
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

ATA N° 17 – 27/08/2013 

 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e treze, aconteceu às oito horas e 1 

trinta minutos, no Auditório da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná – AMOP, 2 

sito à Rua Pernambuco, 1936, Centro, a Reunião Extraordinária e Ampliada do Conselho 3 

Municipal de Assistência Social – CMAS e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 4 

do Adolescente – CMDCA com a presença da maioria de seus conselheiros de direitos, 5 

conforme consta na lista de presença anexa, bem como de seus respectivos presidentes: 6 

CMAS: Inês Aparecida de Paula, CMDCA: Valdair Mauro Debus, para tratar dos 7 

seguintes assuntos de pauta, comum aos dois Conselhos: 1. Apreciação e aprovação 8 

da Pauta da Reunião; 2. Apreciação das justificativas de ausência do CMAS; 3. 9 

Apreciação e aprovação das justificativas de ausências do CMDCA; 4. Apreciação e 10 

aprovação do Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Especial de Média 11 

e Alta Complexidade e de Orçamentos e Finanças do CMAS e Especial de Leis e 12 

Orçamento e Finanças do CMDCA, referente ao Projeto de Lei “Bolsa Auxílio – 13 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora”; 5. Informes: 5.1. Reunião de 14 

Comissões do CMDCA em 30/08/2013 (manhã toda); 5.2. Convite para a 1ª. Feira de 15 

Serviços da Região Norte de Cascavel, 31/08 à 01/09/2013, Colégio Estadual Jardim 16 

Interlagos, 9 às 17 horas. Por decisão dos Presidentes dos Conselhos, presidiu os 17 

trabalhos a Sra. Inês Aparecida de Paula, com o apoio do Sr. Valdair Mauro Debus. A 18 

presidente inicia a reunião agradecendo a todos por terem atendido a convocação para 19 

esta reunião extraordinária. Explica que devido ao assunto do ponto de pauta nº 04 ser 20 

pertinente tanto ao CMAS quanto ao CMDCA, esta reunião está sendo realizada entre 21 

conjuntamente. Nesse momento, juntamente com o presidente do CMDCA, Valdair Mauro 22 

Debus, convida para compor a mesa diretiva, o vice presidente do CMAS, Luiz Antônio 23 

Pastorini Lançanova, representante da Associação Educacional Espírita Lins de 24 

Vasconcelos (Guarda Mirim) e a 1ª Secretária, representante da Secretaria Municipal de 25 

Assistência Social, Cheila Tatiana Lautert Guimarães, bem como, a 1ª Secretária do 26 

CMDCA, representante da Associação de Conselheiros Tutelares do Oeste do Paraná, 27 

ACTOP, Noeli Aparecida Z. M. de Souza, e justifica a ausência do vice presidente Evilásio 28 

Schmitz, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que 29 

nesta data encontra-se viajando. Inês fala da importância dessa reunião ampliada, 30 

ressalta que Cascavel está sendo referência Nacional quanto ao Programa Família 31 

Acolhedora, entre outros. Expõe que recentemente a Secretaria recebeu a visita de uma 32 

equipe de Curitiba e que em breve receberá a visita de Belo Horizonte, que quer conhecer 33 

como funciona o Programa. Acrescenta, que infelizmente, embora Cascavel se desponta 34 

em alguns aspectos, em outros, enfrenta dificuldades em resolver e/ou amenizar, se 35 

referindo à situação dos índios da reserva indígena de Novas Laranjeiras - PR, da qual 36 

famílias inteiras se deslocam ao nosso município para vender seus artesanatos, porém, 37 

como é do conhecimento de todos, eles acabam fazendo uso de bebida alcoólica e 38 
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colocando em risco, além da própria vida, a das crianças que os acompanham; que os 39 

mesmos “acampam” nas imediações do Terminal Rodoviário na região Oeste da Cidade, 40 

permanecendo por vários dias em locais impróprios, sem nenhuma estrutura. A 41 

presidente fala ainda, que a SEASO já lhes ofereceu cobertores, porém, os mesmos se 42 

recusam a recebê-los, da mesma maneira que se recusam a voltar para a aldeia; 43 

complementa dizendo que é necessário que a sociedade entenda que o mesmo tem o 44 

direito de ir e vir, e a que a SEASO tem feito um trabalho de “convencimento”, contudo 45 

não vem obtendo o resultado esperado; informa que esteve na Câmara de Vereadores 46 

participando de discussão inerente aos índios, mas ficou decepcionada com parte do 47 

Legislativo, e que os Vereadores não entendem que a idéia do Município é criar uma 48 

Casa de “Passagem” para os índios e não moradia fixa.  Esclarece que não é uma crítica 49 

àquela Casa de Leis, apenas está indignada com a postura de alguns. A visitante, Karen 50 

Richter P. S. Romero, psicóloga do Ministério Público, contribui informando que o 51 

Ministério Público está organizando um Fórum, que contará com a participação de toda a 52 

rede de atendimento, cuja temática é a questão indígena. Enfatizou que repassarão as 53 

informações complementares assim que a programação for concluída, bem como reforçou 54 

a importância da participação de toda a rede no referido evento. Inês fala da importância 55 

do fortalecimento da rede e comenta que graças ao empenho do Prefeito Edgar 56 

Bueno, foi possível aumentar a composição da equipe técnica do Família 57 

Acolhedora, sob a Coordenação da Neusa, desta forma melhorando a qualidade do 58 

serviço ofertado às famílias acolhedoras. Reforça que o Anteprojeto de Lei em 59 

discussão e aprovação, foi apreciado pelo Dr. Sérgio e Dr. Luciano, que deram seus 60 

pareceres em relação ao conteúdo ora analisado. Mais uma vez agradeceu o 61 

empenho das Comissões e Conselheiros Municipais, que deixaram seus afazeres 62 

para realizar a discussão desse assunto tão importante para nossas crianças e 63 

adolescentes. Cita ainda, o sucesso do Programa Evasão Escolar que está em 64 

processo de transformação em lei, e com isso o trabalho em rede fica mais 65 

fortalecido. Prosseguindo, o presidente do CMDCA, Valdair, faz uso da palavra e diz que 66 

todos os presentes estão aqui com um propósito, e que existe uma diferença entre falar e 67 

fazer, mas que ambos os Conselhos, através de seus Conselheiros têm feito a diferença 68 

na efetivação das Políticas de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, e que 69 

este anteprojeto de Lei é pertinente à implementação do Estatuto da Criança e do 70 

Adolescente – ECA, daí, a importância da deliberação favorável dos Conselhos. Em 71 

seguida, Inês passa ao ponto de pauta nº 1. Apreciação e aprovação da Pauta da 72 

Reunião: a presidente coloca a pauta em apreciação; a conselheira do CMDCA, 73 

representante do Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, Maria da Glória Magrin pede 74 

inclusão nos Informes Gerais de Bazar Beneficente de venda de produtos recebidos em 75 

doação da Receita Federal; nada mais havendo, coloca a pauta em votação e a plenária 76 

aprova a mesma pela unanimidade de onze votos. Dando sequência, Inês passa ao 77 

ponto de pauta nº 2. Apreciação das justificativas de ausência do CMAS: justifica a 78 

ausência dos seguintes Conselheiros: Celso Beno Lunkes e Ana Paula Zorik, ambos 79 

representantes da SEASO que estão em uma Capacitação da Divisão de Proteção 80 

Especial de Média e Alta Complexidade e Luzia de Aguiar Soares que neste momento 81 

está representando-a enquanto Secretária Municipal de Assistência Social em reunião 82 

para organização da Feira de Serviços que será realizada na região Norte de Cascavel; 83 

Franciele Aparecida da Silva, representante da Legião da Boa Vontade que nesta mesma 84 

data e horário tem reunião interna em sua Entidade. Prosseguindo, Valdair encaminha o 85 

ponto de pauta nº 3. Apreciação e aprovação das justificativas de ausências do 86 

CMDCA: Solicita que a Secretária Executiva Etelda Madsen realize a leitura dos 87 

documentos recebidos, os quais justificam as seguintes ausências na Reunião – 88 

Terezinha Ferraz justifica sua ausência, devido aula no curso de mestrado; Evilásio 89 

Schmitz por se encontrar em viagem; Maria Aparecida Navarro, devido estar trabalhando 90 

no Festival de Dança, no período de 24/08 á 01/09/2013;  Francieli Manica, pois o Centro 91 

de Atenção Psicossocial Infantil de Cascavel - CAPSi estará em reunião interna da equipe 92 



multiprofissional. O Presidente coloca em aprovação as referidas justificativas de 93 

ausências e as mesmas são aprovadas pela unanimidade dos conselheiros de direito 94 

presentes, com onze votos favoráveis. Na sequência, passa-se ao ponto de pauta nº 4. 95 

Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões da Área de Proteção Social 96 

Especial de Média e Alta Complexidade e de Orçamentos e Finanças do CMAS e 97 

Especial de Leis e Orçamento e Finanças do CMDCA, referente ao Projeto de Lei 98 

“Bolsa Auxílio – Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora”: Inês faz a leitura 99 

do parecer elaborado em conjunto pelas Comissões da Área de Proteção Social Especial 100 

de Média e Alta Complexidade e de Orçamentos e Finanças do CMAS e Especial de Leis 101 

e Orçamento e Finanças do CMDCA, referente ao Projeto de Lei “Bolsa Auxílio – Serviço 102 

de Acolhimento em Família Acolhedora no qual consta que: “...considerando o Estatuto 103 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – ECA, Lei Nº 8.069 de 13 de Julho de 1990; 104 

considerando a Norma Operacional Básica – NOB/SUAS, aprovada pela Resolução Nº 33 105 

de 12/12/2012 – CNAS; considerando a Tipificação Nacional dos Serviços 106 

Socioassistenciais, aprovada pela Resolução Nº 109 de 11/11/2009 – CNAS; 107 

considerando a Resolução Nº 17 de 20/06/2011 – CNAS; considerando a Lei Nº 6.088 de 108 

20 de Julho de 2012, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do 109 

Adolescente, e dá outras providências; considerando a aprovação da Lei de Diretrizes 110 

Orçamentárias - LDO 2014 e Plano Plurianual - PPA – 2014/2017, através da Resolução 111 

Nº 048/2013 de 16/07/2013 – CMAS e Resolução Nº 058/2013 de 16/07/2013 – CMDCA; 112 

considerando os Ofícios Nº 583/2013 e Nº 584/2013, datados de 13/08/2013, advindos da 113 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, através dos quais solicita a 114 

discussão e deliberação do Anteprojeto de Lei Bolsa Auxílio – Serviço de Acolhimento em 115 

Família Acolhedora; considerando o Parecer Favorável à aprovação da Proposta do 116 

Anteprojeto de Lei Bolsa Auxílio – Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, 117 

expedido pelas Comissões da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 118 

Complexidade, Comissões de Orçamento e Finanças e Especial de Leis – CMAS e 119 

CMDCA, após discussão em Reuniões realizadas nas datas de 23/08 e 26/08/2013, as 120 

Comissões supra tem por indicativo à Plenária parecer favorável a aprovação, do 121 

Anteprojeto de Lei Bolsa Auxílio – Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, com as 122 

alterações propostas na minuta anexa e o encaminhamento da Minuta à Secretaria de 123 

Assuntos Jurídicos – SEAJUR, para que esta coloque o referido documento, em 124 

conformidade com as Normas Técnicas Legislativas Jurídicas, sem alterações no 125 

conteúdo da minuta...”; encerrada a leitura, Inês coloca o parecer em apreciação. Cheila 126 

Tatiana Lautert Guimarães, expõe que apesar dela e o Celso Beno Lunkes - Gerente da 127 

Divisão de Proteção Social Especial de Média e Alta  Complexidade terem participado das 128 

reuniões de comissões, estiveram revendo o anteprojeto e observaram que no art. 11, 129 

que diz o que segue: “Art. 11. A família acolhedora poderá acolher apenas uma criança 130 

ou um adolescente de cada vez, exceto quando se tratar de grupo de irmãos. Parágrafo 131 

único. Somente quando a criança ou adolescente for desacolhido, a família acolhedora 132 

poderá novamente acolher outra criança ou adolescente”, e sugerem que o mesmo seja 133 

alterado, haja vista que, atualmente existem diversas famílias que acolhem mais que uma 134 

criança e/ou adolescente, que não são irmãos. Portanto, se for aprovado desta forma, o 135 

Programa ficaria irregular. Lembrou também, que a Coordenação do Programa Família 136 

Acolhedora encontraria dificuldade em selecionar de imediato novas famílias para 137 

absorverem essa demanda que já existe; Cheila acrescenta ainda,  que já trabalhou no 138 

Programa e sabe que os acolhidos criam vínculos com as famílias, então, tem que se 139 

pensar em uma maneira de não prejudicar o acolhido; Andressa Bremm, Assistente Social 140 

e Karen, Richter P. S. Romero, Psicóloga,  ambas do Ministério Público da Comarca de 141 

Cascavel, complementam que nas visitas realizadas ao Programa e nas Famílias, em 142 

algumas ocasiões, constataram essa situação, pelo fato de não ter-se onde por as 143 

crianças/adolescentes acabam acolhendo em uma Família que já tem um grupo de 144 

irmãos, com históricos diferentes, o que não condiz com o objetivo do Programa,  que é 145 

de prestar atendimento personalizado. Após outras manifestações, a plenária do  CMDCA 146 



aprova pela unanimidade de onze votos favoráveis,  as seguintes alterações referentes ao 147 

art. 11, que passa a ter a seguinte redação: manutenção do texto do caput; o parágrafo 148 

único passa a ser § 1° com a manutenção do mesmo texto. Acrescenta-se os 149 

seguintes parágrafos: § 2º As famílias acolhedoras já incluídas no Serviço poderão 150 

continuar acolhendo as crianças e adolescentes que estão sob sua guarda, sendo 151 

que no caso de transferências ou novos acolhimentos será observado o caput 152 

deste artigo; § 3º Nos casos de acolhimento de grupo de irmãos, e outros acolhidos 153 

na mesma família acolhedora já existentes, será priorizada a avaliação psicossocial 154 

visando a possível transferência para outra família no prazo de 90 dias. Prossegue-155 
se à apreciação, com o apontamento de Andressa quanto ao art. 2º, § 4º-  “A Bolsa 156 

Auxílio será excepcionalmente destinada a famílias extensas, após avaliação da equipe 157 

interdisciplinar do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, com parecer favorável 158 

a reintegração familiar, quando for mais vantajoso ao acolhido e irá garantir o direito a 159 

convivência familiar e comunitária”. A mesma questiona porque “excepcionalmente” e não 160 

“preferencialmente”?. A Assistente Social do Conselho Municipal de Assistência Social, 161 

Justa Alves dos Anjos Chesca, explica que o anteprojeto é para a Família Acolhedora e 162 

não Família Extensa, por isso é excepcionalmente, pois o prioritariamente refere-se à 163 

Bolsa Auxilio; Ida Maria Dolla, representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 164 

junto ao CMDCA, pergunta se a Família Extensa terá direito a receber a Bolsa?. Justa 165 

responde que se aprovada à lei sim, caso contrário, ou seja, com a atual legislação, não; 166 

esclarecidas as dúvidas e encerrando-se as manifestações da plenária, o CMDCA aprova 167 

com onze votos favoráveis a manutenção do conteúdo do § 4º do art. 2º, em sua íntegra; 168 

prosseguindo a apreciação, Andressa traz à discussão o Parágrafo único do art. 5º no 169 

qual consta que: “O processo de inscrição e seleção ocorrerá em 30 dias, podendo ser 170 

prorrogado por mais 30 dias de acordo com a necessidade do Serviço”, salienta que não 171 

está discriminado como será efetivamente essa seleção. Inês explica que a Equipe do 172 

Programa irá fazer, pois, se colocar na Lei, vai ficar muito “amarrado”. A conselheira do 173 

CMDCA, Maria Tereza Chaves, representante da Associação de Portadores de Fissura 174 

Lábio-Palatal de Cascavel – APOFILAB propõe que seja elaborado um protocolo para 175 

efetivação da seleção das Famílias Acolhedoras. Karen e Andressa ressaltam a 176 

importância de utilizar-se de meios mais criteriosos para a seleção, haja vista que o 177 

Ministério Público, nas visitas realizadas, constata que muitas famílias não estão 178 

capacitadas, citando inclusive casos de crianças que ao serem acolhidas não haviam 179 

sofrido violência sexual, mas que após o acolhimento, foram vítimas dessa violência. Inês 180 

lamenta, mas lembra que este fato, infelizmente, ocorre também nas Instituições. Iara 181 

Agnes Bach da Costa, da Secretaria Municipal de Saúde, contribui dizendo que poderia 182 

ser pensado na realização de avaliação médica. Inês sugere que essa questão seja 183 

“amarrada” no Termo de Adesão. Acorrem alguns complementos de sugestões nas 184 

proposições em discussão e Inês finaliza propondo, que a SEASO elabore um protocolo 185 

de procedimentos, para a realização da seleção das famílias que será apresentado aos 186 

Conselhos para apreciação e deliberação. Karen complementa dizendo que há 187 

necessidade de melhorar a forma de selecionar as famílias. Prosseguindo Andressa e 188 

Karen questionam o conteúdo do Art. 8º.  A comprovação de compatibilidade da Família, 189 

para assumir a responsabilidade de Família Acolhedora, será realizada através dos 190 

seguintes requisitos – Inciso V – “Parecer Psicossocial favorável, expedido pela equipe 191 

interdisciplinar do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora”. Após argumentações 192 

da necessidade de maior clarificação em relação à forma como se dará esta avaliação, 193 

como por exemplo, se serão realizadas entrevistas com o grupo familiar, visitas 194 

domiciliares e outros, fez-se a seguinte alteração no texto, que foi aprovada pela 195 

unanimidade dos presentes, ou seja, com onze votos favoráveis a seguinte redação: 196 

“Parecer Psicossocial favorável, expedido pela equipe interdisciplinar do Serviço de 197 

Acolhimento em Família Acolhedora, elaborado a partir de instrumentais técnico 198 

operativos, conforme disposto em protocolo próprio aprovado pelo Conselho 199 

Municipal de Assistência Social – CMAS e Conselho Municipal dos Direitos da 200 



Criança e do Adolescente – CMDCA”.  Quanto ao Art. 11.  A família acolhedora poderá 201 

acolher apenas uma criança ou um adolescente de cada vez, exceto quando se tratar de 202 

grupo de irmãos, Cheila solicitou a alteração. Argumentou que é necessário avaliar 203 

melhor como ficarão os casos das famílias acolhedoras que já estão cadastradas no 204 

serviço, e que estão acolhendo mais de uma criança. Após contribuições o texto ficou 205 

assim disposto: Art. 11.  § 1° Somente quando a criança ou adolescente for 206 

desacolhido, a família acolhedora poderá novamente acolher outra criança ou 207 

adolescente; § 2º As famílias acolhedoras já incluídas no Serviço poderão continuar 208 

acolhendo as crianças e adolescentes que estão sob sua guarda, sendo que no 209 

caso de transferências ou novos acolhimentos será observado o caput deste artigo; 210 

§ 3º Nos casos de acolhimento de grupo de irmãos, e outros acolhidos na mesma 211 

família acolhedora já existentes, será priorizada a avaliação psicossocial visando a 212 

possível transferência para outra família no prazo de 90 dias. Prosseguindo analisou-213 

se o contido no Art. 13. As famílias acolhedoras, receberão acompanhamento e 214 

capacitação continuados.  Andressa argumentou que não estão previstas as famílias 215 

extensas, as quais são prioridade quando se trata de reinserção familiar. Consideradas as 216 

argumentações o texto ficou assim disposto, com a aprovação de unanimidade dos 217 

conselheiros votantes presentes: Art. 13. As famílias acolhedoras, extensas e de 218 

origem receberão acompanhamento e capacitação continuados.  Karen solicita a 219 

alteração do texto do Art. 14. Inciso IV - Contribuir na preparação da criança e/ou 220 

adolescente para futura colocação em família substituta ou retorno à família de origem, 221 

sempre sob orientação da equipe interdisciplinar. Argumenta que a ordem deve ser 222 

diferente e com a corroboração de Andressa propõe o seguinte texto, que é aprovado 223 

pela unanimidade dos presentes: Art. 14. – IV -  Compete à família acolhedora: IV – “ 224 

“Contribuir na preparação da criança ou adolescente para retorno à família de 225 

origem, ou extensa, e na impossibilidade, a colocação em família substituta, sempre 226 

sob orientação da equipe interdisciplinar”. Inês expõe que o anteprojeto foi analisado 227 

tanto pelo Dr. Sérgio como pelo Dr. Luciano, que fizeram suas contribuições. Em relação 228 

ao Art. 18 - A Equipe do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora será 229 

composta por uma Coordenação de nível superior, Equipe de nível Superior 230 

interdisciplinar, Equipe técnica de nível médio e Equipe de apoio, conforme 231 

preconiza a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de 232 

Assistência Social (NOB/RH/SUAS). Andressa expõe que segundo a legislação, há 233 

previsão de um coordenador para cada quarenta e cinco crianças/adolescentes, contudo 234 

no texto deste artigo está prevista “uma” coordenação. Cheila argumenta que é inviável a 235 

manutenção de mais de um coordenador num mesmo serviço. Andressa sugere que seja 236 

retirada a palavra “uma”, no texto do artigo em discussão. Inês fala de sua preocupação 237 

quanto à colocação na lei, de números de coordenadores de acordo com o número de 238 

crianças/adolescentes e sua aprovação, e posteriormente não ser viável o cumprimento 239 

na prática. Após algumas considerações adicionais, Inês agradece as contribuições que 240 

estão sendo realizadas por Andressa e Karen, e menciona que numa próxima 241 

oportunidade, quando houver alguma discussão que envolva a política da assistência ou 242 

da criança e do adolescente, as irá convidar para participar. Andressa diz que não foram 243 

convidadas para discutir preliminarmente o assunto. Justa explica que elas não foram 244 

convidadas, por não fazerem parte das comissões do CMAS e CMDCA, as quais são 245 

compostas apenas por conselheiros municipais, suas discussões são fechadas e que 246 

naquele momento de discussão a presença delas enquanto Ministério Público poderia 247 

constranger os conselheiros. Andressa esclarece que as contribuições feitas não 248 

caracterizam uma crítica ao trabalho apresentado, mas visa colaborar para melhorar a 249 

qualidade do atendimento realizado. Concluída a discussão quanto à manutenção ou não 250 

da palavra “uma” no art. 18, foi aprovada a retirada da palavra, com a aprovação favorável 251 

da plenária do CMDCA, com um total de onze votos, cujo texto fica assim disposto: Art. 252 

18 - A Equipe do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora será composta por 253 

Coordenação de nível superior, Equipe de nível Superior interdisciplinar, Equipe 254 



técnica de nível médio e Equipe de apoio, conforme preconiza a Norma Operacional 255 

Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social 256 

(NOB/RH/SUAS).  Não havendo outras manifestações quanto ao texto do Anteprojeto de 257 

Lei, a Presidente encaminha o ponto de pauta nº 5. Informes: 5.1. Reunião de 258 

Comissões do CMDCA em 30/08/2013 (manhã toda); 5.2. Convite para a 1ª. Feira de 259 

Serviços da Região Norte de Cascavel, 31/08 à 01/09/2013, Colégio Estadual Jardim 260 

Interlagos, 9 às 17 horas, com a realização da leitura dos ítens da pauta. Valdair lembra 261 

a todos da realização do bazar de venda de mercadorias, que será realizado pelo Lar dos 262 

Bebês no dia 31/08, durante o dia todo, no prédio ao lado da AMOP e da Prefeitura 263 

Municipal. Maria da Glória reforça dizendo que haverá muitos produtos bons, dentre eles 264 

eletrônicos, casacos e outros objetos. Laura Regina de Oliveira Zanchin da Secretaria 265 

Municipal de Educação solicita a palavra para informar o novo endereço do Centro 266 

Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos - CEBJA, que passa a funcionar a 267 

partir de segunda-feira no endereço da Rua Rocha Pombo, próximo ao Lago Municipal, 268 

em frente à Universidade Anhanguera. Há questionamentos da plenária para Marilú  269 

Chaves Catússo, do Programa Evasão Escolar, se melhorou o seu local de trabalho com 270 

essa mudança? ela responde dizendo, que a estrutura para funcionamento do CEBJA 271 

ficou muito melhor, contudo para eles da evasão escolar ficou um espaço menor que o 272 

atual. Concluída a pauta,  e não havendo nada mais a ser tratado, encerra-se a reunião 273 

ampliada às dez horas e vinte minutos, e eu Etelda Madsen lavro a presente ata, que 274 

após lida e aprovada será assinada por mim e pelo presidente do Conselho. 275 

 

 

 

 

 

 

 


