gestor, durante 24 meses que será a duração do projeto; 14. Ofício Nº. 54 

641/2011, advindo da SEASO, apresentação do plano complementar de aplicação para 55 

utilização dos recursos no CREAS II; 15. Informes Gerais - Ofício Nº. 072/2011 – G – 56 

SEDES – referente denúncia CENSE; Passando para o ponto de pauta seguinte: 2. Leitura e 57 

aprovação das atas das reuniões ordinária e extraordinária anteriores; Pedro sugere a 58 

dispensa da leitura da ata e coloca em votação, sendo aprovado pela plenária. A Conselheira 59 

Patrícia A. Finato, pede a correção da Ata Ordinária, na linha 212 onde se lê Lançamento do FIA 60 

2010, escreve-se Lançamento do FIA 2011 e a Conselheira Rossana Costacurta, pede a correção 61 

da Ata Extraordinária, na linha 76 onde se lê Construção de Assistência Social, escreve-se 62 

Contratação de Assistência Social. Após manifestações, posto em votação a plenária aprova por 63 

unanimidade. 3. Leitura de Justificativas de ausências em reuniões de Conselheiros; Etelda 64 

faz a leitura da justificativa da Reunião Ordinária do mês de Outubro, da Srª Marluci Ayuri 65 

Miyazaki, a qual esteve em tratamento fisioterapeutico na data de 07 de Outubro de 2011 das 09h 66 



às 10h; a justificativa para esta reunião da Srª Salete Chrun, em virtude do 5º Festival de Música 67 

para 3ª idade; justificativa do Srº Imoacir Angheben, por ter duas audiências já pré-agendadas; da 68 

Srª Silvana Ferreira Messias Valdamei e do Srº Vanderlei Augusto da Silva por terem a reunião 69 

do FUNDEB, neste mesmo horário e a Gerente da Divisão de Proteção Especial de Média e Alta 70 

Complexidade Justa Alves dos Anjos Chesca, justifica a ausência da Srª Inês de Paula que está 71 

em Brasília no programa Brasil sem miséria. Pois tal evento já estava agendado e ficou impedida 72 

de participar devido à alteração de data da reunião ordinária devido o feriado de 02 de Novembro. 73 

Pedro salienta a importância da presença de todos na reunião e informa aos titulares que caso não 74 

seja possível se fazer presente na plenária, que justifique com antecedência aos seus suplentes. 75 

Na seqüência encaminha-se o próximo ponto de pauta: 4. Apresentação de relatórios mensais 76 

pelos Conselhos Tutelares Leste e Oeste; A Presidente do Conselho Tutelar Regional Leste, 77 

Noeli Zanin Menegatti de Souza, procede à apresentação do relatório do Conselho Tutelar Regional 78 

Leste do mês de Outubro, do Sistema de Informação para Infância e Adolescente – SIPIA/WEB, 79 

fazendo as devidas explanações referente aos atendimentos realizados. O Presidente coloca o relatório 80 

em apreciação, não havendo manifestações, coloca o relatório em votação e a plenária aprova por 81 

unanimidade. Pedro diz que a apresentação poderia ser de uma forma que facilitasse a observação 82 

das oscilações de um mês para o outro. Noeli lembra que já é a segunda reunião que o Conselho 83 

Tutelar Regional Oeste não faz a apresentação do relatório. Pedro solicita que para a próxima 84 

apresentação seja feito um levantamento de todos os meses. Etelda sugere que seja feito em 85 

gráfico, Noeli diz que em virtude de estarem no final do mandato estão bastante apurados e não 86 

pode se comprometer a fazer gráficos, mas pode fazer o relatório. Patrícia questiona sobre o 87 

atendimento dos pedidos de evasão escolar vindos do Núcleo Regional de Educação – NRE, se 88 

estão atendendo regularmente e até que data farão o atendimento as Escolas. Noeli diz que irão 89 

respeitar o calendário escolar, que será até o dia 16 de Dezembro. E que foi orientada pelo 90 

Promotor de Justiça, Dr. Luciano Machado de Souza de que a lista de espera dos atendimentos 91 

esteja atualizada e seja repassada para os próximos conselheiros tutelares. Rossana alerta que 92 

para a ausência do Presidente dos Conselhos Tutelares, que o mesmo pode ser feito por outro 93 

conselheiro, pois funciona como uma equipe e todos teriam que saber de todos os assuntos. Justa, 94 

lembra que já foi deliberado em plenária que os relatórios do SIPIA seriam enviados por e-mail 95 

para os conselheiros com antecedência. Pedro sugere e coloca em apreciação o encaminhamento 96 

de oficio aos dois Conselhos Tutelares, para que estejam presentes nas reuniões ordinárias do 97 

CMDCA, e façam à apresentação do relatório mensal e anual em gráficos com uso de multimídia. 98 

Pedro coloca em votação sobre que sejam oficiados os conselheiros tutelares e Rossana sugere 99 

que também façam parte do oficio que apresentem em Dezembro na reunião em relatório anual 100 



com os dados e suas oscilações e para que compareçam as reuniões. A Plenária aprova por 101 

unanimidade. Pedro informa que esse assunto será tratado nas capacitações para os conselheiros 102 

tutelares novos. Noeli lembra que não tinham e-mail até o mês passado. Justa diz que poderiam 103 

ter copiado em pendrive e passado. A Assistente Social do Ministério Público Andressa Bremm 104 

diz que sente desconforto com o relatório dos conselhos tutelares e acha difícil essa leitura, por 105 

mais que seja um relatório padrão do SIPIA, acredita que seria realmente bem interessante que 106 

fosse apresentado em gráficos e que seria muito mais fácil a visualização, reforçou a importância 107 

da analise destes dados dos conselheiros tutelares, pois ele serve de parâmetro para a analise das 108 

situações que estão mais presentes e também quando os resultados do trabalho do Conselho 109 

Tutelar e das políticas de atendimento. Comentou ainda que este material deveria ser mais visual 110 

para melhorar o atendimento dos presentes. Sugere que seja colocado na capacitação, manuseio e 111 

analise dos dados e ressalta a ausência do representante do Conselho Tutelar Oeste. A Gerente da 112 

Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, Cheila Tatiana Lautert Guimarães, diz que 113 

como representante da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO e também 114 

responsável pelo encaminhamento da capacitação dos novos conselheiros tutelares, que todas 115 

estas questões serão abordadas pela empresa que foi contratada. Anota os dados para incluir na 116 

capacitação. Diz que irá apontar estes pontos para que seja dada a atenção devida. Pedro diz que 117 

o entendimento da Lei Municipal nº.5.142/2009 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, são 118 

atribuições do Conselheiro Tutelar e que são remunerados para isso. Alias muito bem 119 

remunerados, pois caso contrario não teria tantos interessados em assumir a função. 5. Ofício 120 

GAB SEFIN No. 283/2011 de 13/10/11 (substituição de Conselheiro); Etelda faz a leitura do 121 

Ofício nº.283/2011, onde “solicita-se a substituição do conselheiro suplente da Secretaria de 122 

Finanças o servidor, Jorge Luiz Bueno e seja colocada a servidora, Paola Muraro Moreira, 123 

Agente Administrativo.” Pedro solicita a Etelda que seja providenciado para a próxima reunião o 124 

termo de posse da servidora supracitada. Dando continuidade, a plenária passa para o ponto 125 

seguinte de pauta: 6. Ofício SEASO No.: 632/11 de 07/11/11 - Aprovação pelo CMDCA, do 126 

Plano de     Aplicação do Programa Atitude; Cheila fez a apresentação em multimídia do plano 127 

de aplicação dos recursos financeiros de saldo de compras e de rendimentos referente ao 128 

convênio Nº. 22/2008, do Programa Atitude para 2012. A encarregada do Setor de Convênios 129 

Sandra Burkouski, diz que será licitada uma empresa para selecionar profissionais capacitados. 130 

Durante a leitura, Cheila esclareceu que houve uma reunião com o prefeito e secretários das áreas 131 

envolvidas o que resultou neste plano com ações intersetoriais. Apresentou que a equipe de 132 

oficineiros e estagiários serão contratados por serviço terceirizado, através de recursos do FIA 133 

Estadual. O Conselheiro, Jovane dos Santos Borges chega a reunião. Sandra contribuiu neste 134 



momento esclarecendo alguns pontos. Pedro diz que um assunto como esse deveria ser passado 135 

pela comissão antes. Etelda lembra que o plano foi encaminhado por e-mail para leitura 136 

preliminar. Rossana sugere que seja enviado o plano com antecedência para que se tenha tempo 137 

de analise. Pedro diz que a SEASO tem encaminhado as inclusões de pauta sem antecedência e 138 

acredita que assuntos como esses que são extensos, precisariam ser discutidos com maior 139 

antecedência nas comissões antes de vir para a plenária e sugeriu que seja oficiado a referida 140 

secretaria para que realize os encaminhamentos antecipadamente. Justa diz que toda essa 141 

documentação passou antes pelo comitê gestor do Programa Atitude em Dezembro de 2010, bem 142 

como pelo CMDCA que foi aprovado a continuidade do programa através de recursos do estado. 143 

Rossana diz que essas questões de verbas devem passar primeiramente pela comissão de 144 

Orçamento e Finanças e as Comissões existentes e que a Secretaria deveria fazer essas 145 

explanações primeiro na comissão, pois existe para isso, para melhor atendimento e deliberação e 146 

que não é primeira vez que acontece isso. Que só deveria ser incluso em pauta, caso seja 147 

Urgência Justificada. Ao longo da apresentação Cheila sugere que seja retirado o item de custeio 148 

das zeladoras e colocar mais um oficineiro e o restante seja usado para material esportivo. E que 149 

os zeladores sejam contratados através de Concurso Público. A conselheira tutelar eleita Gelvana 150 

Cristina de Assis Schmidt questiona a possibilidade de contratar mais estagiários, sendo dois para 151 

cada local; um matutino e um vespertino. Noeli se ausenta da reunião. Sandra informa que o 152 

convênio do Programa Atitude encerra-se no dia 31 de Dezembro de 2011. Para que haja 153 

aprovação pelo Estado da continuidade do Programa, esse Plano deverá ser aprovado pela 154 

plenária do CMDCA. Rossana sugere que o assunto seja retirado de pauta. A Conselheira Maria 155 

Tereza Chaves diz não concordar, pois há necessidade de aprovação para o envio ao Conselho 156 

Estadual da Criança e do Adolescente – CEDCA, caso contrario o Município terá problemas na 157 

continuidade do Programa. Justa argumenta que a preocupação deve ser em relação ao 158 

atendimento de crianças e adolescentes e quantos poderão deixar de ser atendidos se houver 159 

problemas na aprovação do Programa. Pedro diz que como está havendo discordâncias sugere 160 

que o assunto passe pelas comissões. Surgem então duas propostas para apreciação: a) que as 161 

verbas restantes sejam para custeio de materiais de esportes; b) que as verbas restantes sejam para 162 

contratação de estagiários; O Presidente coloca as propostas em votação e a segunda proposta 163 

vence com 8 votos contra 4 votos da primeira. Patrícia justifica seu voto dizendo que acha mais 164 

fácil conseguir material do que estagiários. Então o valor de R$ 34.489,92 (trinta e quatro mil e 165 

quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) que seria para custear quatro 166 

zeladoras será redistribuído em estagiários/oficineiros. O total de recursos para Recursos 167 

Humanos e Materiais Esportivos soma um total de R$ 486.166,30 (quatrocentos e oitenta e seis 168 



mil e cento e sessenta e seis reais e trinta centavos). Portanto o Plano de Aplicação foi aprovado 169 

com indicativo de alteração a ser feita no que tange ao recurso humano “zeladora” que foi 170 

sugerido ser contratação através de concurso e o recurso que seria gasto com isso, destinar para 171 

contratação de mais estagiários. 7. Apreciação e Aprovação do parecer da Comissão de 172 

Avaliação de Projetos e Documentos, referente à Capacitação para os Conselheiros 173 

Tutelares Eleitos para a gestão 2012/2014; Etelda faz a leitura do parecer das Comissões de 174 

Avaliação de Projetos e Documentos favorável a “capacitação dos conselheiros tutelares 175 

regionais Leste e Oeste (gestão 2012-2014) eleitos, que acontecerá em Novembro e Dezembro 176 

com uma programação compostas de aulas teóricas, através do Centro de Estudos e projetos em 177 

educação, cidadania e desenvolvimento social - CEDEPS, e com práticas através de visitas as 178 

Entidades, Programas, Projetos e Serviços de atendimento a crianças e adolescentes e no final 179 

com a Posse dos conselheiros tutelares.” O Presidente coloca o parecer em apreciação. Etelda 180 

informa o local para a realização do evento ainda está indefinido e qualquer mudança na 181 

programação será informada aos presentes e aos conselheiros tutelares. Maria Tereza achou que a 182 

programação oferece muita visita e pouca prática direta de rotinas do Conselho Tutelar e de 183 

manuseio do SIPIA. Cheila informa que o curso teórico tem uma carga horária de 40 (quarenta) 184 

horas e lembra que todos os conselheiros tutelares eleitos têm nível superior e que já possuem 185 

conhecimento na área da criança e do adolescente. Maria Tereza reforça sua idéia inicial de 186 

reduzir visitas e que sejam postas somente 10 (dez) horas de visitas para conhecimento de 187 

práticas. Andressa questiona a necessidade de serem treinados para utilizar o SIPIA, pois é um 188 

instrumental de extrema importância para os conselheiros que irão assumir. Maria Tereza 189 

questiona em relação à ética. Cheila diz que nessa programação apresentada junto com o parecer 190 

não consta o conteúdo, mas todos os aspectos de relevância para a capacitação dos conselheiros 191 

está prevista. Patrícia pergunta se existe a possibilidade dos conselheiros eleitos estarem indo 192 

visitar os conselhos atuais no intuito de já irem se familiarizando com o Serviço.  Cheila acredita 193 

que teria que ser comunicado, pois por uma questão ética e pela responsabilidade que é dos 194 

conselheiros atuais pode não concordar com a sugestão de Patrícia. Gelvana concorda Cheila, 195 

pois acha que essa convivência de aprendizado pode servir para que se adquira “vícios”. Informa 196 

ainda que trabalha no Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, e por conhecer as Entidades, pergunta se 197 

poderia ficar liberada das visitas do curso de capacitação. Cheila diz que na Lei Municipal 198 

Nº.5.142/2009, no art.48 diz “que os conselheiros deverão participar do curso completo, visto 199 

que crianças e adolescentes são prioridade.” E sugere que seja feita uma declaração para que os 200 

conselheiros entreguem nos seus locais de trabalho, informando da obrigatoriedade do curso. A 201 

Conselheira Ida Maria Dolla, concorda com Maria Tereza em relação à falta da parte prática. A 202 



conselheira tutelar eleita Luziara Galindo diz que seria interessante visitar os Conselhos, bem 203 

como aprender, mas acredita que a presença dos novos conselheiros poderia causar empatia dos 204 

que lá estão. Alertou para que no ato da convocação para a capacitação sejam oficiados, pois 205 

ainda estão exercendo trabalhos e precisam justificar suas ausência. Pedro corrobora com Luziara 206 

e diz que a imagem do conselho tutelar está um pouco “arranhada” e acha que se tiver essa 207 

junção não dará muito certo. Patrícia diz que parece que o conselho tutelar é um órgão particular 208 

e alerta aos novos conselheiros que essa imagem terá que ser mudada. Após manifestações, o 209 

Presidente coloca o parecer em votação e a plenária aprova por unanimidade. Dando seguimento 210 

para o próximo ponto de pauta: 8. Apresentação e aprovação de Relatório de Visita realizada 211 

por Conselheiros no Instituto Mega de Integração Social – IMIS; Etelda faz a leitura do 212 

relatório de visita a Entidade Instituto Mega de Integração Social – IMIS e que após a visita 213 

constatou-se que “a IMIS não está cumprindo com as exigências legais, para funcionar como 214 

Programa de Aprendizagem, e apesar de terem sido orientados a procurarem o CMDCA para 215 

viabilizar a inscrição, não compareceram.” O Presidente coloca o relatório em apreciação. A 216 

Conselheira Leoni A. Prestes Naldino, pergunta se a entidade recebe verba do Estado. Pedro diz 217 

que não. Cheila informa que cobram cento e cinqüenta reais mensais de cada aluno através de 218 

carnê, e deste valor noventa reais e dez centavos é subsidiado e os cinqüenta e nove reais e 219 

noventa centavos restantes são pago pelo aluno. Cheila diz que questionou a responsável pela 220 

IMIS quais benefícios possuem com este trabalho, e houve a resposta que após os adolescentes 221 

ingressarem no mercado de trabalho terão um retorno de cento e cinqüenta reais por adolescente 222 

aprendiz encaminhado ao mercado de trabalho. Cheila diz que pela Legislação de programas de 223 

aprendizagem esse serviço não poderia ser cobrado, pois os Programas de Aprendizagem só 224 

podem ser executados pelos Serviços “S” e por entidades sem fins lucrativos. Patrícia diz que a 225 

Winner está com alvará precário desde 2009 e solicita que seja feito um oficio ao Setor de 226 

Finanças afim de se verificar tal fato. Gelvana diz que o Centro de Capacitação Profissional - 227 

CETESP tem a mesma forma de agir que funciona no mesmo prédio da Sarolli Colonial na Rua 228 

Paraná, e solicitou que seja verificado. Pedro diz que a cobrança não é proibida, mas que estão 229 

fazendo de forma irregular. Jovane sugere que seja mandado oficio para o Programa de Proteção 230 

e Orientação ao Consumidor – PROCON, mas foi lembrado a ele que este relatório feito será 231 

encaminhado a Procuradoria da Justiça do Trabalho, cujo prazo já encerrou em 03 de Novembro 232 

de 2011. Etelda informa que o Srº Rubens Moraes de Souza, Diretor da Winner, ligou para a 233 

Secretaria Executiva do CMDCA, dizendo que a IMIS não existe e que é a Winner que oferece os 234 

cursos e solicitou informações de como poderia fazer para se inscrever no CMDCA. A mesma 235 

então enviou e-mail a ele contendo a relação de documentos necessários para a referida inscrição. 236 



Após manifestações o Presidente coloca o relatório de visita em votação, o qual é aprovado por 237 

unanimidade e será remetida cópia a Procuradoria da Justiça do Trabalho de Cascavel. 9. Ofício 238 

GS No 375/2011 - 17/10/2011 Secretaria Municipal de Saúde, relativo aos atendimentos 239 

especializados; Etelda faz a leitura do oficio nº.375/2011, onde a Secretaria Municipal de Saúde 240 

informa através da planilha “a quantidade de atendimentos realizados por mês, relativos a 241 

atendimentos Clinico, Psicologia, Neuropediatria, Fonoaudiologia, Oftalmologia e 242 

Otorrinolaringologia para crianças e adolescentes“. Pedro lembra a todos que os relatórios 243 

ficam à disposição na Secretaria Executiva para consulta de analise. Andressa sugere que venha 244 

alguém da secretaria para apresentar o relatório e explica-lo. Maria Tereza diz que seria mais 245 

importante saber qual é a demanda reprimida. Cheila sugere que esse tipo de apresentação sempre 246 

no inicio de cada ano, inclusive a demanda reprimida. Rossana acha que teria que ser cobrado de 247 

todas as secretarias esses dados e principalmente da demanda reprimida. Justa disse que a 248 

representante da Saúde no Conselho é a Rossana e caberia a ela fazer esta exposição e buscar 249 

esclarecimentos para trazer enquanto representante da saúde junto ao CMDCA, por isso que a 250 

maioria das Secretarias possuem Conselheiros na composição do Conselho. Pedro comentou 251 

também em relação aos dados dos CEMEIS, aos quais já solicitou o envio de informações sem 252 

êxito. O Presidente coloca a relação de atendimentos especializados em votação que é aprovado 253 

pela plenária por unanimidade, com indicativo de que sejam promovidos espaços nas reuniões 254 

para as várias Secretarias e serviços apresentarem resultado sem relação aos atendimentos na área 255 

da criança e do adolescente. 10.  Substituição das Conselheiras Maria Tereza Chaves e 256 

Antonieta A. Aziz Halim na Comissão do PETI; Maria Tereza informa que tomou posse no 257 

cargo de Assistente Social na Associação de Portadores de Fissura Labial – APOFILAB e que 258 

está sendo difícil de comparecer as reuniões e que irá continuar apenas no CMDCA e no 259 

Conselho da Educação. Pedro solicita que a secretária do CMDCA faça contatos telefônicos com 260 

os conselheiros afim de encontrar interessados para as substituições. Etelda informa aos presentes 261 

à dificuldade que é para obter adesão de conselheiros nas comissões de Sindicância e em visitas 262 

necessárias. Patrícia sugere que o Presidente desempenhe o seu papel político e de articulação e 263 

faça esses contatos, visto que não houve interessados nesta plenária. Pedro diz que esse assunto 264 

deveria ser incluso na Lei, para que as pessoas tenham maior comprometimento, bem como 265 

Entidades que são beneficiadas com recursos do FIA e possuem inscrição no CMDCA. Gelvana 266 

diz que seria interessante que o “órgão que assumir a cadeira” teria que já se comprometer para 267 

duas comissões pelo menos. Leoni sugere que seja alterado o horário da reunião para oito horas e 268 

quinze minutos e solicita que todos obedeçam o horário, sugere ainda que seja estipulado tempo 269 

para cada ponto de pauta. Se compromete a estar presente nas reuniões das oito horas às onze 270 



horas. Leoni se ausenta da reunião com a justificativa de que tem outro compromisso. Pedro 271 

justificou que há a necessidade de quorum, mas concordou e avisou que a próxima reunião 272 

iniciará às oito horas e quinze minutos. 11. Apresentação da avaliação da V Conferência 273 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; A estagiária de Assistência Social 274 

Janaina Alves Teixeira que trabalha na Secretaria dos Conselhos, faz a apresentação em gráficos 275 

através de multimídia da avaliação da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 276 

Adolescente, que totalizou vinte e dois por cento dos participantes, com avaliação de excelente, 277 

bom e regular, relativos ao Credenciamento, palestra magna, participação de crianças e 278 

adolescentes, organização, alimentação servida dentre outros aspectos. Maria Tereza lembra que 279 

o atraso na entrega dos crachás justifica o alto índice de regular nas pesquisas para o 280 

credenciamento. Após apresentação e analise dos dados identificou-se que no geral a avaliação 281 

foi boa e excelente, exceto a situação do Credenciamento e os Certificados que também não 282 

puderam ser entregues durante o evento. Gelvana sugere que na próxima conferência sejam 283 

oficiadas as escolas e seja bem mais divulgado. Justa sugere que seja posto no planejamento do 284 

calendário escolar de 2012 o assunto, pois a próxima conferencia será em 2013. Maria Tereza diz 285 

que a participação dos adolescentes tanto nas apresentações culturais quanto no geral foi muito 286 

boa. Justa sugere que a avaliação da V Conferência seja encaminhada ao Ministério Público e a 287 

Vara da Infância e da Juventude. Cheila aproveita para solicitar que as propostas que foram 288 

aprovadas na Conferencia sejam encaminhadas aos conselheiros para o acompanhamento. 289 

Luziara sugere que a Conferencia seja feita em dois dias. O Presidente coloca as sugestões em 290 

votação e a plenária aprova por unanimidade. Pedro diz que a conferencia é um acontecimento 291 

muito importante, além disso, se sentiu bastante envergonhado quando no ato da entrega dos 292 

Certificados de Honra ao Mérito aos conselheiros somente estavam presentes oito conselheiros e 293 

seis ausentes. Cheila lembra que no final da Conferência, no momento em que acontecia a eleição 294 

dos Delegados, só estavam presentes quatro conselheiros do CMDCA. Andressa se ausenta da 295 

reunião. Pedro diz que a palestra do Dr. Sergio Luiz Kreuz, Juiz da Vara da Infância e da 296 

Juventude foi excepcional e fala que apesar da empresa contratada para a entrega dos crachás não 297 

ter cumprido horário, a equipe técnica estava presente no local e horário com antecedência. 298 

Diante disso houve o indicativo de alguns presentes para que seja oficiada a SEASO quanto ao 299 

fato, e que esta faça uma avaliação dos serviços prestados pelas empresas contratadas. Ainda foi 300 

enaltecida a presença da equipe da Secretaria Executiva e da Secretaria da SEASO pelo brilhante 301 

trabalho que realizaram em prol da conferência e da Audiência Publica. 12. Ofício Nº.642/2011 302 

de 08/11/2011 advindo da SEASO – referente à indicação de representante para reuniões do 303 

Centro da Juventude; Justa faz a leitura do Ofício Nº. 642/2011 o qual “solicita um 304 



representante do CMDCA para fazer parte das reuniões promovidas pela comunidade local com 305 

envolvimento de jovens e adolescentes e Poder Público em relação ao Centro da Juventude em 306 

construção no bairro Julieta Bueno - Interlagos.” Justa avisa que as reuniões geralmente 307 

acontecem à noite e aos Sábados, mas ainda não tem data marcada. Pedro diz que teria que ser 308 

um representante Governamental e um Não Governamental, pois lembra que ele já faz parte desta 309 

reunião como voluntário. Patrícia se oferece para ser a representante Governamental e Fabio 310 

Fiorin como Não Governamental, Pedro fica como Suplente do Fabio. O Presidente coloca as 311 

representações em votação e a plenária aprova por unanimidade. 13. Oficio Nº. 232/2011 312 

advindo da SEMEL referente a solicitação de um representante do CMDCA para fazer 313 

parte do Conselho Gestor, durante 24 meses que será a duração do projeto; . Ida se dispõe a 314 

participar, contudo foi discutido que por ela fazer parte da Secretaria de Esporte e Lazer não seria 315 

o mais adequado, pois já esta envolvida diretamente. Pedro sugere que seja um representante Não 316 

Governamental, com argumentação de que os representantes Governamentais muitas vezes vêm 317 

preparados para cumprir o que os secretários querem, inclusive sabe que tem conselheiros que já 318 

se indispôs com chefe por não ter votado a favor de assuntos de interesse da administração. 319 

Patrícia e Gelvana comentaram a importância de ser representante Não Governamental. Pedro 320 

sugere Patrícia e ela não aceita porque ele havia comentado sobre os Governamentais defenderem 321 

os Governamentais. Neste momento houve uma discussão entre Pedro e Patrícia com argumento 322 

de Pedro, de que ela levando para o lado pessoal e a mesma rebateu dizendo que não é nada 323 

pessoal e seu questionamento era em relação à postura dele como Presidente. Após discussão, 324 

ficou deliberado que a Secretaria Executiva fará ligação para o Srº Lino Santo Mantovani para 325 

ver a disponibilidade dele representar o CMDCA no Comitê Gestor deste Projeto PELC – Projeto 326 

Esporte e Lazer da Cidade, coordenado pela Secretaria de Esporte e Lazer e caso não seja 327 

possível sua participação ficará denominada como representante a Srª. Marlucy S. Zampronio 328 

Miyazaki. 14. Ofício Nº. 641/2011, advindo da SEASO, apresentação do plano 329 

complementar de aplicação para utilização dos recursos no CREAS II; Sandra faz a 330 

apresentação em multimídia dos dados financeiros e sua aplicação, referente ao plano de 331 

aplicação complementar FIA estadual do convenio 038/ 2009 – objetivando a ampliação do 332 

ginásio poliesportivo do Creas II, bem como pastilhamento da sede do serviço e a aquisição do 333 

veiculo utilitário modelo “Van”. Com a conclusão desses serviços e com a compra do veículo 334 

apurou-se um saldo considerável que deverá ser utilizado até 14 de dezembro de 2011, prazo que 335 

se encerra a execução do convenio estadual. Emilene aproveitou e esclareceu aos presentes 336 

alguns dados relativos à aplicação do recurso disponível. Sandra detalhou ainda o referido plano 337 

de aplicação que foi apreciado e discutido pelos conselheiros presentes e após solicitações de 338 



esclarecimento e algumas manifestações o Presidente colocou em votação e foi aprovado por 339 

unanimidade pela plenária. 15. Informes Gerais - Ofício Nº. 072/2011 – G – SEDES – 340 

referente denúncia CENSE; Etelda faz a leitura do oficio Nº. 072/2011, o qual “informa ao 341 

CMDCA que já estão sendo tomadas a devidas providencias em relação à determinada 342 

denuncia”. Pedro informa que é apenas um oficio de resposta ao que o Conselho enviou a 343 

SEDES Curitiba, no qual encaminhou a denúncia anônima recebida referente ao CENSE. Na 344 

seqüência o Presidente informa que o local onde anteriormente funcionava o Centro de Atenção 345 

Psicossocial Álcool e Droga - CAPS AD, está desocupado e que ele pessoalmente já levou ofício 346 

ao CEDCA Estadual, solicitando permuta do referido local em atenção a pedido da Secretaria 347 

Municipal de Saúde para que funcione uma unidade do Programa de Saúde da Família - PSF, 348 

contudo sem resposta até a presente data. Ao finalizar a plenária, Pedro se desculpa por ter se 349 

exaltado em algum momento da reunião, e deseja a todos um ótimo final de semana e “feriadão”. 350 

Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerra a reunião às 11h52, e eu Ingrid Stéphanie 351 

Queiroz dos Santos das Chagas, lavro a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por 352 

mim e pelo Presidente. 353 


