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As oito horas e trinta minutos do dia doze de junho de dois mil e dezenove, nas 

dependências do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, se 

reuniram os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA e do Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS. Estiveram presentes os seguintes conselheiros:Silvane Marcela Mazur 

(presidente CMAS e membro CMDCA); Andreia Cristina Araujo da Silva 

Guimarães (CMDCA); Mona Lisa Selleti Carvalho (CMDCA); Marcelo do 

Nascimento Pinheiro (CMDCA); Simone Zanon (CMDCA); Magna Cristina 

Marchioni (CMAS e CMDCA); Taciana de Souza (CMAS); Elisângela Milhan 

Jordão Dadona (CMAS); Benedito Rossi (CMAS) e Roberta Christina Ferreira 

Dias (CMAS). Participaram como convidados: Maria Luiza Colleti Podanosqui 

(Secretária Municipal de Assistência Social e Educação Profissionalizante); 

Jocelara Costa (coordenadora do Projeto Esperança); Simone Godoi Audi de 

Mello (psicóloga Casa-lar); Glayse Aparecida Picolo Coimbra Botega 

(Assistente Social Casa-lar);  Robson Henrique Barbosa e Everson Henrique 

de Souza (ambos conselheiros tutelares) e Francieli Munhão Matins 

(responsável pela Secretaria Executiva dos Conselhos). Iniciando a reunião 

Silvane agradeceu a presença de todos e após Francieli realizar a leitura das 

atas da reunião conjunta CMDCA e CMAS de 21 de maio de 2019 e  ata de 

reunião extraordinária do CMDCA de 30 de maio de 2019, foram aprovadas 

pelos presentes para publicação. Prosseguindo com as pautas do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –CMDCA, deu-se por 

verificação: Pauta nº 01  - Justificativa apresentada pelo Projeto Esperança  

em relação ao recurso do Imposto de Renda (execução  2018/2019) no qual 

consta que: Considerando os editais nº 10/2018 e nº 12/2018 do CMDCA no 

qual estabelece o financiamento/homologação do projeto “Qualificar para 

Transformar” do Projeto Esperança aprovado com recurso do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente com prazo de execução até maio de 



2019, bem como apresentação do relatório das atividades desenvolvidas deve 

ser apresentado no CMDCA, houve a justificativa que não foi possível prestar 

contas conforme estabelecido em edital devido a ausência de pregão válido 

para a aquisição dos itens conforme o projeto aprovado. Assim, considerando a 

necessidade de aquisição de material pedagógico para a garantia de 

continuidade do funcionamento deste Serviço, foi solicitado o prazo de quinze 

dias para apresentação de um novo projeto com a utilização do recurso do 

Imposto de Renda.Foi deliberado pela entrega deste novo projeto, desde que, 

permaneçam a maioria das ações já aprovadas no primeiro projeto.Pauta nº 2  

– Fundação Itaú Social: consiste em um Edital Fundos da Infancia e da 

Adolescência (2019) que seleciona propostas com base na elaboração de 

diagnóstico, sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas; 

capacitação de formação profissional; campanhas educativas; mobilização 

social e articulação para defesa dos direitos de crianças e adolescentes. O 

prazo para cadastrar este projeto é até o dia nove de agosto do presente ano. 

Foi sugerido elaborar ações voltadas a formação profissional para 

adolescentes e emponderamento, assim, Silvane ficou responsável por enviar 

e-mail com o edital para as entidades (APAE, CREAS, Casa-lar, Projeto 

Esperança e Conselho Tutelar), a fim de que possam ler na íntegra e caso 

tenham idéias para elaboraração de projeto, as mesmas deverão ser 

apresentadas na próxima reunião do CMDCA. Pauta nº 3  - Sugestões de 

redefinir ações do Plano Municipal de Atendimento S ocioeducativo, 2015-

2024 do Município de Andirá/PR: Silvane representante da Comissão de 

monitoramento, sugeriu algumas alterações nas ações; indicadores de 

resultados; parceiros constantes no plano, devido a necessidade de mensurar 

e aprimorar os indicadores de monitoramento dos resultados. Foram aprovadas 

as alterações apresentadas na íntegra e será efetivado através de Resolução. 

Foi sugerido de verificar a criação de um dia municipal através de projeto de lei 

para conscientização ao não uso de tabaco e outras drogas. Pauta nº 4  - 

Ofício Circular nº 07/2019 Casa da Criança: as técnicas da Casa-lar fizeram 

a leitura deste ofício, no qual consta pontos a serem analisados para o melhor 

funcionamento da Casa Lar. Foram colocados pontos a serem aprimorados e 

dificuldades a serem sanadas.CMAS: Pauta nº 01 - Ofício nº 021/2019 

(APAE): Solicita uma declaração se a entidade esta cumprindo com as 



finalidades de seu estatuto, para doação de bens móveis (cortinas) do Tribunal 

de Justiça do Paraná. A declaração será efetivada. Pauta nº 02  - Conferência 

Municipal de Assistência Social:  considerando as orientações do Conselho 

Estadual de Assistência Social – CEAS/PR, as Conferências Municipais de 

Assistência Social devem ser realizadas até o mês de agosto do presente ano. 

Assim, definiu-se que no município de Andirá este evento ocorrerá no início do 

mês de agosto e terá como membros da Comissão Organizadora: Taciana de 

Souza; Benedito Rossi; Elessanda Pacheco Coelho; Maria Luiza Colleti 

Podanosqui e Robson Henrique Barbosa. Pauta nº 03 - Providências em 

relação ao vencimento do mandato 2017/2019 do CMAS (14/08/2019): 

Definiu-se pelo envio de ofício a Prefeita Municipal para indicação de 

representantes governamentais conforme estabelece em Lei e envio as 

entidades para indicação de seus representantes da sociedade civil, para 

eleição na Conferência Municipal de Assistência Social. Nada mais a deliberar 

esta reunião foi encerrada às onze horas e eu Francieli Munhão Martins, 

responsável pela Secretaria Executiva dos Conselhos, subscrevi esta ata, a 

qual segue assinada por mim, pela presidente do Conselho Municipal de 

Assistencia Social  - CMAS e membro decano do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA Silvane Marcela Mazur, 

esclarecendo que as demais assinaturas encontram-se no livro de presença 

destes Conselhos. Andirá, Paraná, 12 de junho de 2019. 


