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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  

                                               ATA Nº.19  

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e onze, às 15h00, aconteceu no 1 

Projovem Adolescente, sito a Rua da Lapa, s/n – Ciro Nardi, a Reunião 2 

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

CMDCA, com a presença de sua primeira Secretária, Maria Tereza Chaves e seus 4 

membros conforme registro no Livro do CMDCA, para tratar dos seguintes assuntos 5 

de pauta: 1. Apreciação e Aprovação dos Pareceres Técnicos do s Planos de 6 

Trabalho e Aplicação dos recursos do FIA 2010; 2. I nformes. A Primeira Secretária 7 

inicia a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos e justifica a 8 

ausência do Presidente, Sr. Pedro Maria Martendal de Araújo e da Vice Presidente, Inês 9 

de Paula, por terem compromissos assumidos. Etelda solicita uma inclusão de pauta: 10 

Apreciação e Aprovação da Ata 001/2011 dos Conselhe iros Tutelares para gestão 11 

2012-2014; Após votação a plenária aprova a nova pauta que segue: 1. Apreciação 12 

e Aprovação Pareceres Técnicos dos Planos de Trabal ho e Aplicação dos 13 

recursos do FIA 2010; 2. Apreciação e Aprovação da Ata 001/2011 dos 14 

Conselheiros Tutelares para gestão 2012-2014; 3. In formes; Em seguida inicia-se a 15 

discussão do seguinte ponto de pauta: 1. Apreciação e Aprovação Pareceres 16 

Técnicos dos Planos de Trabalho e Aplicação dos rec ursos do FIA 2010; Etelda 17 

faz a leitura dos Pareceres Técnicos favorável dos Planos de Trabalho e de Aplicação, 18 

das seguintes Entidades: “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 19 

Cascavel – APAE; Entidade Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristóvão – 20 

CEMIC; Associação Recanto da Criança – ARCRI; Associação Cascavelense de 21 

Amigos da Pastoral da Criança – ACAPAC; Entidade Lar dos Bebês Pequeno 22 

Peregrino. Essas Entidades Não Governamentais foram contempladas com recursos 23 

do Fundo da Infância e do Adolescente - FIA 2010, na redistribuição do valor de R$ 24 

100.000,00 (cem mil reais) que havia sido anteriormente destinado à Capacitação e 25 

reavaliados pelo CMDCA. Fica concluído que, APAE – Parecer 044 – Valor de R$ 26 

23.990,00 (vinte e três mil e novecentos e noventa reais), para contratação de um 27 

profissional de Assistência Social para execução do Programa de Orientação e 28 

Apoio Sócio familiar, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais pelo período 29 

de 13 (treze) meses – prevendo o pagamento do valor do décimo terceiro salário; 30 

Entidade Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristóvão – CEMIC – Parecer 31 



045 – Valor R$ 7.139,00 (sete mil e cento e trinta e nove reais), para aquisição de 32 

material permanente para as salas pedagógicas, sendo seis mesas e setenta e 33 

quatro cadeiras; Associação Recanto da Criança – ARCRI – Parecer 046 – Valor de 34 

R$ 21.144,00 (vinte e um mil e cento e quarenta e quatro reais), para compra de 35 

computadores, roupas íntimas, e contratação de um profissional de serviços gerais e 36 

um monitor pelo período de doze meses, para atendimento das crianças e 37 

adolescentes acolhidas, com faixa de idade de dois a dezoito anos; Associação 38 

Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança – ACAPAC – Parecer 047 – Valor 39 

R$ 24.507,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e sete reais), para contratação de uma 40 

Assistente Social, com carga horária de trinta horas semanais pelo período de doze 41 

meses, para atuação nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 42 

para Crianças até seis anos de idade; Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino – 43 

Parecer 048 – Valor de R$ 23.220,00 (vinte e três reais e duzentos e vinte reais), 44 

para aquisição de um veículo para viabilizar o atendimento prestado pela equipe 45 

técnica da Entidade, garantindo a realização de visitas domiciliares, institucionais e 46 

maior contato com a rede de serviços.” Após apreciação Maria Tereza coloca os 47 

pareceres em votação e a plenária aprova por unanimidade com o encaminhamento 48 

de que ao ser publicada a resolução aprovando os planos de trabalho e de aplicação 49 

das Entidades supracitadas seja feita uma alteração parcial da resolução nº078 50 

publicada de que, a Entidade Recanto da Criança teve aprovado equipamentos e 51 

custeio, contudo no plano de trabalho relativo ao parecer técnico nº 046 de 52 

09/12/2011 incluíram a contratação de recursos humanos (um profissional de 53 

serviços gerais e um monitor de atendimento), o que foi aprovado pela plenária 54 

nesta data; Na sequência é lido o ponto de pauta nº: 2. Apreciação e Aprovação da 55 

Ata 001/2011 dos Conselheiros Tutelares para gestão  2012-2014; Etelda informa que 56 

os Conselheiros Tutelares Eleitos para a Gestão 2012/2014, por iniciativa própria e 57 

em comum acordo dos dez conselheiros eleitos, fizeram a composição das equipes 58 

dos Conselhos Tutelares Regionais Leste e Oeste, e entregaram a Ata nº. 001/2011, 59 

que foi realizada às treze horas no refeitório da CEAVEL, na qual constam os nomes 60 

dos Conselheiros Tutelares eleitos que farão parte de cada Conselho Tutelar. Etelda 61 

faz a leitura da Ata onde consta a seguinte composição: Conselho Tutelar Leste  – 62 

Luziara Galindo Barros; Gelvana Cristina de Assis Schmidt, Silvana Fontoura da 63 

Rosa Kleis, Monica Andressa Silveira e Dominga de Paula Carpenedo e no 64 

Conselho Tutelar Oeste  – Adilson de Amorim, Sandra Elenice de Jesus Silvério, 65 



Elemar Muller, Andrelina Pedroza Battisti e Silvana Ricardi . A Gerente da Divisão do 66 

Sistema Municipal de Assistência Social, Cheila Tatiana Lautert Guimarães informa 67 

que nas eleições anteriores havia um acordo de que os cinco primeiros ficavam no 68 

Conselho Tutelar Oeste e o restante no Conselho Tutelar Leste, era apenas uma 69 

questão de consenso, pois não tem nada na Lei dizendo sobre isso. Portanto, Cheila 70 

acrescenta que ficou decidido pela Comissão que nesta Eleição seria diferente e que 71 

quem ganhasse em primeiro lugar escolheria o Conselho que gostaria de ir e assim 72 

sucessivamente. Informa ainda que como os Conselheiros estão tendo uma boa 73 

conciliação no Curso de Capacitação, os mesmos decidiram em conjunto fazer uma 74 

ata para listar os Conselheiros de cada Conselho, desta forma Cheila salienta a 75 

importância da ata vir p a plenária, a fim de ser votada e de consolidá-la. Maria Tereza 76 

coloca a ata em votação e a plenária aprova por unanimidade. Na sequência passa-se 77 

para o ponto de pauta: 3. Informes; Etelda informa a ausência da conselheira Karla 78 

Karina de Maria Luciano que está tendo audiência neste mesmo horário. Informa também 79 

que não compareceu nenhum representante do Conselho Tutelar Leste em virtude de 80 

problemas técnicos no e-mail do Conselho até a data de 08/12/11 e só tomaram 81 

conhecimento do dia da reunião hoje. Desta forma não pode ser fazer presente na 82 

plenária. Etelda avisa que os folders da Campanha Tributo a Cidadania já se encontram 83 

na Secretaria Executiva e que já estão sendo encaminhados para as Entidades e 84 

Secretarias. Maria Tereza diz que teve reunião na Associação dos Portadores de Fissura 85 

Lábio Palatina de Cascavel – APOFILAB e informou aos professores como fazer a sua 86 

contribuição. O Conselheiro Ivo Margotti lembra que as pessoas podem recolher a guia 87 

entrando no site para fazer sua contribuição. Etelda informa que o boleto tem data até 30 88 

de dezembro. Cheila corrobora com Etelda que é super simples e que os contadores 89 

podem fazer esse processo de contabilidade para os seus clientes. Etelda diz que essa 90 

semana será incluso um link diferente com mais detalhes no site da Prefeitura e caso 91 

alguém tenha interesse de divulgação os folders estão à disposição na Secretaria 92 

Executiva. Nada mais havendo a ser tratado, a Primeira Secretária deu por 93 

encerrada a reunião às 15h30, e eu Ingrid Stéphanie Queiroz dos Santos das 94 

Chagas, lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e 95 

pela Primeira Secretária. 96 


