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Aos trinta e um dias do mês de março, estiveram reunidos por meio remoto via MEET e 
também por meio presencial na sala de reuniões do CRAS Monte Alegre os conselheiros 
titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA), o Dr. Mateus Ávila Andrade de Azevedo (Promotor de Justiça), Cleverson Silva 
dos Santos (Secretário Municipal de Assistência Social), membros do Conselho Tutelar e 
representante do Núcleo Regional de Educação. A pauta seguiu da seguinte maneira, 
apresentação da eleição da nova Diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. A até então presidente Flávia mencionou a necessidade de 
nova eleição por conta do prazo de mandato previsto pela Lei Municipal nº 2215/2018. 
Após abertura para candidatura dos membros e eleição, a nova diretoria ficou da 
seguinte forma: Sra. Lindamir de Paula Santos como Presidente, Flávia Bueno da Luz, 
Vice-Presidente e como Primeiro Secretário Ricardo de Assis dos Santos, e como 
Secretária Executiva, Marjorie Pelik Kempe Camargo. Próximo assunto tratado foi sobre 
a transferência do veículo modelo Volkswagen GOL, o qual pertencia ao Conselho 
Tutelar, adquirido com recurso do Fundo da Infância e da Adolescência, através da 
Deliberação nº 05/2010, sendo este repassado à Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos – SMOSP. O Secretário de Assistência relatou que a transferência se 
justifica pelo fato de que com a renovação da frota, o referido veículo ficou sem uso e 
ultrapassado.  A transferência foi aprovada por todos. Na sequência apresentou o Ofício 
nº 17/2021, o qual informa que a conselheira tutelar Cassiana Lima da Silva foi nomeada 
presidente do colegiado. Ofício nº 01/2021 encaminhado pelo Conselho Municipal de 
Educação solicita a indicação de dois representantes do CMDCA para representar o 
referido Conselho, os quais deverão ter conhecimento e experiência em matéria de 
educação escolar, sendo assim indicou-se as conselheiras Maria Erenice de Lara como 
titular e Lara Crislaine Aparecida Borges como suplente. Ofícios nº 01 ao 07/2021, 
referem-se as indicações e confirmações dos representantes titulares e suplentes do 
CMDCA, os quais foram respondidos via email: Secretaria Geral do Gabinete: Rehanton 
Leoni Bahena (titular) e Anilton Batista Preto (suplente); Secretaria Municipal de 
Finanças: Alexandra Clara Botareli (titular) e Zelia Francielli Pereira da Silva Alecastro 
(suplente); Secretaria Municipal de Saúde: Bibiana Gil Copetto Santos (titular) e Isabel 
Alves Machado (suplente); Secretaria Municipal de Assistência Social: Lindamir de Paula 
Santos (titular) e Francine Ferreira Santos (suplente); Secretaria Municipal de Educação: 
Maria Erenice de Lara (titular) e Crislaine Aparecida Borges (suplente); Secretaria 
Municipal de Trabalho e Indústria Convencional: Maria de Lourdes Galvão Correa 
(titular) e Maelly Rodrigues de Lima (suplente); Secretaria Municipal de Cultura, Esporte 
e Recreação: Jacqueline Aparecida Lemes Prestes (titular) e Kamila Tozetto Biscaia 
(suplente). Outro assunto apresentado foi sobre o documento de solicitação dos 
seguintes documentos: CNPJ do FMDCA, Decreto 26603, Decreto 26785/2020, Lei 2215 
– CMDCA, Plano Decenal, Portaria de Nomeação do Conselho Tutelar e o Boletim Oficial 
de publicação do Plano Decenal, os quais são para a abertura dos protocolos referente 



 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

  Lei Municipal 2215/18 que alterou as Leis 848/90, 1231/99 e 1673/08 
Avenida Samuel Klabin, 725 - Telêmaco Borba – Paraná 

 

a emissão do ARCPF da Política da Criança e do Adolescente – 2021, encaminhado pelo 
Escritório Regional de Ponta Grossa, da Secretaria de Estado da Justiça, Família e 
Trabalho. Flávia mencionou que todos os documentos foram devidamente enviados. 
Próximo assunto foi a apresentação dos processos seletivos da Guarda Mirim e Projeto 
Pescar, os quais destinam 30% das suas vagas à adolescentes acompanhados pela SMAS, 
em cumprimento da Resolução nº 07/2018 do CMDCA. Também foi apresentado na 
reunião a documentação referente a Associação Desportiva de Telêmaco Borba, a qual 
solicita ao CMDCA o credenciamento da entidade, afim de que na sequencia estes 
possam apresentar Projetos Esportivos Sociais, contribuindo com a comunidade local. 
Neste mesmo sentido, o Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR) 
também encaminhou solicitação de registro de novo curso. Ofício nº 53/2021, 
encaminhado pelo Ministério público, a fim de instruir os autos de Procedimentos 
Administrativos nº MPPR – 0143.20.000989-0, solicitando ao CMDCA, retificação 
mediante documentos comprobatórios, sob a irregularidade a qual consta que o titular 
da conta bancária do FMDCA seria o Secretário Municipal de Finanças, sendo que de 
fato não é permitido, pois a conta bancária deve possuir o próprio FDCA como titular. 
Ofício nº 08/2021 de resposta encaminhada ao ofício 53/2021 do MPPR, informa que 
está sendo realizada revisão da Lei Municipal nº 2215/2018, o que justifica que não será 
possível a regularização cadastral do Fundo.  Ainda referente ao FMDCA, foi pontuado 
que ainda neste ano de 2021, será elaborado um edital para que as entidades possam 
elaborar e apresentar projetos institucionais e pleitearem o valor destinado pelo 
FMDCA. No que ser refere a Comissão para Avaliação das Entidades, sendo elas ADTB e 
CIEE a mesma foi formada pelos seguintes conselheiros governamentais Maria Erenice 
e Rehanthon e Não Governamental: Bianca e Ricardo. E para a formação da comissão 
do FMDCA, representantes - governamental: Alexandra e Maria de Lourdes, e não 
governamental: Flavia e Bruna Javorski. A conselheira Franciele, pediu a fala para se 
manifestar e colocou duas situações, sendo a primeira, que o município não possui casa 
de passagem e a mesma sugeriu a implantação da mesma devido as ocorrências 
registradas pelo Conselho Tutelar, quando há a necessidade de encaminhar crianças e 
adolescentes vítimas de violência até encontrar familiares que possam acolher e mantê-
los em segurança. O segundo assunto, tratado pela referida conselheira tutelar, foi 
sobre as dificuldades em relação ao fluxo de atendimento às crianças e adolescentes 
vítimas de violência/abuso sexual, o que ampliou a discussão para a questão da escuta 
qualificada e para a atual situação da Comissão Intersetorial de Enfrentamento a 
Violência Intrafamiliar. Sobre estas problemáticas, Flávia se comprometeu a agendar 
reunião entre Conselho Tutelar, SMAS, Ministério Público e Poder Judiciário; Cleverson 
se comprometeu também a levar a discussão para a reunião dos secretários.  Rede de 
Enfrentamento. Sobre estas questões, após muitas discu. Nada mais havendo a tratar, 
esta ata segue assinada por mim, Marjorie Pelik Kempe Camargo e pelos demais 
presentes. 


