
Reunião Ordinária nº 10/2017 do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA 

 

08 de agosto de 2017 às 08horas.  

 

Às oito horas do dia oito de agosto de dois mil e dezessete, se reuniram os 

membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA) à Rua Mauro Cardoso de Oliveira 190, Jardim Vésper, Andirá/PR. 

Estiveram presentes nesta reunião os membros deste Conselho: Marcelo do 

Nascimento Pinheiro (Vice-presidente, RG: 9.022.826-9, CPF: 036.393.079-

50); Geralda Cristina de Oliveira (RG: 3.259.315-1, CPF: 505.701.889-20); 

Silvane Marcela Mazur (RG: 8.005.308-8, CPF: 037.765.079-00); Simonia de 

Oliveira ( RG: 3.134.376-3, CPF: 514.831.229-72); Juliana Morais da Silva 

Varella (RG: 29.767.090-6, CPF: 301.362.418-32); Elessandra Pacheco Coelho 

(RG: 5. 191.760-9, CPF: 741.649.739-91); Marilda Fiorazi (RG: 3.354.101-5, 

CPF: 595.804.459-15-representando Adriana Cristina Manfrin); além de outros 

convidados: a Secretária Municipal de Assistência Social e Educação 

Profissionalizante Bernadete dos Santos Meletto (RG: 3.927.133-8, CPF: 

904.770.499-15); os Conselheiros Tutelares Leandro Manzalli de Oliveira (RG: 

9.252.016-1, CPF: 044.311.269-02) e Paula Vanessa Ottuzo (RG: 14.617.414-0 

PR, CPF: 814.668.202-25); a coordenadora do Projeto Esperança Jocelara 

Costa (RG: 6.056.541-4, CPF: 853.287.319-72);a coordenadora da Casa da 

Criança Evelise Nogueira da Silva (RG: 41.143.083-X SP, CPF: 357.001.208-

52);Francieli Munhão Martins (RG: 43.359.286-2 SP   CPF: 320.783.448-50). 

Dando início a reunião, o Vice-presidente deste Conselho, informou sobre a 

necessidade de proferir com algumas alterações referentes às Deliberações nº 

51, 54, 55 e 81/2016 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CEDCA/PR, solicitadas pela Secretaria da Família e 

Desenvolvimento Social – SEDS/PR. Silvane, explanou sobre as alterações 

necessárias e informou que, em relação a Deliberação nº 51/2016, sobre a 

necessidade de ser ratificadas as informações contidas na folha de rosto, bem 

como, justificar sobre a composição neste Conselho da entidade da Sociedade 

Civil que contemple participação de crianças e adolescentes (Rotary Club de 

Andirá), no qual não é representado por crianças e ou adolescentes. Ainda, no 



Plano de ação foram acrescentadas as informações sobre metas de 

atendimento, conforme pactuação de atendimento do CREAS, nas tabelas 1 e 

2. Com relação à Deliberação nº 54, houve a necessidade de ser alterado o 

Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (incluindo nas ações/metas, as 

ações de apoio psicopedagógico); o Plano Decenal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (ao acrescentar a meta referente ao Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo de Andirá/PR 2015-2024); ser acrescido o item V 

do Plano de Ação, bem como, ser ratificado as informações contidas na folha 

de rosto. Assim, as alterações foram aprovadas e efetivas através de 

Resolução, aprovando o Plano de Ação para incentivo ao Programa Liberdade 

Cidadã e ratifica as informações contidas no Formulário (Folha de Rosto – 

Anexo II) para solicitação de recursos do Programa Liberdade Cidadã. A 

Deliberação 55, ao propor ações de pequenos reparos na Casa-lar foi 

solicitada a elaboração de planilhas, conforme orientações do Paraná 

edificações, a qual foi elaborada pela Secretaria Municipal de Obras.  

Referente a Deliberação nº 62, Silvane informou que não foi solicitado 

nenhuma alteração e ou complementação. Na Deliberação nº 81, foi indicado 

que a Secretaria Municipal de Assistência Social e Educação 

Profissionalizante, procedesse a inscrição no Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, no entanto, houve diversas indagações 

enfatizando que esta Secretaria não contemplam os regimes estabelecidos na 

Resolução nº 08/2017 do CMDCA. Assim, definiu em ser enviado um email ao 

Escritório Regional de Cornélio Procópio, da Secretaria da Família e 

Desenvolvimento Social – SEDS, fazendo tal questionamento e buscando 

orientações sobre a procedência desta questão. Prosseguindo, Silvane 

informou que proveniente a Campanha sobre imposto de pessoas físicas e 

jurídicas, o valor com aplicação foi de R$ 25.151,76 (vinte e cinco mil cento e 

cinquenta e um reais e setenta e seis centavos) atualizado em oito de agosto 

de dois mil e dezessete, assim, apresentou a proposta do Edital nº 06/2017, no 

qual dispõe sobre projetos a serem apresentados pelas entidades e serviços, 

buscando pleitear recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA, o qual, após algumas sugestões, foi aprovado por esse 

Conselho, devendo prosseguir com sua publicação. Na sequência, Francieli 

informou sobre a necessidade de ser criada comissão de monitoramento do 



Plano de Ação de enfrentamento ao uso de álcool e outras drogas por crianças 

e adolescentes, assim, definiu-se que será composta pelos mesmos 

integrantes responsáveis pela articulação e elaboração deste documento, no 

entanto, será enviado ofício à Secretaria Municipal de Saúde e Educação, para 

que seja indicado um representante de cada área para compor esta comissão. 

Na oportunidade, Francieli informou que fora enviado Ofício ao Departamento 

Jurídico da Prefeitura Municipal de Andirá, para que sejam verificadas as 

condições legais do Regimento Interno do Conselho Tutelar, no qual se 

aguarda retorno. Na sequência fora apresentada proposta de Edital nº 05/2017 

sobre o processo de escolha de Conselheiros Tutelares suplentes com 

referência ao mandato 2016-2020, no qual foram feitas sugestões, alterações e 

aprovação. Ficou definida a substituição da representante da saúde da 

Comissão Especial do processo de escolha de Conselheiros Tutelares, por 

Elessandra Pacheco Coelho. Silvane, informou que a Associação de Educação 

Familiar e Social do Paraná, possui inscrição no Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA do Município de Andirá, no 

entanto, solicita que seja proferido protocolo referente ao Curso de qualificação 

profissional (arco serviços bancários). Finalizando, Silvane informou sobre o 

envio de email ao Escritório Regional de Cornélio Procópio da SEDS, buscando 

informações sobre a disponibilização de cursos direcionados ao SIPIA (Sistema 

de Informação para Infância e Adolescência) para atender necessidade dos 

conselheiros tutelares, para o qual informaram que estão sendo articulados os 

trâmites para oferecimento deste curso pelo Estado do Paraná. Nada mais a 

tratar, esta reunião encerrou- se às doze horas e quinze minutos e eu Francieli 

Munhão Martins, responsável pela Secretaria Executiva dos Conselhos, 

subscrevi a presente ata, esclarecendo que a lista de presença dessa reunião 

encontra-se em livro próprio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente e a presente ata vai assinada por mim, pelo Vice-presidente e 

demais participantes dessa reunião. Documento Original assinado. 

 

 


