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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

ATA Nº 20 – 24/11/2015 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze 1 

horas, reuniram-se no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, a Mesa Diretiva do 2 

CMDCA e demais membros, conforme lista de presença, para tratarem da seguinte 3 

pauta do dia: 1) Apreciação e aprovação da pauta; 2) Apreciação e aprovação das 4 

justificativas de ausências; 3) Apreciação e deliberação referente à validação de 5 

registro da APOFILAB; 4) Apreciação e deliberação relativa à alteração de nome 6 

do Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e Enfrentamento à Pobreza da 7 

Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos – Guarda Mirim e a 8 

validação de inscrição do referido Programa; 5) Apreciação e encaminhamentos 9 

relativos aos bens do Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, adquiridos com 10 

recursos do FIA Municipal – Of. n° 505/2015 de 09/11/2015; 6) Informes. O Vice 11 

Presidente Hudson Marcio Moreschi Junior dá por aberto os trabalhos justificando a 12 

ausência do presidente Sr. Valdair Mauro Debus o qual está representando o CMDCA 13 

em reunião do FIEP sobre o Fundo da Infância e Adolescência - FIA.  Hudson passa ao 14 

item 1) Apreciação e aprovação da pauta: Etelda Madsen, Assistente Social do 15 

CMDCA pede inclusão de três informes. Após alterações a pauta fica da seguinte 16 

forma: 1) Apreciação e aprovação da pauta; 2) Apreciação e aprovação das 17 

justificativas de ausências; 3) Apreciação e deliberação referente à validação de 18 

registro da APOFILAB; 4) Apreciação e deliberação relativa à alteração de nome 19 

do Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e Enfrentamento à Pobreza da 20 

Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos – Guarda Mirim e a 21 

validação de inscrição do referido Programa; 5) Apreciação e encaminhamentos 22 

relativos aos bens do Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, adquiridos com 23 

recursos do FIA Municipal – Of. n° 505/2015 de 09/11/2015; 6) Informes. 6.1 Of. 24 

Circular Nº 11/2015 CMAS, 6.2 – Fórum Metropolitano de Cascavel. 6.3 vaga 25 

evento Articulação 2015 DEASE. É realizada a contagem de quorum que é de 26 

vinte e dois votantes. A pauta é aprovada com vinte e dois votos favoráveis. 27 

Dando seqüência, Hudson passa ao item 2) Apreciação e aprovação das 28 

justificativas de ausências: Etelda lê as justificativas de: Ana Cristina Buss – devido a 29 

compromissos de trabalho assumido anteriormente a convocação. Denise Aline Viccari 30 

dos Santos – não pode comparecer pois está sozinha na Divisão de Lazer no período 31 

vespertino. Fabricia Destro – pois já havia um planejamento prévio de atividades do 32 



CRAS as quais não poderiam ser adiados. Silvania Maria Pereira Kaizer justificou 33 

verbalmente a ausência de Lenita Terezinha da Veiga a qual está fora da cidade a 34 

trabalho e não chegará a tempo. Etelda esclarece que a plenária deve se atentar que as 35 

justificativas deverão estar de acordo com o Regimento aprovado em reunião anterior, 36 

cujas justificativas devem seguir conforme disposto no Regimento. A plenária decide 37 

aprovar da mesma forma as justificativas ora postas, e solicita que a Secretaria 38 

Executiva encaminhe através de e-mail aos conselheiros o texto do regimento que trata 39 

das justificativas para reforçar a todos o conteúdo. Maria Tereza Chaves pergunta se 40 

tanto o titular quanto o suplente precisam justificar. Etelda explica que o titular tem 41 

obrigação de justificar e o suplente apenas quando estiver representando o titular. As 42 

justificativas são colocadas em aprovação e são aprovadas pela maioria da plenária, 43 

com vinte e dois votos. Dando seqüência Hudson coloca em discussão o item três da 44 

pauta: 3) Apreciação e deliberação referente à validação de registro da APOFILAB: 45 

Fábio Tomasetto sugere que os itens três e quatro da pauta 4) Apreciação e 46 

deliberação relativa à alteração de nome do Programa de Capacitação, Inclusão 47 

Produtiva e Enfrentamento à Pobreza da Associação Educacional Espírita Lins de 48 

Vasconcelos – Guarda Mirim e a validação de inscrição do referido Programa; 49 

sejam analisados e deliberados juntos. A plenária aprova a junção dos dois itens de 50 

pauta. Fabio então faz a leitura do parecer: Validação de Registro e Inscrição da 51 

APOFILAB/ Programa de Proteção em Regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar e 52 

do Programa de Proteção em Regime de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto e de 53 

inscrição do Programa de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho - GUARDA 54 

MIRIM e alteração de nome do Programa.  A Comissão de Registro, Inscrição, 55 

Validação e Renovação do CMDCA, procedeu a análise da documentação entregue 56 

pelas Entidades supracitadas, assim como dos pareceres técnicos expedidos pela 57 

Secretaria Municipal de Assistência Social, e a Comissão expede o seguinte parecer: 58 

Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos – A.E.E.L.V – GUARDA MIRIM - 59 

Apoio Socioeducativo em Meio Aberto – Programa de Promoção e Integração ao Mundo 60 

do Trabalho - Validação de Inscrição do Programa - Parecer Técnico Social N° 022 de 61 

20/11/2015 – SEASO – 1. FAVORÁVEL a alteração do nome do Programa de 62 

Capacitação, Inclusão Produtiva e Enfrentamento à Pobreza para Programa de 63 

Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho e a validação bienal do mesmo; 2. Que 64 

a Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMDCA acompanhe o cumprimento das 65 

metas do Plano de Trabalho Bienal apresentado; Associação de Portadores de Fissura 66 

Lábio Palatal de Cascavel – APOFILAB - Programa de Proteção em Regime de 67 

Orientação e Apoio Sociofamiliar e do Programa de Proteção em Regime de Apoio 68 

Socioeducativo em Meio Aberto - Validação de Registro da Entidade e de Inscrição do 69 



Programa – Parecer Técnico Social N° 021 de 19/11/2015 – SEASO – 1. FAVORÁVEL 70 

a Validação de Registro da Entidade e de Inscrição do Programa de Proteção em 71 

Regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar e do Programa de Proteção em Regime de 72 

Apoio Socioeducativo em Meio Aberto. 2. Que a Comissão de Monitoramento e 73 

Avaliação do CMDCA acompanhe o cumprimento das metas do Plano de Trabalho 74 

Bienal apresentado. Com a chegada do Sr. Adilson de Amorim o quorum passa a ser de 75 

vinte e três votantes. Hudson coloca em aprovação o parecer o qual é aprovado com 76 

vinte e três votos favoráveis. Dando seqüência Hudson passa ao item: 5) Apreciação e 77 

encaminhamentos relativos aos bens do Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, 78 

adquiridos com recursos do FIA Municipal – Of. n° 505/2015 de 09/11/2015; Etelda 79 

realiza a leitura do oficio e sugere à plenária que analise e destine os bens da listagem 80 

recebida da SEASO, na qual estão discriminadas os bens entregues ao Recanto da 81 

Criança e os disponíveis para deliberação do Conselho, assim como os que estão 82 

sendo utilizados pelo Programa Família Acolhedora juntamente com a analise dos 83 

planos de trabalho da partilha do FIA 2014/2015, com proposição a plenária através do 84 

parecer das comissões responsáveis. Há concordância da plenária em relação ao 85 

encaminhamento proposto com aprovação de vinte e dois votos favoráveis e uma 86 

ausência. Dando seqüência Hudson passa ao item 6) Informes: 6.1 Of. Circular Nº 87 

11/2015 CMAS; 6.2 – Fórum Metropolitano de Cascavel, 6.3 vaga evento 88 

Articulação 2015 DEASE. Etelda realiza a leitura dos informes, os quais foram 89 

encaminhados por e-mail para os conselheiros e não havendo necessidade de maiores 90 

esclarecimentos, a pauta é concluída e nada mais havendo para tratar o Vice 91 

Presidente dá por encerrada à reunião e eu Katia L. Muller Mangabeira 92 

_______________________ lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo 93 

vice presidente do Conselho Hudson Marcio Moreschi Junior 94 

_________________________________. 95 


