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ATA Nº 07/2018-ORDINÁRIA 

Ata da sétima reunião ordinária do Conselho Municipal dos  

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do Município de 

Agudos do Sul, em 07 de agosto de 2018. 

Aos sete dias do mês de agosto  do ano de dois mil e dezoito, nas 1 

dependências da Sala dos Conselhos Municipais , situada a Rua José 2 

Bencz, 24, sala 2, Centro, nesta cidade de Agudos do Sul, Estado do 3 

Paraná, às 9h (nove horas), reuniram-se os membros do Conselho 4 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de  Agudos do Sul,  5 

para a sétima reunião ordinária do ano de 2018. Com assinaturas 6 

constantes na lista de presença,  verif icou-se a presença de 16 7 

(dezesseis) part icipantes. A Presidente da Mesa, Senhora Fernanda de 8 

Lima Guerreiro cumprimenta a todos e verif ica-se que há quórum legal 9 

para a realização da reunião.  Em seguida a senhora Presidente  fala sobre 10 

as reuniões que não se realizaram, por dois meses, por falta de qu órum 11 

legal; fala da importância do conselho e que devemos sempre participar, 12 

pois juntos podemos fazer a diferença na vida das crianças e 13 

adolescentes do Munic ípio. É apresentado o Projeto GERAR, onde solicita 14 

registro no CMDCA para que possam atuar no Município, junto aos jovens 15 

com idade entre 14 e 18 anos. O Projeto desenvolvido é o Aprendiz Legal , 16 

onde coloca no mercado de trabalho os jovens, com o primeiro emprego. 17 

Ana Corodel, Assistente Social fala mais sobre o Projeto, uma vez que já 18 

trabalhou com ele no município vizinho de Mandirituba. Não houve 19 

oportunidade de apresentar o projeto na íntegra devido ao arquivo enviado 20 

ser incompatível com o formato do computador; já fora entrado em contato 21 

e na próxima reunião apresenta-se com mais detalhes. Como pauta 22 

principal da reunião, foi falado sobre a Conferência Municipal da criança 23 

e do adolescente; com decisão unânime dos conselheiros, serão 24 

realizadas duas pré-conferencias, durante o mês de agosto, onde será 25 

conversado com a direção do Colégio Estadual Rui Barbosa para qu e 26 
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façam um trabalho de escolha de líderes nas salas e estes l íderes serão 27 

os participantes da pré-conferência; outra pré-conferência será na Escola 28 

Municipal Cecíl ia Meireles, com a presença dos professores 29 

responsáveis, com turmas de 5º ano do ensino fundamental. A 30 

Conferência f icou marcada para o dia 26 de setembro, com início às 31 

12h30min, no auditório da Secretaria de Educação . A conselheira tutelar 32 

Eva Tumiski fala do palestrante, no qual f icou incumbida de ter contato 33 

para a palestra magna da Conferênc ia. Segundo Eva, não disponibil idade 34 

por parte do mesmo, visto que há muita solicitação devido as conferências 35 

na região. Ana Corodel diz que entrarão em contato com outro palestrante, 36 

os quais tem acesso. Foi eleita a Comissão Organizadora da Conferência,  37 

sendo: Ana Corodel, Andrea Aparecida Luciana Klem Lima, Vera 38 

Bernadete Mendes, Fernanda de Lima Guerreiro e membros do Conselho 39 

Tutelar, os quais farão uma reunião do colegiado para decidir quem 40 

participará. As instruções são de que as pré-conferências, as reuniões da 41 

Comissão Organizadora e também a Conferência precisam ser registradas 42 

em ata, onde deverá ter uma pessoa responsável para realizá-las. A 43 

Presidente do CMDCA fala como Diretora da APAE de Agudos do Sul,   44 

onde relata um caso de maus tratos que vem ocorrendo com um d os 45 

alunos, à mais de dois anos. O Aluno Joilson é portador de deficiência 46 

mental e órfão de pai e de mãe. Foi assistido pelo seu tio, a quem era 47 

mais próximo, na época, e quem tinha mais condições de  ter a guarda. 48 

Houve denúncias por parte da população, que Joilson sofria várias formas 49 

de agressão, tanto pelo responsável legal, quanto pelos seus f i lhos. O 50 

jovem sofria calado, mas essas denúncias chegaram também ao Conselho 51 

Tutelar, onde foi constatado abusos, pois o jovem comia restos dos 52 

pratos, com a própria mão, para satisfazer a necessidade pelo alimento, 53 

uma vez que, muitas vezes, era impedido de entrar na casa e não tinha 54 

talher; dormia em um cômodo separado, no chão, sem colchão e sem 55 

travesseiro, apenas com alguns cobertores; não era permitido tomar 56 

banho e nem a troca de roupas e quando a Escola fornecia as roupas, 57 

estas eram tiradas dele, mesmo sendo o uniforme da APAE. Fernanda 58 

relata que a Assistência Social  comprou colchão e na Escola f izeram 59 
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confecções de travesseiros e que foram levados para o jovem, mas eram 60 

tirados pelo seu tutor.  A Secretaria de Assistência e Promoção Social,  61 

através de sua Assistente Social Ana Corodel também diz que levaram 62 

colchões para todos os que não t inham, quando foi visitada a família. A 63 

Conselheira Tutelar Eva diz que será protocolado no Fórum, ainda neste 64 

dia, a sol icitação para  que a tutela seja transferida para a irmã de Joilson, 65 

que agora tem casa própria, mesmo sendo modesta, e tem família 66 

constituída. Haverá interdição do Conselho Tutelar, com ajuda de reforço 67 

policial, para abrigamento preventivo do jovem, para que seja levado de 68 

imediato aos cuidados da irmã e será retirada a guarda do jovem, de 69 

imediato. Para que tenha condições de abrigo, será feito u ma nova coleta 70 

de roupas, calçados, travesseiro, colchão, cobertores e doado, para que 71 

a irmã, que também é carente, tenha condições de assistir o aluno Joilson.  72 

A Conselheira Emanuell i Guerrilha, que trabalha na Prefeitura, relata que 73 

o motorista do carro envolvido na colisão pelo Conselheiro Wagner Wilian 74 

Fagundes, esteve solicitando da Prefeitura, os valores referentes aos 75 

prejuízos causados em seu veículo. Eva diz que o Conselheiro Wagner já 76 

custeou as despesas desse carro, de seu bolso, tendo agora que  custear 77 

as despesas com o carro do Conselho Tutelar . Será enviado um 78 

documento do CMDCA à Prefeitura para que seja solicitado ao 79 

Conselheiro o ressarcimento da dívida, descontando em parcelas 80 

mensais. A Assistente Social Vera Bernadete Mendes apresenta o Projeto 81 

Criança Feliz, onde receberam a visita dos responsáveis pela divulgação, 82 

do Governo Federal, vindos de Brasília. Esse projeto tem a meta de 83 

atender 100 (cem) famílias carentes, em vulnerabilidade social, onde o 84 

público é: gestantes, crianças de 0 (zero) à 03 (três) anos e crianças de 85 

03 (três) à 06 (seis) anos beneficiárias do BPC (Benefício de Prestação 86 

Continuada). Nas próximas reuniões terá mais detalhes sobre o Projeto a 87 

ser desenvolvido. A Assistente Social Andreia fala sobre os cursos 88 

ofertados pelo CRAS, que está sendo feito um Termo de Compromisso e 89 

desistência, pois havia desistência de muitos e não tinha como substituir,  90 

uma vez que não se sabia quem participaria. Ana Corodel fala sobre o 91 

Comitê de Enfrentamento à Violência da Criança e do Adolescente, onde 92 
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precisa de participação do CMDCA para trabalhar sobre as violências 93 

sofridas por crianças e adolescentes no Município , com preenchimento de 94 

formulários. Foram eleitas para representar o CMDCA no Comitê as 95 

conselheiras: Delaci Guerreiro de  Oliveira e Fernanda de Lima Guerreiro. 96 

Ana também fala do processo do Projeto Família Acolhedora, onde já 97 

foram encerrados os trabalhos, sendo selecionadas as seguintes famílias: 98 

Iraci Crestani e Francisco Franklin de Castro Dantas; Ivone Pereira e 99 

Lourival de Almeida; Luzia de Souza Nogueira e Ademir Machado dos 100 

Santos; Nadir Alves e Luiz Antonio da Silva; Ester de Chaves Telma e 101 

Henrique Ribeiro Paixão; Nara do Rocio F. Baiak; Maria de Fátima Pires 102 

e João Gregório Pires; Joana Gonçalves de Oliveira e Lau ro Nogueira 103 

Bueno; Marlene Celarius e Neidi de Oliveira.  Nada mais havendo a ser 104 

tratado, marca-se a próxima reunião ordinária do Conselho para o dia 04 105 

de setembro de 2018, às 9h, nas dependências da Sala dos Conselhos 106 

Municipais, situada na Rua José Bencz, 24, sala 2, Centro, onde, para 107 

constar,  eu, Maria Sebastiana Mielke  da Rocha, Secretária Executiva dos 108 

Conselhos Municipais, lavrei esta ata que, após l ida e aprovada será 109 

assinada por mim e pela Presidente da Mesa Senhora Fernanda de Lima 110 

Guerreiro. 111 


