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ATA Nº 09/2018-ORDINÁRIA 

Ata da nona reunião ordinária do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do Município de 

Agudos do Sul, em 21 de novembro de 2018. 

Excepcionalmente aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de 1 

dois mil e dezoito, nas dependências da Sala dos Conselhos Municipais , 2 

situada a Rua José Bencz, 24, sala 2 , Centro, nesta cidade de Agudos do 3 

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

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de  Agudos 5 

do Sul, para a nona reunião ordinária do ano de 2018. Com assinaturas 6 

constantes na l ista de presença,  verif icou-se a presença de 23 (vinte e 7 

três) participantes. A Presidente da Mesa, Senhora Fernanda de Lima 8 

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

realização da reunião. Justif ica que houve adiamento da reunião  Ordinária 10 

do Conselho, segundo o cronograma, devido ao aguardo da publicação do 11 

Decreto de Nomeação dos novos Conselheiros . Em seguida a Presidente 12 

apresentou o Decreto n.º 116/2018 publicado no Diário Oficial dos 13 

Municípios do Paraná em 20/11/2018, que nomeou os membros do 14 

CMDCA para o biênio de 2018-2020. Em seguida foi dada posse aos novos 15 

membros a saber: a) Conselheiros da Área Governamental: Valdeci 16 

Corodel, Andreia de Lima, Maria José Nascimento Correa, Sir lei Mariza 17 

Mendes do Carmo, Elaine Rocha Persch Anderle , Ieda Terezinha Mahs, 18 

Silmara de Lima da Luz, Elenise do Carmo Fragoso dos Santos , Gislaine 19 

Munhoz Mart ins, Mirian Eunice Montteiro , Emanueli Guerri lha e Ana Paula 20 

Naumes. B) Conselheiros da Área Não Governamental: Hebe Milaroski ,  21 

Mario Daltro Landero da Silva , Raquel de Jesus Oliveira Lucca, Fernanda 22 

Naomi B. Nakasono, Jenival de Lima Ribeiro, Jaime Junior Ferreira, 23 

Janaina Roika da Rocha, Emanuella Zoellner Munhóz da Rocha, Daniele 24 

de Fátima Andrade Souza Santos, Delaci Guerreiro de Oliveira , Charles 25 

Santana e Rharad Vitoria Milaroski. A seguir foi  procedida a eleição para 26 
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compor a mesa Diretora do CMDCA para o referido Biênio, que f icou assim 27 

composta: Presidente: Hebe Regina Milaroski; Vice -Presidente; Valdeci 28 

Corodel; Primeira Secretária: Gislaine Munhóz Martins; Segunda 29 

Secretária: Janaina Roika Rocha. Na sequência Fernanda informa aos 30 

novos conselheiros sobre alguns assuntos gerais que vem tramitando por 31 

este conselho, como o recebimento do Oficio do Ministério Público 32 

referente ao Conselheiro Tutelar o Senhor Wagner Wil l ian Fagundes, 33 

ofício este que será enviado ao novo conselho, para conhecimento do 34 

caso. Informa também que o quarto do portador de necessidades 35 

especiais Joilson Vieira Rodrigues não foi concluído devido à falta de 36 

material de construção. A Secretária de Assistência e Promoção Social,  37 

Nanci Felix de Melo, agradece os trabalhos desenvolvidos pelo Conselho 38 

anterior e dá boas vinda aos novos Conselheiros, sol icita que tenham uma 39 

boa participação para que juntos possam tomar decisões para o benefício 40 

das crianças e adolescentes do município e comunica a senhora Fernanda 41 

que fará a doação de alguns materiais que não serão mais ut i l izados no 42 

Prédio onde está localizado o CRAS, pois o mesmo encontra-se em 43 

reforma. Fala também da dif iculdade em concluir os auxílios referentes as  44 

solicitações de materiais para reforma nas residência das famíl ias 45 

usuárias da Assistência Social, po is os orçamentos vem sempre 46 

incompletos. Fernanda comenta sobre a mudança na qualidade de vida de 47 

Joilson. Fala também sobre uma briga entre Leandro vulgo Leandrão  e 48 

Zaqueu Vieira, ambos visivelmente com o comportamento alterado. A 49 

Conselheira Tutelar Eva Tuminski, falou que irá averigua r a situação e se 50 

for o caso, encaminhará ao Ministério Público, pois Zaqueu é menor de 51 

idade. Em seguida Eva questiona Nanci sobre a mudança do Conselho 52 

Tutelar para outro prédio. Nanci explica que esta questão ainda não foi 53 

definida e que assim que t iver uma posição será primeiramente 54 

comunicado aos Conselheiros. Fernanda comenta o caso de Maria de 55 

Lima, deficiente auditiva e mãe de um f ilho portador de Síndrome de Down 56 

que não está frequentando a APAE devido morar em Areias, localidade 57 

muito distante para que a APAE possa realizar o transporte . A conselheira 58 

Elaine Anderle informa que ela poderá usar o transporte escolar, mediante 59 



 

3  d e  4  
 

a carteir inha de mãe social e sugere que a Servidora Pública Sirlei 60 

Foggiatto, especial ista em atendimento auditivo, realize visita à famíl ia 61 

para prestar essa informação, bem como verif icar se criança também não 62 

tem problema auditivo, através de teste especif ico e se for o caso 63 

encaminhar ao médico especial ista. Eva sugere também que se faça um 64 

acompanhamento com a mãe viabilizado a colocação de aparelho auditivo, 65 

para facil itar a comunicação da mesma. Informa também que recebeu 66 

denúncia que infante neta de Carlinda acolhida no Programa Famíl ia 67 

Acolhedora, mas que retornou ao convívio familiar , estava prat icando 68 

furtos em um mercado do Município e que a avó estava conivente com a 69 

situação. Diante do exposto, o Conselho Tutelar irá verif icar a veracidade 70 

do ato e, se necessário, informará ao órgão competente para que a menor 71 

retorne ao programa. Fernanda relata a falta de higiene de outro neto de 72 

Carlinda. A Conselheira Tutelar Vilma Fagundes  diz que está 73 

acompanhando o caso e que, a princípio, notou uma melhora na atual 74 

situação, mas irá fazer visitas periódicas à família. Eva relata a 75 

dif iculdade em dar prioridade no atendimento das crianças e adolescentes 76 

na saúde, e informa que irá encaminhar of icio para a Secretaria 77 

informando que essa prioridade está amparada por Lei. Elaine fala que 78 

não há mais vagas no período da tarde para as matrículas na pré-escola, 79 

devido à grande demanda de alunos, informa que estão garantidas 80 

matriculas somente aos alunos que já frequentam a escola, ou quando é 81 

encaminhado pelo Conselho Tutelar . Os demais conselheiros comentaram 82 

que os alunos de mães que trabalham deveriam ter prioridade.  Elaine 83 

just if ica que é solic itado a declaração de trabalho à  elas, mas que não 84 

tem como comprovar a veracidade das declarações, solicitando apoios 85 

aos conselheiros neste sentido.  Hebe agradece a todos confiança nela 86 

depositada na eleição. Fernanda também agradece e se coloca à 87 

disposição para auxil iar a nova diretoria.  Deliberações a serem 88 

expedidas: Resolução do CMDCA para nomeação da Mesa Diretora. Nada 89 

mais havendo a ser tratado, marca-se a próxima reunião ordinária do 90 

Conselho para o dia 04 de dezembro de 2018, às 9h, nas dependências 91 

da Sala dos Conselhos Municipais,  onde, para constar,  eu, Claudia 92 
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Adriana Ribas Camargo Fiorenzano, Secretária Executiva dos Conselhos 93 

Municipais, lavrei esta ata que, após lida e aprovada será assinada por 94 

mim e pela Presidente da Mesa Senhora Hebe Regina Rosa. 95 


