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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

ATA Nº 02 – 19/02/2016 

 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze 1 

horas e vinte e um minutos, reuniram-se na Sala de Reuniões do Terceiro Piso da 2 

Prefeitura de Cascavel - PR para Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos 3 

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

Valdair Mauro Debus, de seus Conselheiros e convidados, conforme lista de presença  5 

anexa. O Presidente inicia os trabalhos dando boas vindas a todos e justificando o 6 

atraso do início da reunião devido à outra reunião que iniciou as trezes horas e trinta, 7 

com representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF e dos 8 

Direitos Humanos, para falar a respeitos do alto índice de violência letal de 9 

adolescentes, programa que esta sendo desenvolvidos no Paraná, em três municípios, 10 

Colombo, Foz do Iguaçu e Cascavel. Com trabalhos preventivos, e experiências de 11 

outras regiões do Brasil, desenvolvidas pelo Observatório de Favelas. Agradece a 12 

presença dos Conselheiros titulares e suplentes do Conselho, da Mesa Diretiva do 13 

CMDCA, Salete da FAG, da equipe da Secretaria Executiva dos Conselhos. Na 14 

sequencia passa a tratar da seguinte pauta do dia: 1) Apreciação e aprovação da 15 

pauta; 2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 3) Apreciação e 16 

aprovação do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação referente ao 17 

Projeto da FAG, para captação de recursos do FIA Estadual. O presidente esclarece 18 

que a esta reunião foi convocada com pauta única para apreciação e aprovação do 19 

parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação referente ao Projeto da FAG, 20 

conforme já deliberado na plenária da Reunião Ordinária de três de fevereiro de 2016. 21 

Neste momento é feita a contagem do quórum que somou 19 conselheiros presentes. 22 

Dando sequência o presidente encaminha o item 1) Apreciação e aprovação da 23 

pauta: Valdair coloca em aprovação a pauta e não havendo questionamentos a mesma 24 

é aprovada com quórum de 18 (dezoito) votos favoráveis e 01(uma) ausência. Em 25 

seguida o presidente passa ao item 2) Apreciação e aprovação das justificativas de 26 

ausências: Katia L. Müller Mangabeira – Agente Administrativo do CMDCA faz a leitura 27 

das justificativas de ausência, conforme segue: Fabio Tomazetto, relata através de e-28 

mail, que não pode comparecer pois está de licença paternidade; Leoni Prestes 29 

Naldino, através de e-mail, que tem uma audiência no Juizado Especial no mesmo 30 

horário; Luiz Antonio Pastorini Lançanova através de e-mail, que está em viagem ao Rio 31 



Grande do Sul, para cuidados de saúde de familiares; Lenita T. S. da Veiga através de 32 

e-mail,  devido a viagem agendada com antecedência. Justificativa de ausência de 33 

Marcelo Avelar da Reunião Ordinária anterior, que ocorreu no dia três de fevereiro de 34 

dois mil e dezesseis, a qual foi encaminhada por e-mail e não chegou a tempo da 35 

reunião devido a problemas técnicos com o e-mail do CMDCA, neste e-mail Marcelo 36 

justifica que no mesmo horário teve reunião do Conselho Municipal dos Direitos da 37 

Pessoa com Deficiência, o qual ele preside. Justa Alves dos Anjos Chesca justifica 38 

verbalmente a ausência da conselheira Vanilse da Silva Schenfert, que se dispõe 39 

encaminhar para próxima reunião o oficio com sua justificativa conforme regimento. 40 

Cesar Sagrilo afirma que todas as justificativas vieram por e-mail, estando todas em 41 

discordância com o Regimento do Conselho, que dispõe que as justificativas devem ser 42 

encaminhadas ao Conselho por Oficio pelo secretário ou presidente da entidade. O 43 

presidente então sugere que estas justificativas sejam aprovadas na próxima reunião 44 

mediante oficio de cada secretaria ou entidade. O presidente coloca em aprovação a 45 

sugestão supracitada a qual foi aprovada com vinte votos favoráveis, o quórum neste 46 

momento passa a ser de vinte votantes com a chegada da Conselheira Jaqueline 47 

Lacovic. Prosseguindo o presidente passa ao item de pauta N° 3) Apreciação e 48 

aprovação do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação referente ao 49 

Projeto da FAG, para captação de recursos do FIA Estadual: Valeria Medeiros faz a 50 

leitura do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação: “ Apreciação e 51 

aprovação do “Projeto de Aprendizagem Profissional Jovem  Aprendiz” da FAG. A 52 

Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMDCA recebeu da Mesa Diretiva do 53 

Conselho a solicitação da Fundação Assis Gurgacz – FAG, de apreciação e aprovação 54 

do Projeto de Aprendizagem Profissional Jovem Aprendiz, para o pleito de recursos do 55 

FIA Estadual através da Deliberação N° 094/2015 do Conselho Estadual dos Direitos da 56 

Criança e do Adolescente – CEDCA PR que oportuniza o cofinanciamento de 57 

programas de aprendizagem, e: CONSIDERANDO A Constituição da República 58 

Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 227: “É dever da família, da sociedade e do 59 

Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 60 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 61 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 62 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 63 

violência, crueldade e opressão“; CONSIDERANDO A Lei Federal Nº. 8.069/1990 - 64 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 65 

6.278/2013, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do 66 

Adolescente; CONSIDERANDO a Portaria MTE N° 723/2012, alterada pela Portaria 67 

MTE N° 1005/2013, que estabelece minimamente a infraestrutura física adequada aos 68 



conteúdos, duração, quantidade e perfil dos participantes, para a inscrição do Programa 69 

de Aprendizagem; CONSIDERANDO as exigências do CEDCA PR, através da 70 

Deliberação N° 094/2015, para a apresentação e deliberação de recursos do FIA 71 

Estadual; CONSIDERANDO que a Fundação Assis Gurgacz possui registro no CMDCA 72 

e inscrição do seu Programa de Aprendizagem Profissional de Adolescentes; 73 

CONSIDERANDO que a Comissão de Monitoramento e Avaliação se reuniu na data de 74 

15/02/2016 e analisou o Projeto apresentado pela FAG em consonância com as 75 

orientações e exigências da Deliberação n° 094/2015 do CEDCA PR. A Comissão 76 

Temática do CMDCA têm como indicativo à Plenária: Parecer FAVORÁVEL à 77 

aprovação do “Projeto de Aprendizagem Profissional Jovem Aprendiz” apresentado pela 78 

FAG, no valor de R$ 200.000,00, destinados ao atendimento de 150 adolescentes, e 79 

aquisição de equipamento/material permanente R$15.604,50, aquisição de veículo R$ 80 

41.960,00, serviços de terceiros (pessoa física) R$ 84.764,64, material de consumo R$ 81 

39.070,86, serviços de terceiros (pessoa jurídica) R$ 18.600,00. 1) Atendendo a 82 

deliberação do CEDCA, supracitada, art. 5° - alínea “f”, constar na deliberação do 83 

CMDCA a ratificação do número de adolescentes atendidos pela FAG no mês de 84 

Novembro de 2015, conforme informado pela Entidade no projeto apresentado, que 85 

totalizou 125 (cento e vinte e cinco)”. Concluída a leitura houveram alguns 86 

questionamentos e esclarecimentos de dúvidas por parte da plenária e Comissão que 87 

elaborou o parecer, após reunião conjunta com a Coordenação do Programa de 88 

Aprendizagem da FAG e Comissão de Monitoramento e Avaliação do Conselho, em 89 

cumprimento a deliberação da plenária da Reunião ordinária do CMDCA e com o 90 

objetivo de realizar adequações necessárias no projeto apresentado pela Entidade, 91 

realizada em quinze de fevereiro de dois mil e dezesseis. O quórum neste momento 92 

passa a ser de vinte e um votantes com a chegada do Conselheiro Edson de Souza. 93 

Esgotado o assunto, o parecer é aprovado com vinte e um votos. Ficou reforçado e 94 

deliberado pela plenária, que deverá haver  o acompanhamento da execução do projeto 95 

pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMDCA, assim como garantidas as 96 

vagas no percentual de 30% para adolescentes em situação de vulnerabilidade social, 97 

previstas na Deliberação do CEDCA/PR pela Fundação Assis Gurgacz, conforme 98 

Fluxograma constante no Projeto, pois atualmente essa demanda é absorvida pela 99 

Entidade Guarda Mirim, cuja capacidade já não comporta mais novas inclusões. 100 

Concluídos os itens de pauta, o Presidente Valdair agradece a presença de todos e 101 

nada mais havendo para tratar, dá por encerrada à reunião e eu Katia Lisméia Muller 102 

Mangabeira _______________________ lavrei a presente ata que será assinada por 103 

mim e pelo presidente do CMDCA Valdair Mauro Debus 104 

_________________________________. 105 


