
REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

ATA Nº 05 – 03/05/2017 

 

Aos três dias do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e quinze minutos,  1 

Associação Espírita Lins de Vasconcelos – Guarda Mirim com endereço na Rua marechal 2 

Candido Rondon, nº3530 – Bairro Cancelli– Cascavel PR, aconteceu a Reunião Ordinária 3 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, sob a 4 

coordenação do seu Presidente Sr. Valdair Mauro Debus e presença de seus Conselheiros 5 

e convidados, conforme lista de presença anexa a esta ata. O Presidente começa a reunião 6 

após os quinze minutos necessários, devido a ausência de quórum mínimo no horário das 7 

quatorze horas. Inicialmente agradece a presença dos conselheiros de Direitos, da 8 

Secretaria Executiva e dos visitantes: Tenente Mateus Ferreira e o Soldado Francis de 9 

Aguiar Pereira representantes do 6º Batalhão da Polícia Militar, a Sra Edlamar de Oliveira 10 

da Pastoral do Menor, a Conselheira Tutelar Andrelina Pedroza Battisti do Conselho Tutelar 11 

Regional Oeste, Sr. Júlio Cézar Raizel da Cruz – Assessor do Vereador Pedro Sampaio e 12 

todos os adolescentes da Guarda Mirim que se fazem presentes e frequentam o Programa 13 

de Aprendizagem para Adolescentes ofertado pela Entidade e da Sra. Ana Maria Dellelo do 14 

Centro de Integração Empresa Escola- CIEE. Em seguida o Presidente passa a palavra ao 15 

Presidente da Guarda Mirim Sr. Luiz Lançanova, o qual diz estar feliz por receber o 16 

Conselho e se coloca a disposição do CMDCA sempre que precisar do espaço físico da 17 

Entidade, para realizar suas reuniões. Diz que os Conselhos são muito importantes para o 18 

Município, que a Guarda tem representação nos dois conselhos: da criança e do 19 

adolescente e no de assistência social. Diz que fez parte do Conselho no passado e hoje a 20 

Valeria Medeiros e a Aparecida é que fazem parte do Conselho enquanto representantes 21 

da Guarda Mirim. Convida a todos para que ao final da reunião visitem as salas conteiners, 22 

as quais foram possibilitadas pelo CMDCA através de recursos do FIA Municipal. Expõe 23 

que só não fazem melhor o trabalho por falta de espaço e de Recursos Humanos. Informa 24 

que precisará se ausentar, devido outra atividade e passa a palavra para a Diretora da 25 

Guarda Mirim Sra. Valeria Medeiros expõe que a Guarda Mirim executa dois programas: 26 

um mais voltado para a qualificação dos adolescentes e a inserção deles no mercado de 27 

trabalho, o qual tem a frequência média de 420 (quatrocentos e vinte) adolescentes 28 

trabalhando. Todas as empresas são conveniadas com a Guarda Mirim, são realizadas 29 



visitas pela Entidade nos locais de trabalho onde os adolescentes se encontram 30 

trabalhando. Na data de hoje estão participando da reunião os alunos de uma turma, outros 31 

foram fazer entrevistas de vaga de emprego. Agradece a Professora Kelly Correia que está 32 

presente na reunião, acompanhando os adolescentes. Diz que a Guarda está sempre de 33 

portas abertas para receber a todos em outras ocasiões. Na sequência Valdair agradece a 34 

presença do Presidente da Entidade e a exposição de informações, e solicita a contagem 35 

do quórum o qual neste momento é de vinte (20) votantes e prossegue com o 36 

encaminhamento do item 1 da pauta do dia: 1) Apreciação e aprovação da pauta da 37 

reunião; 2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 3) Apreciação e 38 

aprovação das Atas nº 03 – Reunião Ordinária de 08/03/2017 e nº 04 – Reunião 39 

Ordinária de 05/04/2017; 4) Substituição e Posse de representantes do Conselho 40 

Escolar Professora Kelly Christina Corrêa Trukane Miranda – Ofício nº 01/2017 de 41 

24/02/2017; 5) Substituição de representações do CMDCA em Comissões Externas; 6) 42 

Apresentação de informações relativas à visita institucional realizada pela Mesa 43 

Diretiva, Coordenação da Comissão de Política de Direitos e outros, ao CENSE II, 44 

para constatação da situação de garantia de direitos dos adolescentes em 45 

cumprimento de medidas socioeducativas em regime de internação (tempo 10 min); 46 

7) Apreciação e deliberação do parecer da Comissão de Política de Direitos relativa à 47 

Validação de Registros/Inscrição no CMDCA do CEMIC, APAE, ACAPAC, GUARDA 48 

MIRIM, FAG, CAPSi e CAPS AD, CREAS I e II, EURECA I e II, FAMÍLIA ACOLHEDORA, 49 

UAI FEMININA e UAI MASCULINA, CRAS INTERLAGOS, CRAS PERIOLO, CRAS 50 

CENTRAL, CRAS XIV DE NOVEMBRO e CRAS CASCAVEL VELHO; 8) Apresentação e 51 

aprovação pelo CMDCA, de pesquisa e divulgação do trabalho do CMDCA e dos 52 

Conselheiros de Direitos, a ser desenvolvido pela Estagiária de Serviço Social Tatieli 53 

Depieri Hoffmann e sua Professora e Orientadora Fabricia Destro Ghizzo, como 54 

proposta de Trabalho de Conclusão do Curso de Serviço Social (tempo 15 min); 9) 55 

Ofício da SEASO nº 473/2017 de 24/04/2017 com informação da aplicação dos 56 

recursos do FIA Municipal para aquisição de um veículo VAN para Associação 57 

Recanto da Criança, cujo valor complementou a liberação de recursos do FNAS – 58 

Convênio nº 823528/2015; 10) Rediscussão do horário de Reuniões Ordinárias do 59 

CMDCA; 11) Para Conhecimento: 11.1 - Autos do Processo nº 0043270-60 

68.2015.8.16.0021 – Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Ana 61 

Marly de Almeida Cruz e outros – MANIFESTAÇÃO OFERECIDA PELO MINISTÉRIO 62 

PÚBLICO DAS VARAS CÍVEIS E VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CASCAVEL PR;      63 



11.2 - NOTA TÉCNICA nº 02/2017 sobre a análise e modelo de “notificação judicial” 64 

divulgados na internet, voltados a proibir a discussão sobre questões de Gênero e 65 

orientação sexual nas Escolas – subscrita pelo grupo de trabalho sobre direitos 66 

sexuais e reprodutivos da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – PFDC, 67 

assinada pelo CONANDA, para conhecimento dos Conselheiros de Direitos; 11.3 - 68 

Ofício nº 355/2017 de 03/04/2017 – SEASO e Ofício Circular nº 004/2017 – CEDCA/PR 69 

de 10/04/2017 – referentes reserva de terreno e construção do Conselho Tutelar 70 

Regional Leste; 11.4 - Ofício nº 365/2017 de 04/04/2017 – SEASO – alterações da 71 

Equipe de Gestão da Secretaria; 11.5 - Lei Federal nº 13.431 de 04/04/2017 que 72 

“estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou 73 

testemunha de violência e altera o ECA, que vigorará a partir de 05/04/2018; 11.6 - E-74 

mail recebido do CIEE com informação de início da 1ª turma de adolescentes 75 

aprendizes do Programa de Aprendizagem inscrito no CMDCA; 11.7 - Ofício Circular 76 

nº 009/2017 de 12/04/2017 - ACTOP – 81 Encontro com a Temática – Atribuições do 77 

Conselho Tutelar e sua Atuação e Relação com os Serviços, Programas e Projetos 78 

que atendem e defendem os direitos das crianças e adolescentes, com ênfase em 79 

vítimas de violência sexual”- data: 06/05/2017, das 8h às 15h, Auditório de Evento da 80 

Churrascaria Soledade – PALOTINA) – Valor da inscrição R$ 20,00 (vinte reais) – 81 

confirmação de presença até 03/05; 11.8 - EVENTO GERAR CASCAVEL – 10/05/2017 82 

das 8h15 às 11h – Sala Paraná ACIC – “Temáticas: Gerando Parcerias de Sucesso em 83 

Prol da Aprendizagem/ As Mudanças de Comportamento na Adolescência – 84 

Confirmar presença até 08/05 (parcerias.cvel@gerar.org.br); PAUTA FECHADA: 12) 85 

Parecer da Comissão de Ética e Disciplina do CMDCA referente apuração de possível 86 

irregularidade, solicitada pelo Conselho Tutelar Regional Sul através do Ofício nº 87 

703/2016 de 09/12/2016, devido inclusão de criança em vaga de CMEI.  A Mesa Diretiva 88 

solicita uma inclusão no item quatro (04) do Ofício n° 520/2017 de 02/05/2017 da SEASO,  89 

outra inclusão de um informe no item de pauta 9  - Ofício nº 55/2017 de 28/04/2017 – 90 

CMAS e Resolução nº 029/2017 de 28/04/2017 – CMAS e outros três (03) pontos de 91 

pauta os quais ficaram dispostos da seguinte forma: 11) Programação SEMANECA – 92 

para finalização e validação; 12) Acompanhamento das aplicações dos recursos do 93 

FIA 2016 e 13) Deliberação sobre solicitação do NUCRIA. A pauta fica da seguinte 94 

forma: 1) Apreciação e aprovação da pauta da reunião; 2) Apreciação e aprovação 95 

das justificativas de ausências; 3) Apreciação e aprovação das Atas nº 03 – Reunião 96 

Ordinária de 08/03/2017 e nº 04 – Reunião Ordinária de 05/04/2017; 4) Substituição e 97 

mailto:parcerias.cvel@gerar.org.br


Posse de representantes do Conselho Escolar Professora Kelly Christina Corrêa 98 

Trukane Miranda – Ofício nº 01/2017 de 24/02/2017 e da SEASO – Ofício n° 520/2017 99 

de 02/05/2017; 5) Substituição de representações do CMDCA em Comissões 100 

Externas; 6)  Apresentação de informações relativas à visita institucional realizada 101 

pela Mesa Diretiva, Coordenação da Comissão de Política de Direitos e outros, ao 102 

CENSE II, para constatação da situação de garantia de direitos dos adolescentes em 103 

cumprimento de medidas socioeducativas em regime de internação (tempo 10 min); 104 

7) Apreciação e deliberação do parecer da Comissão de Política de Direitos relativa à 105 

Validação de Registros/Inscrição no CMDCA do CEMIC, APAE, ACAPAC, GUARDA 106 

MIRIM, FAG, CAPSi e CAPS AD, CREAS I e II, EURECA I e II, FAMÍLIA ACOLHEDORA, 107 

UAI FEMININA e UAI MASCULINA, CRAS INTERLAGOS, CRAS PERIOLO, CRAS 108 

CENTRAL, CRAS XIV DE NOVEMBRO e CRAS CASCAVEL VELHO; 8) Apresentação e 109 

aprovação pelo CMDCA, de pesquisa e divulgação do trabalho do CMDCA e dos 110 

Conselheiros de Direitos, a ser desenvolvido pela Estagiária de Serviço Social Tatieli 111 

Depieri Hoffmann e sua Professora e Orientadora Fabricia Destro Ghizzo, como 112 

proposta de Trabalho de Conclusão do Curso de Serviço Social (tempo 15 min); 9) 113 

Ofício da SEASO nº 473/2017 de 24/04/2017 com informação da aplicação dos 114 

recursos do FIA Municipal para aquisição de um veículo VAN para Associação 115 

Recanto da Criança, cujo valor complementou a liberação de recursos do FNAS – 116 

Convênio nº 823528/2015; Ofício nº 55/2017 de 28/04/2017 – CMAS e Resolução nº 117 

029/2017 de 28/04/2017 – CMAS; 10) Rediscussão do horário de Reuniões Ordinárias 118 

do CMDCA; 11) Programação SEMANECA – para finalização e validação; 12) 119 

Acompanhamento das aplicações dos recursos do FIA 2016; 13) Deliberação sobre 120 

solicitação do NUCRIA; 14) Para Conhecimento: 14.1 - Autos do Processo nº 121 

0043270-68.2015.8.16.0021 – Mandado de Segurança com pedido de liminar 122 

impetrado por Ana Marly de Almeida Cruz e outros – MANIFESTAÇÃO OFERECIDA 123 

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DAS VARAS CÍVEIS E VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE 124 

CASCAVEL PR; 14.2 - NOTA TÉCNICA nº 02/2017 sobre a análise e modelo de 125 

“notificação judicial” divulgados na internet, voltados a proibir a discussão sobre 126 

questões de Gênero e orientação sexual nas Escolas – subscrita pelo grupo de 127 

trabalho sobre direitos sexuais e reprodutivos da Procuradoria Federal dos Direitos 128 

do Cidadão – PFDC, assinada pelo CONANDA, para conhecimento dos Conselheiros 129 

de Direitos; 14.3 - Ofício nº 355/2017 de 03/04/2017 – SEASO e Ofício Circular nº 130 

004/2017 – CEDCA/PR de 10/04/2017 – referentes reserva de terreno e construção do 131 



Conselho Tutelar Regional Leste; 14.4 - Ofício nº 365/2017 de 04/04/2017 – SEASO – 132 

alterações da Equipe de Gestão da Secretaria; 14.5 - Lei Federal nº 13.431 de 133 

04/04/2017 que “estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do 134 

adolescente vítima ou testemunha de violência e altera o ECA, que vigorará a partir 135 

de 05/04/2018; 14.6 - E-mail recebido do CIEE com informação de início da 1ª turma 136 

de adolescentes aprendizes do Programa de Aprendizagem inscrito no CMDCA; 14.7 137 

- Ofício Circular nº 009/2017 de 12/04/2017 - ACTOP – 81 Encontro com a Temática – 138 

Atribuições do Conselho Tutelar e sua Atuação e Relação com os Serviços, 139 

Programas e Projetos que atendem e defendem os direitos das crianças e 140 

adolescentes, com ênfase em vítimas de violência sexual”- data: 06/05/2017, das 8h 141 

às 15h, Auditório de Evento da Churrascaria Soledade – PALOTINA) – Valor da 142 

inscrição R$ 20,00 (vinte reais) – confirmação de presença até 03/05; 14.8 - EVENTO 143 

GERAR CASCAVEL – 10/05/2017 das 8h15 às 11h – Sala Paraná ACIC – “Temáticas: 144 

Gerando Parcerias de Sucesso em Prol da Aprendizagem/ As Mudanças de 145 

Comportamento na Adolescência – Confirmar presença até 08/05 146 

(parcerias.cvel@gerar.org.br). PAUTA FECHADA: 15) Parecer da Comissão de Ética e 147 

Disciplina do CMDCA referente apuração de possível irregularidade, solicitada pelo 148 

Conselho Tutelar Regional Sul através do Ofício nº 703/2016 de 09/12/2016, devido 149 

inclusão de criança em vaga de CMEI. O Presidente coloca em aprovação a pauta, com 150 

as inclusões solicitadas, a qual é aprovada com vinte (20) votos favoráveis. Em seguida 151 

passa ao item 2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências. Fábio 152 

Tomazeto – 1º Secretário lê as justificativas de: Marcia Rabisquim e Jandira de Jesus 153 

Silva da APAE da Reunião Ordinária de 08/03/2017 – Ofício nº 095/2017, do Conselho 154 

Escolar Ita Sampaio conforme correspondência com data de 05/04/2017 que justifica a 155 

ausência de Jaqueline Guareze e Rosani Revers na Reunião Ordinária de 05/04/2017, 156 

Ofício nº163/2017 da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos no qual justifica a 157 

ausência nesta reunião, das conselheiras Glaucia Bachisnki Gwozdz e Leni Felipini Dal Pai 158 

por motivo de demanda de trabalho e Ofício nº 128/2017 da Secretaria Municipal de 159 

Esporte e Lazer, que justifica a ausência da conselheira Denise Viccari devido estar 160 

participando do Chamamento Público do Paradesporto. Neste momento o quórum passa a 161 

ser de vinte e dois (22) votantes, com a chegada dos conselheiros Betina Alves de Campos 162 

e Mateus Ferreira da Silva, Valdair coloca em aprovação as justificativas de ausência as 163 

quais são aprovadas com vinte e dois (22) votos favoráveis. 3) Apreciação e aprovação 164 

das Atas nº 03 – Reunião Ordinária de 08/03/2017 e nº  04 – Reunião Ordinária de 165 
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05/04/2017. Valdair esclarece que as atas foram enviadas por e-mail com antecedência, e 166 

por esse motivo solicita a dispensa da leitura das mesmas. Não havendo nenhuma 167 

manifestação contrária o Presidente coloca em aprovação as Atas supracitadas, com a 168 

dispensa de leitura, as quais são aprovadas com vinte e um (21) votos favoráveis e uma 169 

(01) abstenção. 4) Substituição e Posse de representantes do Conselho Escolar 170 

Professora Kelly Christina Corrêa Trukane Miranda – Ofício nº 01/2017 de 24/02/2017 171 

e da SEASO – Ofício n° 520/2017 de 02/05/2017. Neste momento o presidente passa ao 172 

ato de posse da nova conselheira indicada como representante para a composição do 173 

Conselho: Lucimaira Cabreira – representante Suplente da Secretaria Municipal de 174 

Assistência Social. Após a assinatura do termo de posse a nova integrante é aclamada e o 175 

residente lhe deseja as boas vindas.  As representantes do Conselho Escolar Professora 176 

Kelly Christina Corrêa Trukane Miranda não se fizeram presentes na reunião e devido tal 177 

fato, suas posses ficaram pendentes para a próxima reunião do Conselho. A conselheira 178 

substituta fará parte das comissões em que a substituída participava. Após assinatura dos 179 

termos de Posse, a conselheira Lucimaira passa a compor o quórum, que totaliza vinte e 180 

três (23) votantes. Dando continuidade à pauta o Presidente passa ao item 5) Substituição 181 

de representações do CMDCA em Comissões Externas:  Fabio Tomasetto faz a leitura 182 

das comissões externas que após indicações e sugestões de nomes, ficaram assim 183 

dispostas: Comissão Intersetorial de Socioeducação do Município de Cascavel – CISVEL: 184 

TITULAR: Silvana Andrade e Lucimaira Cabreira que substitui a SUPLENTE: Ana Beatriz 185 

Spinelli Celi. Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência e do Programa de 186 

Erradicação do Trabalho Infantil - CEV/ PETI: TITULAR: Rosangela Gomes Ornelas, 187 

substituída por Valeria Medeiros e SUPLENTE: Ivanete Cassol, substituída por Lucimaira 188 

Cabreira. Comitê Gestor do Centro da Juventude Professor Jomar Vieira Rocha: TITULAR: 189 

Valdair Mauro Debus e SUPLENTE: Sadi Kisiel, substituído por Jane Prestes Dalagnol. 190 

Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 191 

– SMEL: TITULAR: Catarina Tizu Tanabe que solicitou a saída da Comissão por não ter 192 

afinidade com o assunto e SUPLENTE: Alexandre Rorato. Em relação a esta comissão a 193 

plenária decidiu aguardar a redefinição da SMEL pois a mesma está sendo readequada 194 

segundo informação do representante da Secretaria que estava presente Sr.Ricardo  195 

Legnani Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas – COMAD: TITULAR: 196 

Alexandre Rorato, substituído por Monica Celis Stelmach e SUPLENTE: Sadi Kisiel, 197 

substituído por Marcia Rabisquim Programa Agentes da Cidadania do Centro da 198 

Juventude: TITULAR: Fabio Tomasetto solicitou a saída da Comissão com a justificativa 199 



que não está mais trabalhando naquele território e foi substituído por  Daniele de Lima 200 

Vacari e como segundo TITULAR: Jane Prestes Dalagnol. As proposições de substituições 201 

foram aprovadas com vinte e três (23) votos favoráveis. Em seguida passa ao item de 202 

pauta 6) Apresentação de informações relativas à visita institucional realizada pela 203 

Mesa Diretiva, Coordenação da Comissão de Política de Direitos e outros, ao CENSE 204 

II, para constatação da situação de garantia de direitos dos adolescentes em 205 

cumprimento de medidas socioeducativas em regime de internação (tempo 10 min). 206 

Valéria Medeiros Coordenadora da Comissão de Política de Atendimento de Direitos 207 

esclarece sobre a visita institucional feita ao CENSE II na data de 20/04/2017 no período 208 

da manhã, por conta de uma denúncia de que os adolescentes internados no local não 209 

estavam recebendo assistência religiosa.  Ao chegar no local foram recepcionados pelo 210 

Diretor Sr.Eleandro Roberto Nicola, e em decorrência de chuva, não foi possível fazerem a 211 

visita nos alojamentos, e para possibilitar a visibilidade do esclareceu que a respeito das 212 

visitas houve um período de crise e a equipe se reuniu e reformulou o cronograma de 213 

visitas. Essas visitas eram feitas aos domingos e passaram para o sábado, e desta forma a 214 

assistência religiosa que estava sendo feita aos sábados passou para os domingos. Há 215 

algumas visitas que estão sendo liberadas durante a semana, mas são casos específicos 216 

pois exigem um controle maior, para não comprometer a segurança do interno, da família e 217 

da equipe. Quando houve essa troca mexeu com o cronograma dos voluntários e desta 218 

forma ficou um período sem assistência religiosa. Eleandro disse que alguns grupos já 219 

haviam procurado por ele e já estavam reformulando o cronograma para que voltasse essa 220 

assistência. Valeria diz que fez o relatório da visita, o qual entregará ao CMDCA, no qual 221 

consta como composição da equipe: 04 (quatro) Assistentes Sociais, 04 (quatro) 222 

Pedagogos, 04 (quatro) Psicólogos, 04 (quatro) Técnicos em enfermagem, 01 (uma) 223 

Enfermeira, 01 (uma) Médica, 01 (uma) Dentista, 22 (vinte e dois) Professores e 55 224 

(cinquenta e cinco) Educadores, porem durante a visita foi percebido que há deficiência de 225 

Educadores para a rotina do CENSE, devido a movimentação dos adolescentes para o 226 

desenvolvimento das atividades dos internas, sendo esse um dos motivos para alteração 227 

da rotina de visitas. Valeria diz que esta questão de educadores precisa ser levada para 228 

conhecimento do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA, 229 

pois é muito importante aumentar o quadro. Fabio diz que para serem realizadas todas as 230 

rotinas normais serão necessários 70 (setenta) educadores. Diz que o concurso público 231 

está em vigor, mas não há chamamento. Maria Tereza Chaves, representante do CMDCA 232 

da região oeste no CEDCA, diz que na última reunião do Conselho Estadual foi falado que 233 



já está programado uma visita em todos os CENSEs, e que existe um roteiro de visitas a 234 

ser aplicado, o qual ela entregará cópia pra análise do CMDCA.  Expõe que o CENSE é um 235 

serviço que precisa ser supervisionado. Diz que vai pegar o roteiro e vai convidar o 236 

CMDCA para adentrar no local, que precisa vistoriar tudo, e que vai avisar o dia da visita. 237 

Edlamar de Oliveira da Pastoral do Menor, diz que precisa de mais equipes de trabalho 238 

para levar os meninos para as atividades internas e externas e que os meninos estão 239 

sendo penalizados por falta de equipe para este acompanhamento. Acha que precisa que o 240 

CMDCA visite mais, fazendo o monitoramento do local. Diz que quando o Dr. Sergio Kreuz 241 

era o Juiz da Vara da Infância de Cascavel ele fazia visitas mensais em horários 242 

alternados, sem avisar. Valdair explica que a responsabilidade é do Estado (CEDCA) que o 243 

CMDCA faz a partir de denúncias. Etelda Madsen, Assistente Social do CMDCA diz que a 244 

função de monitoramento e avaliação dos CENSES é do Estado, pois conforme prevê a Lei 245 

do SINASE a inscrição dos Programas desenvolvidos pelo CENSE devem ser feitas pelo 246 

Conselho Estadual e não Municipal e que é preciso tomar o cuidado para não absorver 247 

uma demanda que é de competência do Estado, que cabe também ao Ministério Público e 248 

Juizado da Infância Estadual este monitoramento e acompanhamento, pois o atendimento 249 

do CENSE é Estadual, e recebe adolescentes do Estado todo pela central de vagas. 250 

Sugere que o CMDCA encaminhe um oficio a Secretaria Estadual competente, com cópia 251 

ao CEDCA/ PR e Ministério Público, acompanhado de cópia do relatório da visita e da lista 252 

de presença, com solicitação de providências de recomposição da quantidade de 253 

educadores necessários, com convocação através dos habilitados em concurso público em 254 

vigor, para garantir o atendimento dos adolescentes e a realização das atividades internas 255 

e externas para os mesmos.  Fábio diz que no dia da visita tinham 78 (setenta e oito) 256 

adolescentes cumprindo medida socioeducativa de internação no local. O quórum neste 257 

momento passa a ser de vinte e três (23) votantes com a saída da Conselheira Raquel 258 

Marca e a chegada de Vanderlei Augusto da Silva. O Presidente coloca em aprovação o 259 

encaminhamento proposto o qual é aprovado com vinte e dois (22) votos favoráveis e uma 260 

(01) ausência do Conselheiro Vanderlei Augusto da Silva. Neste momento o conselheiro 261 

Hudson Moreschi Junior se dirige à Mesa para justificar sua ausência nesta reunião pois 262 

ele enquanto Secretário de Assistência Social e o Diretor Emilio Martini estão envolvidos 263 

com o processo de reintegração de posse das famílias do Gramado, as conduzindo para 264 

outros locais para que fiquem alojadas. Na sequência Valdair passa ao item de pauta 265 

número 7) Apreciação e deliberação do parecer da Comissão de Política de Direitos 266 

relativa à Validação de Registros/Inscrição no CMDCA do CEMIC, APAE, ACAPAC, 267 



GUARDA MIRIM, FAG, CAPSi e CAPS AD, CREAS I e II, EURECA I e II, FAMÍLIA 268 

ACOLHEDORA, UAI FEMININA e UAI MASCULINA, CRAS INTERLAGOS, CRAS 269 

PERIOLO, CRAS CENTRAL, CRAS XIV DE NOVEMBRO e CRAS CASCAVEL VELHO. 270 

Fabio faz a leitura do seguinte parecer: A Comissão de Política de Atendimento dos 271 

Direitos do CMDCA, no uso de suas atribuições conforme Resolução n° 009/2017 de 15 de 272 

março de 2017 que reestrutura as Comissões Temáticas Internas do CMDCA – Gestão 273 

2015/2017, após análise da documentação recebida das Entidades não Governamentais e 274 

Programas Governamentais, em reunião realizada na data de 26/04/2017, e: 275 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – 276 

ECA; CONSIDERANDO a Lei Federal n° 12.435/2011 que altera a Lei Federal n° 277 

8.742/1993 – LOAS – artigo 2°, Inciso I, alínea “c”, estabelece como um de seus objetivos a 278 

“integração ao mundo do trabalho”; CONSIDERANDO a Lei Federal n° 12.868/2013 que 279 

altera a Lei Federal n° 12.101/2009 que dispõe sobre a Certificação das Entidades 280 

Beneficentes de Assistência Social; CONSIDERANDO o artigo 430 da Consolidação das 281 

Leis do Trabalho – CLT, alterada pela Lei Federal n° 10.097/2000, que estabelece sobre a 282 

formação técnica profissional das Entidades de Fins Não Econômicos, que tenham por 283 

objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional; CONSIDERANDO o 284 

Decreto Federal n° 8.740/2016 que altera o Decreto Federal n° 5.598/2005 e regulamenta a 285 

contratação de aprendizes; CONSIDERANDO a Portaria n° 1.005/2013 do Ministério de 286 

Estado do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre o Cadastro Nacional de Aprendizagem 287 

Profissional – CNAP, destinado ao cadastramento das Entidades qualificadas em formação 288 

técnico profissional metódica, que altera a Portaria n° 723/2012 que cria o Cadastro 289 

Nacional de Aprendizagem – CNAP; CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 290 

02/2017/DRSP/SNAS/MDS - Orientação aos Conselhos Municipais de Assistência Social, 291 

às Entidades e Organizações de Assistência Social em relação às ações de promoção à 292 

integração ao mercado de trabalho; CONSIDERANDO a Resolução n° 109/2009 do 293 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que dispõe sobre a Tipificação Nacional 294 

dos Serviços Socioassistenciais; CONSIDERANDO a Resolução n° 164/2014 do Conselho 295 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que dispõe sobre o 296 

registro e fiscalização das Entidades sem fins lucrativos e inscrição dos Programas não 297 

Governamentais e Governamentais que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e 298 

à educação profissional e dá outras providências; CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 299 

6.278/2013 que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente;  300 

CONSIDERANDO a Resolução n° 044/2014 – CMDCA, que dispõe sobre os parâmetros 301 



para requerimento de registros, inscrição, validação bienal, renovação quadrienal no 302 

CMDCA de Cascavel; CONSIDERANDO a Resolução n° 074/2014 do Conselho Municipal 303 

de Assistência Social – CMAS de Cascavel PR, que define os parâmetros municipais para 304 

a inscrição das Entidades ou Organizações de Assistência Social, bem como serviços, 305 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais no CMAS; CONSIDERANDO que na 306 

análise realizada pela Comissão foram identificadas pendências na entrega e protocolo da 307 

documentação recebida pela Secretaria Executiva dos Conselhos/ CMDCA, e que diante 308 

de tal fato a Comissão solicitou à Mesa Diretiva do CMDCA a expedição de Ofício Circular 309 

às Entidades e Unidades, com a solicitação de regularização nos prazos estabelecidos 310 

abaixo: Entidade/ Unidade: CEMIC. Pendência. Atestado de Qualidade e Eficiência do MP. 311 

Prazo de Regularização: 05/05/2017. APAE - Entrega e Protocolo de toda a documentação 312 

- 05/05/2017. ACAPAC - Esclarecimentos sobre a extinção da Entidade Reunião da 313 

Comissão de 10/05/2017 às 8h30 na APAE. GUARDA MIRIM - Atestados de qualidade e 314 

eficiência VIJ, MP e CT até 05/05/2017. FAG - Vigilância Sanitária. Corpo de Bombeiros, 315 

Alvará de Funcionamento (providenciar os documentos ou justificativa) até 03/05/2017 - 316 

Reunião Ordinária do CMDCA às 14h na Guarda Mirim. CAPS I e CAPS AD: Atestados de 317 

qualidade e eficiência VIJ, MP e CT até 05/05/2017. CREAS I e CREAS II: Protocolar 318 

documentação até 05/05/2017. EURECA I e EURECA II: C.I. mencionada no Oficio que 319 

justifica a falta dos alvarás, vigilância sanitária e bombeiros até 05/05/2017. FAMILIA 320 

ACOLHEDORA, UAI FEMININA e UAI MASCULINA: Entrega e Protocolo de toda a 321 

documentação até 05/05/2017. CRAS: INTERLAGOS, PERIOLO, CENTRAL, XIV DE 322 

NOVEMBRO e CASCAVEL VELHO: C.I. mencionada no Oficio que justifica a falta dos 323 

alvarás, vigilância sanitária e bombeiros até 05/05/2017. CONSIDERANDO que na data de 324 

10 de maio de 2017 às 8h30 a Comissão reunir-se-á na APAE para a análise da entrega 325 

das pendências documentais apontadas, assim os esclarecimentos necessários solicitados 326 

e com vistas a evitar prejuízos a Entidades e Unidades de atendimento devido prazo para 327 

validação de seus registros/inscrições. A Comissão propõe a esta zelosa plenária do 328 

CMDCA, os seguintes encaminhamentos: 1) Realização de Reunião Extraordinária na data 329 

de 22/05/2017 às 14h na APAE; 2) Revisão e atualização da Resolução n° 044/2014; 3) 330 

Articulação com os Órgãos responsáveis pela emissão dos Atestados de Qualidade e 331 

Eficiência (VIJ, MP e CTs) para facilitar o cumprimento da entrega dos referidos 332 

documentos pelas Entidades e Unidades, as quais enfrentam dificuldades para consegui-333 

los. Neste momento o quórum passa a ser de vinte e quatro (24) votantes com a chegada 334 

do Conselheiro José Cesar Sagrillo. Valeria, Coordenadora da Comissão explica que a 335 



Comissão se reuniu e analisou a documentação. Contudo como identificou pendências na 336 

entrega de documentos, solicitou a Mesa Diretiva do CMDCA para oficiar as Entidades e 337 

Unidades, com prazos posteriores a esta reunião, pois não havia tempo hábil suficiente 338 

para entrega até a data desta reunião, assim como devido muitas validações já estarem 339 

com prazo vencido ou vencendo. Diante disso Valéria argumenta quanto a necessidade de 340 

realização de Reunião Extraordinária, para que as Entidades e Unidades não sejam 341 

prejudicadas. Fabio faz uma proposição em relação a este tema que é referente a entrega 342 

dos relatórios mensais, para que o Conselho envie ofícios circulares para as Secretarias 343 

para que informem sobre a emissão de relatórios mensais do IPM e para que esclareçam 344 

como está a implantação do Sistema, pois já é mês de maio e ainda não estão sendo 345 

encaminhados os relatórios ao CMDCA. Etelda lembra que já há uma deliberação do 346 

CMDCA que independente de estar em vigor ou não o IPM, todos deverão entregar os 347 

relatórios retroativos.  O Presidente coloca em aprovação a proposição do envio do Oficio 348 

Circular as Secretarias que fazem uso do IPM, a solicitação de realização da Reunião 349 

Extraordinária do Conselho dia 22/05 corrente, às 14h na APAE e o Parecer da Comissão 350 

são colocados em aprovação, e os quais são aprovados com vinte e quatro (24) votos 351 

favoráveis. Dando continuidade o Presidente passa ao item de pauta 8) Apresentação e 352 

aprovação pelo CMDCA, de pesquisa e divulgação do trabalho do CMDCA e dos 353 

Conselheiros de Direitos, a ser desenvolvido pela Estagiária de Serviço Social Tatieli 354 

Depieri Hoffmann e sua Professora e Orientadora Fabricia Destro Ghizzo, como 355 

proposta de Trabalho de Conclusão do Curso de Serviço Social (tempo 15 min). A 356 

estagiária curricular Tatieli Depieri Hoffmann faz a apresentação de sua proposta de 357 

Trabalho de Conclusão do Curso de Serviço Social, com exposição em multimídia. 358 

REPRESENTAÇÃO E PERCEPÇÃO: a práxis dos conselheiros do Conselho Municipal dos 359 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA no Município de Cascavel – PR. 2.1 360 

OBJETIVO GERAL: - Analisar como ocorre a efetivação do trabalho dos Conselheiros do 361 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA no município de 362 

Cascavel Pr. 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Identificar como esta composta à formação 363 

do CMDCA em Cascavel; - Conhecer e identificar a competência dos Conselheiros, perfil e 364 

atuação no CMDCA; - Descrever sua real importância em estar apto em desempenhar seu 365 

papel; - Desenvolver pesquisa teórica sobre o tema em discussão; - Identificar os avanços 366 

e desafios da atuação dos conselheiros.  Expõe e esclarece que a  Pesquisa de Campo 367 

iniciará em junho e terminará em julho deste ano. As perguntas que serão realizadas aos 368 

entrevistados serão feitas através de entrevista individual, quando a pesquisadora irá 369 



aplicar o questionário com perguntas abertas, e para tal terá que contar com a permissão 370 

de cada entrevistado. Serão gravadas as entrevistas para poder descrevê-las conforme 371 

falado. Caso entrevistado não autorizar a gravação, as respostas serão transcritas pela 372 

pesquisadora, autora deste estudo As entrevistas serão agendadas conforme agenda de 373 

cada conselheiro. No caso do membro escolhido, sendo este o titular da representação no 374 

conselho, não aceitar participar da entrevista, será realizado o convite para entrevistar o 375 

membro suplente (da mesma Secretaria ou Entidade que o titular representa). Os 376 

conselheiros entrevistados serão representantes das Secretarias e Entidades que 377 

executam diretamente a politica da criança e do adolescente. Desse modo a amostra de 378 

entrevistados será de doze (12), sendo eles: - 01 representante da Secretaria Municipal de 379 

Assistência Social, - 01 Secretaria Municipal de Saúde, - 01 Secretaria Municipal de 380 

Educação, - 01 Secretaria Municipal de Esporte e Laser, - 01 Secretaria Municipal de 381 

Cultura e - 01 Secretaria Municipal de Finanças. Em relação às entidades não 382 

governamentais, serão: - 01 representante do Centro Social Beneficente da Paróquia São 383 

Cristóvão – CEMIC, - 01 Associação Espírita Lins de Vasconcelos – GUARDA MIRIM, - 01 384 

Associação Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança - ACAPAC, - 01 Associação 385 

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cascavel – APAE, - 01 Associação de Portadores 386 

de Fissura Lábio Palatal de Cascavel – APOFILAB, - 01 Associação Recanto da Criança. 387 

Em seguida a Professora Fabrícia Destro Ghizzo fala que foi pensado em entrevistar uma 388 

amostra de doze conselheiros, seis governamentais e seis não governamentais, conforme 389 

citados anteriormente. Diz ainda que estes representantes serão procurados pela 390 

estagiária. Tatiele diz que será pesquisada a atuação do conselheiro, de como está sendo 391 

feito o seu trabalho como conselheiro. Etelda diz que o campo de estagio da Tatiele é junto 392 

à Secretaria Executiva e o conselho, e que para utilizar a documentação que está na 393 

Secretaria Executiva a faculdade terá que solicitar formalmente a Secretaria de Assistência 394 

Social além da aprovação da plenária. Em seguida Tatiele mostra o modelo de três folders 395 

nos quais descreve sobre: o CMDCA, Entidades Governamentais e Não Governamentais e 396 

sobre os Conselheiros de Direitos e pede autorização à plenária para divulgação dos 397 

mesmos. José Cesar diz que à ideia é bem importante, mas que a mesma não deve utilizar 398 

as logomarcas do CMDCA e do Município de Cascavel, devido o material ter sido 399 

desenvolvido por Tatieli e não pelo Conselho e pelo Município. Após amplo debate sobre a 400 

questão, Etelda esclarece que os materiais desenvolvidos pela estagiária tem como 401 

objetivo a aprovação de seus conteúdos pelo Conselho e sua contribuição para que o 402 

CMDCA os reproduza e distribua para conhecimento do trabalho desenvolvido pelo 403 



CMDCA, portanto entende que não há problema na manutenção das logos. Cesar retoma 404 

sua fala e diz que Tatieli mencionou que pretendia distribuí-los e sugere a retirada das 405 

logos e que ela coloque seu nome enquanto autora do conteúdo do material. Após vários 406 

comentários e contribuições decide-se que Tatieli deverá encaminhar os modelos por ela 407 

construídos para análise posterior do CMDCA e que caberá ao Conselho a sua reprodução 408 

e distribuição. Tatieli solicita também a autorização do Conselho para utilizar materiais e 409 

fotos do Conselho numa exposição de seu campo de estágio na Faculdade. Após Valdair 410 

coloca em aprovação o uso dos dados do CMDCA e também o uso das imagens dos 411 

Conselheiros, através de fotos os quais são aprovados com vinte e quatro (24) votos 412 

favoráveis, pois na opinião dos presentes este material é de uso público e não tem nada 413 

que impeça a sua utilização. Na sequência o Presidente passa ao item 9) Ofício da 414 

SEASO nº 473/2017 de 24/04/2017 com informação da aplicação dos recursos do FIA 415 

Municipal para aquisição de um veículo VAN para Associação Recanto da Criança, 416 

cujo valor complementou a liberação de recursos do FNAS – Convênio nº 417 

823528/2015; Ofício nº 55/2017 de 28/04/2017 – CMAS e Resolução nº 029/2017 de 418 

28/04/2017 – CMAS. Fabio lê o oficio supracitado. Etelda diz que o setor administrativo da 419 

SEASO procurou a Secretaria Executiva do CMDCA, solicitando como será feito o 420 

cronograma de entrega dos bens adquiridos com recursos do FIA Municipal, já que existe 421 

uma comissão de acompanhamento e nem sempre as datas em que são entregues os 422 

bens se consegue reunir a comissão. A sugestão é que a SEASO faça a entrega e 423 

comunique a Secretaria Executiva a qual agendará com a comissão até no máximo três 424 

dias depois uma visita, as aquisições seriam colocadas em local sem utilização até a 425 

verificação do CMDCA. Esta programação seria feita nos serviços Governamentais, e as 426 

Entidades não Governamentais devem avisar direto no CMDCA para que a comissão se 427 

organize e faça a vistoria. Maria Tereza diz que deveria ter sido avisado antes, pois já 428 

foram compradas várias coisas e não foi comunicado pelo CMDCA. Fabio diz que há uma 429 

Resolução deliberada pela plenária sobre essa questão. Vanderlei Augusto da Silva diz que 430 

então deve ser reiterado o Oficio a todas as Entidades. Jose César diz que foi deliberado 431 

pela publicização de todas as aquisições, e no entanto o CMDCA está sendo sempre o 432 

último a saber. Maria Tereza diz que não ficou claro para as Entidades. José Cesar diz que 433 

o assunto foi debatido em plenária, a Resolução saiu da plenária, as Entidades tem 434 

representação no CMDCA, então todos estavam sabendo sim. Marcia Rabisquim da APAE 435 

diz que foi feito matéria sobre as aquisições pela APAE. Fabio diz que é chamado 436 

imprensa, enviado pra SEASO, mas não é comunicado pro CMDCA que é quem delibera 437 



sobre o assunto. Valeria sugere então que sempre que a Entidade prestar contas na 438 

SEASO faça com cópia para o CMDCA. Etelda diz que vai verificar se o Oficio foi ou não 439 

encaminhado e se foi será reiterado, contudo salienta que as Resoluções dispunham sobre 440 

isto e são publicadas para acesso de todos a informação, além disso, quando a plenária 441 

aprovou a Comissão de acompanhamento do FIA, aprovou sua metodologia de trabalho e 442 

esta contemplava a entrega com a presença da Comissão/ CMDCA. A partir deste 443 

momento o quórum passa a ser de 22 (vinte e dois) devido a saída da reunião de Betina 444 

Alves de Campo e Jane Prestes Dalagnol. Na sequência Valdair passa ao item de pauta 445 

número 10) Rediscussão do horário de Reuniões Ordinárias do CMDCA. Fábio sugere 446 

que seja feito uma votação, porque não será possível agradar a todos. Etelda diz que o Dr. 447 

Luciano de Souza já falou em Reunião que se as reuniões fossem pela manhã ele poderia 448 

participar mais, pois a tarde sempre tem audiência e se torna impossível sua presença. 449 

José Cesar diz que as reuniões foram aprovadas para o horário da tarde em função de 450 

garantir a presença dos conselheiros adolescentes, devido ao horário de aula dos mesmos, 451 

mas que mesmo desta forma as Entidades que os mesmos representam não conseguiram 452 

garantir a frequência dos adolescentes. Mediante essa falta de representação, enfatiza 453 

quanto a importância de se repensar o horário. Após algumas sugestões e contribuições o 454 

Presidente coloca em aprovação as opções de horário de Reuniões Ordinárias: Horário da 455 

manhã teve a aprovação de doze (12) conselheiros; manutenção das reuniões no período 456 

da tarde teve a aprovação de um (01) conselheiro, teve oito (08) abstenções e uma (01) 457 

ausência somando um quórum de vinte e dois (22) votantes. Em seguida o Presidente 458 

passa a pauta 11) Programação SEMANECA – para finalização e validação. Etelda faz 459 

a leitura da programação e Valdair complementa dizendo que em relação à abertura ainda 460 

não se tem um local, pois havia sido articulado para que fosse na Escola de Governo no 461 

dia quinze de maio, mas devido a uma pauta curta o Prefeito pediu que fosse feito em outro 462 

local. Valdair solicita sugestões à plenária e a conselheira Marcia Rabisquim, sugere que 463 

seja feita na APAE, já que a Entidade programou como atividade para o dia 17/05 com o 464 

Ministério Público e se comprometeu de verificar a possibilidade de antecipar para o dia 465 

15/05, contemplando os dois eventos juntos. A conselheira Fabricia Destro também 466 

colocou a disposição a Semana Acadêmica da Faculdade ITECNE, mas que teria início 467 

apenas no dia 16/05. Valdair diz então que como primeira opção seria a APAE no dia 15/05 468 

e se a Diretoria não concorde será feito na Faculdade ITECNE no dia 16/05. Marcia ficou 469 

de confirmar logo no início da manhã do dia seguinte com a Secretaria Executiva. Dando 470 

continuidade a pauta, Valdair passa ao ponto 12) Acompanhamento das aplicações dos 471 



recursos do FIA 2016. Fabio pede para retirar de pauta este item, pois já foi tratado em 472 

pauta anterior. Os presentes concordam. Dando sequência o Presidente passa ao item 13) 473 

Deliberação sobre solicitação do NUCRIA. Valdair explica que recebeu por e-mail uma 474 

solicitação da Dra. Raisa de Vargas Scariot, delegada do Núcleo de Proteção a Criança e 475 

ao Adolescente- NUCRIA de Cascavel sobre a possibilidade do CMDCA comprar um kit de 476 

materiais lúdicos e testes psicológicos para serem utilizados pela psicóloga voluntária que 477 

irá começar atender no NUCRIA, que segundo ele totalizará num valor aproximado de  R$ 478 

800,00. Se discute sobre a possibilidade de aquisição com recursos do FIA Municipal. 479 

Etelda explica que depende dos encaminhamentos previstos na Lei 13.019, e alerta que a 480 

aplicação dos recursos é para a política estadual nesta caso, pois o NUCRIA é um Órgão 481 

do Estado e não do Município e questiona se é competência do CMDCA e do FIA 482 

Municipal. Etelda diz que essa solicitação deveria ter sido feita ao CEDCA/PR, pois o 483 

NUCRIA é um Órgão do Estado e sugere como encaminhamento que seja feito um ofício à 484 

Secretaria de Estado da Justiça com cópia ao CEDCA. Fábio fala que para usar recursos 485 

do FIA é preciso chamamento Público. Dra. Amanda Soares de Brito – assessora jurídica 486 

da SEASO chama a atenção em que há situações que a Lei 13.019 prevê dispensa de 487 

chamamento público. Valdair diz que a situação do NUCRIA é tão grave que todos os 488 

processos não estão dando em nada, pois é exigido um laudo psicológico o qual não há 489 

psicólogo contratado para realizar. Após ampla discussão sobre o assunto a plenária acata 490 

a sugestão de Etelda.  Lucimaira e Lenita sugerem também o encaminhamento do assunto 491 

para conhecimento do Conselho Regional de Psicologia – CRP, pois questionam o fato de 492 

que a Psicóloga irá aplicar testes no trabalho do NUCRIA. Etelda diz que então seria 493 

interessante fazer este questionamento ao Estado, pois não está claro qual é o efetivo 494 

papel da equipe técnica do NUCRIA. A plenária aprova os encaminhamentos propostos e 495 

Valdair ficou de realizar contato com a Delegada Dra.Raisa de Vargas Scariot para dar 496 

retorno sobre os encaminhamentos. Dando continuidade a reunião, Valdair  passa ao ponto 497 

de pauta de número 14) Para Conhecimento: 14.1 - Autos do Processo nº 0043270-498 

68.2015.8.16.0021 – Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Ana 499 

Marly de Almeida Cruz e outros – MANIFESTAÇÃO OFERECIDA PELO MINISTÉRIO 500 

PÚBLICO DAS VARAS CÍVEIS E VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CASCAVEL PR: 501 

Valdair solicita que Etelda sintetize sobre o assunto. Etelda esclarece que a Secretaria de 502 

Assuntos Jurídicos encaminhou copia do Processo ao CMDCA com notificação a ser 503 

assinada pelo Presidente e pelo Prefeito, diante de manifestação do Ministério Público da 504 

Vara da Fazenda, em cujo relato diz que o requerido pelas partes não é de competência 505 



desta Vara e sim da Vara da Infância e da Juventude e da Promotoria da Infância e 506 

Juventude também. Diante disso o Jurídico está providenciando os encaminhamentos 507 

necessários e ao CMDCA cabe aguardar os encaminhamentos legais. Vanderlei diz que 508 

então provavelmente os conselheiros eleitos poderão ter que passar por avaliação 509 

psicológica. Questiona a Mesa Diretiva sobre a situação de aprovação das Leis do CMDCA 510 

e dos Conselhos Tutelares e pergunta também se as Leis já estão tramitando na Câmara. 511 

Valdair disse que ainda não, que estão paradas no jurídico, mas está havendo uma 512 

articulação com os Vereadores para agilidade. Etelda expõe sua preocupação quanto aos 513 

prazos para as eleições das representações não governamentais do CMDCA, pois esta 514 

gestão vai até início de julho, cujo prazo já deveria estar tramitando edital de convocação, e 515 

que caso o Conselho não esteja em situação de funcionamento legal, poderá impactar nas 516 

questões de aprovação do repasse de recursos e outras questões que exijam o Conselho 517 

em pleno funcionamento.  Vanderlei diz que tem informação da Câmara que está para 518 

serem aprovadas as Leis da forma original, e com o texto aprovado pelo CMDCA. Valdair 519 

diz que acredita que esta reunião que está acontecendo hoje com o Prefeito e os 520 

Conselheiros Tutelares, seja uma reunião final para a escuta dos conselheiros e de seus 521 

pedidos. 14.2 - NOTA TÉCNICA nº 02/2017 sobre a análise e modelo de “notificação 522 

judicial” divulgados na internet, voltados a proibir a discussão sobre questões de 523 

Gênero e orientação sexual nas Escolas – subscrita pelo grupo de trabalho sobre 524 

direitos sexuais e reprodutivos da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – 525 

PFDC, assinada pelo CONANDA, para conhecimento dos Conselheiros de Direitos. 526 

Etelda diz que esta nota técnica já foi encaminhada por e-mail para todos os conselheiros 527 

para conhecimento e é interessante todos se apropriarem, pois dispõe sobre a polêmica 528 

questão de proibição do ensino e discussão de questões de gênero e orientação sexual na 529 

educação. 14.3-Ofício nº 355/2017 de 03/04/2017 – SEASO e Ofício Circular nº 004/2017 530 

– CEDCA/PR de 10/04/2017 – referentes reserva de terreno e construção do Conselho 531 

Tutelar Regional Leste. Fabio sintetiza o conteúdo do Ofício dizendo que a SEASO 532 

esclarece, com base em informações solicitadas à Secretaria de Planejamento – SEPLAN,  533 

que os lotes estão a disposição da SEASO, conforme indicação no mapa anexo ao Oficio. 534 

14.4 - Ofício nº 365/2017 de 04/04/2017 – SEASO – alterações da Equipe de Gestão da 535 

Secretaria. Fabio informa que a mudança recente que houve foi na Gerência da Divisão 536 

Municipal de Assistência Social na qual assumiu a função a Assistente Social Carin Andrea 537 

Savaris, e a Psicóloga Lucimaira Cabreira para a Divisão de Proteção Especial. 14.5 - Lei 538 

Federal nº 13.431 de 04/04/2017 que “estabelece o sistema de garantia de direitos da 539 



criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera o ECA, que 540 

vigorará a partir de 05/04/2018. Etelda diz que esta lei irá alterar o Estatuto da Criança e 541 

do Adolescente – ECA, a partir de abril de 2018, quando entrará em vigor e que o texto já 542 

foi encaminhado a todos por e-mail e sugere a leitura. 14.6 - E-mail recebido do CIEE 543 

com informação de início da 1ª turma de adolescentes aprendizes do Programa de 544 

Aprendizagem inscrito no CMDCA. Fabio lê o e-mail e neste momento são projetadas as 545 

fotos que foram recebidas com o Ofício. Etelda menciona que no texto do Ofício além da 546 

Entidade informar sobre a turma que iniciou, evidencia sobre os encaminhamentos 547 

recebidos da rede, dos Conselhos Tutelares, e que não houve a adesão devido não 548 

comparecimento dos adolescentes encaminhados, fato que demonstra que o CIEE está 549 

atendendo as situações encaminhadas pela Rede de Proteção. Dos cinco adolescentes 550 

encaminhados um foi contratado pelo SICOOB, outro deu problema na questão de horário 551 

mas já está sendo adequado e os outros não compareceram, conforme encaminhamento, 552 

mas já houve a contrarreferência por parte da Entidade. 14.7 - Ofício Circular nº 009/2017 553 

de 12/04/2017 - ACTOP – 81 Encontro com a Temática – Atribuições do Conselho 554 

Tutelar e sua Atuação e Relação com os Serviços, Programas e Projetos que 555 

atendem e defendem os direitos das crianças e adolescentes, com ênfase em vítimas 556 

de violência sexual”- data: 06/05/2017, das 8h às 15h, Auditório de Evento da 557 

Churrascaria Soledade – PALOTINA) – Valor da inscrição R$ 20,00 (vinte reais) – 558 

confirmação de presença até 03/05. Etelda diz que se alguém tiver interesse, é para 559 

entrar em contato. 14.8 - EVENTO GERAR CASCAVEL – 10/05/2017 das 8h15 às 11h – 560 

Sala Paraná ACIC – “Temáticas: Gerando Parcerias de Sucesso em Prol da 561 

Aprendizagem/ As Mudanças de Comportamento na Adolescência – Confirmar 562 

presença até 08/05 (parcerias.cvel@gerar.org.br). Etelda esclarece que o convite foi 563 

enviado para a mala direta de contatos do CMDCA, e apenas depois é que a Secretaria 564 

Executiva tomou conhecimento através da coordenação do GERAR de que o convite era 565 

específico para o Presidente do Conselho e a Secretaria Executiva. Pediu desculpas a 566 

todos pelo ocorrido. Dando continuidade a pauta, Valdair agradece a presença dos 567 

convidados e pede que fiquem apenas os Conselheiros de Direitos e Convidados da 568 

Comissão de Politica de Ética e Disciplina para tratar da Pauta Fechada. PAUTA 569 

FECHADA: 15) Parecer da Comissão de Ética e Disciplina do CMDCA referente 570 

apuração de possível irregularidade, solicitada pelo Conselho Tutelar Regional Sul 571 

através do Ofício nº 703/2016 de 09/12/2016, devido inclusão de criança em vaga de 572 

CMEI. Valdair solicita a contagem do quórum que neste momento é de vinte (20) votantes. 573 
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Etelda esclarece aos novos conselheiros que quando há pautas que envolvem denúncias e 574 

que exigem sigilo, faz-se as mesmas fechadas e restritas aos conselheiros de Direitos. 575 

Valdair solicita que Dra. Amanda se retire da plenária e  esclarece a ela que neste 576 

momento somente os conselheiros do CMDCA é que podem permanecer na reunião. Dra. 577 

Amanda argumenta que ela ajudou a fazer o parecer, mas se retira da reunião. Fabio diz 578 

ter ficado muito surpreso em ter ouvido que foi a Dra. Amanda da SEASO que fez o 579 

parecer, pois deveria ter sido feito pela Comissão. Lenita da Veiga, membro da Comissão 580 

diz que a Dra. Amanda fez o apoio jurídico e não todo o parecer, e que as decisões foram 581 

tomadas pela Comissão. Fabio lê todo o parecer, diz fazer questão de fazer toda a leitura 582 

completa do texto do parecer, pois diz respeito a ele e sua filha que tem apenas um ano de 583 

idade e que exposta por todos. Diz que precisa externar algumas situações. Passa a fazer 584 

a leitura do PARECER - Referente: Pedido de Providências do Conselho Tutelar Regional 585 

Sul – denúncia anônima de possível irregularidade em inclusão de criança em vaga de 586 

CMEI. A Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 587 

do Adolescente – CMDCA, no uso das suas atribuições dispostas na Resolução n° 588 

009/2017 de 15 de março de 2017, recebeu do CMDCA o pedido de providências do 589 

Conselho Tutelar Sul, encaminhado através do Ofício nº 703/2016 de 09/12/2016, no qual 590 

relata possível irregularidade quanto à inclusão da criança (...) em vaga de CMEI, com 591 

suposta violação da fila de espera pelo genitor e pelo Conselho Tutelar Oeste que atuou 592 

como defensor dos direitos da criança. Após tomar várias providências a fim de obter 593 

subsídios suficientes para a apuração preliminar da situação, em reunião realizada em 23 594 

de fevereiro de 2017, a Comissão finalizou a análise da documentação, e: 595 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988; CONSIDERANDO a Lei Federal n° 596 

8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; CONSIDERANDO a Lei 597 

Municipal n° 6.278/2013 que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do 598 

adolescente e as atribuições do CMDCA; CONSIDERANDO o Regimento Interno do 599 

CMDCA, aprovado pela Resolução nº052/2015 de 10 de Novembro de 2015; 600 

CONSIDERANDO a Resolução nº 009/ 2017 de 15 de março de 2017– CMDCA, que. 601 

reestrutura as Comissões Temáticas Internas do CMDCA – Gestão 2015/2017,e atribui 602 

como responsabilidades da Comissão de Ética e Disciplina: Acompanhar sistematicamente 603 

a atuação dos conselheiros tutelares; analisar denúncias relativas ao exercício da função 604 

dos conselheiros tutelares e adotar os procedimentos disciplinares necessários, previstos 605 

na Lei Municipal n° 6.279 de 11 de outubro de 2013; analisar situações de falta de decoro 606 

de conselheiros de direitos; emitir pareceres para apreciação e deliberação da plenária com 607 



sugestão de aplicabilidade de pena disciplinar compatível com a gravidade do fato; 608 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.279/2013 que dispõe sobre a criação e 609 

funcionamento dos Conselhos Tutelares e dá outras providências; CONSIDERANDO a 610 

Resolução n° 170, de 10 de dezembro de 2014 que altera a Resolução nº 139, de 17 de 611 

março de 2010 para dispor sobre o processo de escolha em data unificada em todo o 612 

território nacional dos membros do Conselho Tutelar; CONSIDERANDO que após análise 613 

do pedido de providências do Conselho Tutelar Sul, recebida pelo CMDCA através do 614 

Ofício nº 703/2016 de 09/12/2016, no qual solicita que providencias do CMDCA com 615 

alegação de que recebeu na data de 22/11/2016, denúncia anônima de que “a infante (...), 616 

nascida aos 12/02/2016, filha de (...) e de (...) foi inserida de forma irregular em CMEI, 617 

segundo o denunciante os genitores são servidores públicos municipais e influenciaram na 618 

fila cronológica do CMEI, em seguida houve a matrícula da criança tirando a vaga de outras 619 

que estão aguardando em fila de espera”, a Comissão de Ética e Disciplina tomou as 620 

seguintes providências: 1) Encaminhou o Ofício nº 403/2016 de 15/12/2016 ao genitor da 621 

criança em tela, solicitando informações e esclarecimentos sobre os fatos relatados pelo 622 

Conselho Tutelar Sul; 2) Recebeu a resposta do genitor da criança em tela através de 623 

documento datado de 16/12/2016, contendo 15 (quinze) páginas de documentos anexos, 624 

no qual descreve que pautado em todas as Legislações que preconizam os direitos de 625 

crianças e adolescentes, buscou a garantia de direitos de sua filha à vaga de CMEIs, 626 

independentemente de sua situação sócio econômica, vínculo trabalhista e papel ocupado 627 

junto ao Controle Social da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 628 

Informa que a filha nasceu em 12/02/2016 e em 16/02/2016 (04 dias após) ele e a esposa 629 

inscreveram a filha no CADUM da SEMED; quando o retorno ao trabalho da genitora 630 

estava próximo verificaram que a filha não seria contemplada com vaga de CMEI, pois 631 

estavam acompanhando a fila de espera pelo site da SEMED, acionaram o Conselho 632 

Tutelar Oeste responsável pelo território de abrangência de sua residência, que foram 633 

atendidos pela Conselheira Tutelar que estava de plantão de Sede e que não houve ação 634 

antiética por parte da Conselheira Tutelar que os atendeu; Ressalta que as solicitações ao 635 

Conselho Tutelar que não são atendidas pela SEMED, devem ser encaminhadas pelo 636 

Conselho Tutelar ao Ministério Público e não somente à Defensoria Pública; relata a 637 

situação de saúde da filha, que exige cuidados especiais com comprovação através de 638 

documentos médico; Questiona o porquê dos Conselheiros Tutelares do Conselho Tutelar 639 

Sul ao invés de garantir o direito à educação infantil de crianças atendidas pelo Órgão, 640 

estão fazendo o contrário, questionando um direito que é de todos e no caso de sua filha 641 



contemplada de forma lícita, ética e constitucional; Salienta que em nenhum momento 642 

tomaram conhecimento da denúncia através do Conselho Tutelar Sul e nem foram 643 

notificados por esse Conselho Tutelar a prestar esclarecimentos e informações, antes de 644 

haver os encaminhamentos realizados ao CMDCA e Ministério Público; Questiona ainda a 645 

interferência na territorialização e abrangência do atendimento dos Conselhos Tutelares, 646 

pois o Conselho Tutelar Sul não repassou a situação para discussão e encaminhamentos 647 

pelo Colegiado do Conselho Tutelar Oeste, responsável pelo referido atendimento e 648 

encaminhamentos junto à SEMED; Finaliza relatando que enquanto participante do Órgão 649 

de Controle Social da Política Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA e de 650 

Comissão Interna do Conselho sempre atuou com imparcialidade e impessoalidade, pois 651 

sabe da complexidade da função e que não possui autonomia para tal, pois trata-se de um 652 

Órgão Colegiado cujas deliberações são coletivas e paritárias. 3) Encaminhou o Ofício nº 653 

004/2017 de 24/01/2017 à Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Oeste, que realizou o 654 

encaminhamento do pedido de vaga à SEMED, com solicitação de esclarecimentos quanto 655 

ao fato; 4) Recebeu a resposta da Conselheira Tutelar através de documento datado de 656 

26/01/2017, contendo as seguintes informações: Argumenta que amparada no art. 208, 657 

Inciso IV da Constituição Federal e no art. 54, Inciso IV do ECA e demais legislações 658 

apontadas quanto ao direito da criança à educação infantil, realizou o encaminhamento da 659 

Ficha de Referência à SEMED, em cumprimento as referidas legislações; Esclarece que na 660 

Ficha de Referência mencionou que se tratava de “situação de risco” para a criança, diante 661 

do quadro de saúde da criança, relatado pelos genitores e comprovados com 662 

documentação médica; que ao realizar a solicitação de vaga à SEMED, cumpriu com sua 663 

função de “garantir a proteção integral da criança como prioridade absoluta”, 664 

independentemente da situação socioeconômica dos responsáveis pela mesma. Não teve 665 

a intenção de privilegiar esta criança, mas teve a mesma preocupação dirigida a todos os 666 

usuários que atende no exercício de sua função, que é de preservar os requisitos do 667 

desenvolvimento cognitivo, um corpo saudável e um ambiente favorável do ponto de vista 668 

da estimulação adequada para cada estágio de desenvolvimento, garantido que toda 669 

criança esteja inserida em CMEI, o que é direito inquestionável; Acresce ainda a despeito 670 

dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 671 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência comunitária, assegurados pelo 672 

ordenamento jurídico atual a todas as crianças brasileiras e que costuma indicar esta 673 

condição como situação de risco, pois o Conselho Tutelar é Órgão de Defesa de Direitos e 674 

quando requisitado pelos pais vagas de CMEIS, busca a inserção de todas as crianças e 675 



que cada situação precisa ser analisada de forma peculiar e considerando as narrativas 676 

dos responsáveis pela criança, bem como que o Conselheiro Tutelar possui autonomia na 677 

descrição de seus atos formais; Não cabe ao Conselheiro Tutelar realizar estudo 678 

aprofundado das situações que atende, pois não é técnico, mas sim, de ouvir os 679 

requerentes, seus motivos e solicitações e após requisitar o atendimento necessário junto à 680 

Rede Municipal; expõe que não vislumbra irregularidade no encaminhamento, pois apenas 681 

encaminhou à SEMED à necessidade da criança, e que cabe a mesma o manejo das 682 

vagas e aguarda a contrarreferência para em caso de descumprimento representar ao 683 

Ministério Público; Apresenta Jurisprudência na sua defesa de “Creche e Pré-Escola – 684 

Obrigação do Estado – Imposição – Inconstitucionalidade Não Verificada – Recurso 685 

Extraordinário – Negativa de Seguimento”; Questiona porque somente a Conselheira 686 

Tutelar está sendo questionada pelo CMDCA e não o Conselho Tutelar Oeste, o qual 687 

consta na denúncia recebida pelo Conselho Tutelar Sul, e solicita os seguintes 688 

esclarecimentos, assim realiza vários questionamentos: que não houve comunicação entre 689 

os Conselhos Tutelares em relação ao caso; que a denúncia foi anônima, mas o receptor 690 

não foi indicado e a forma de recebimento da mesma também não; sobre a territorialização 691 

dos Conselhos Tutelares, abrangência dos atendimentos e ingerência de um Conselho 692 

Tutelar em outro; Solicita ao CMDCA que faça algumas requisições de informações ao 693 

Conselho Tutelar Sul: que informe o nome do funcionário ou do Conselheiro Tutelar que 694 

recebeu a denúncia; que esclareça porque não dialogou com o Conselho Tutelar Oeste ou 695 

com a Conselheira Tutelar responsável pelo encaminhamento antes de divulgar na mídia e 696 

enviar o caso ao Ministério Público e CMDCA; Diga por que não está realizando os 697 

atendimentos e encaminhamentos de acordo com a territorialização; e solicite à SEMED 698 

para que informe se houve por parte do Conselho Tutelar Oeste alguma solicitação formal 699 

de informações em relação ao caso; 5) Recebeu da 8ª. Promotoria de Justiça da Comarca 700 

de Cascavel o Ofício n° 74/2017 de 08/02/2017 – PRO MP NF n° 0030.16.002525-7, com 701 

cópia de sua Deliberação n° 81/2017 na qual dispõe que “... 3. Analisando as informações 702 

da SEMED (p. 89/90-B), verifica-se que a infante foi inserida no sistema educacional 703 

porque a Conselheira Tutelar (...) requisitou a vaga em razão de situação de risco; 4. 704 

Vislumbrando que a inclusão da criança em estabelecimento de ensino superou a situação 705 

de risco que motivou a atuação do Conselho Tutelar, evidente afetação da atribuição desta 706 

Promotoria. Logo se arquive sem necessidade de submissão à homologação judicial ou do 707 

Egrégio Conselho Superior do Ministério Público; 5. Não obstante, o cotejo das 708 

informações da SEADM (p. 94/95) com avaliação da situação de risco indicada pela 709 



Conselheira Tutelar (p. 90-B) e o atendimento administrativo da requisição na pendência de 710 

cumprimento de decisões judiciais (p. 89/90) são indícios de irregularidades que devem ser 711 

apuradas nas instâncias competentes. Logo, remeta-se cópia das fls. 02/09, 89/90B, 92 e 712 

94/96 para conhecimento e providências cabíveis da Prefeitura Municipal de Cascavel, do 713 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da 7ª. Promotoria de 714 

Justiça desta Comarca...;6) Encaminhou o Ofício nº 051/2017 de 01/03/2017 à Secretaria 715 

Municipal de Educação – SEMED, solicitando esclarecimentos quanto as seguintes 716 

questões: 1) Quais são os critérios utilizados pela SEMED, para a priorização de 717 

preenchimento de vagas de CMEIs? 2) Quando há encaminhamento de solicitação de vaga 718 

por Conselheiro Tutelar é feita uma análise do pedido pela SEMED? Se feita quais as 719 

questões que são consideradas? E quando o Conselheiro Tutelar menciona que se trata de 720 

“situação de risco” qual é o encaminhamento? 3) A SEMED encaminhou o Ofício nº 721 

1133/SEMED/GAB/2016 de 19/12/2016 a 8ª Promotoria de Justiça (cópia anexa), o qual é 722 

parte documental do PRO-MP NF nº 0030.16.002525-7, cuja cópia a Promotoria remeteu 723 

ao CMDCA para providências. Neste Ofício menciona no item c) o número de ordens 724 

judiciais para inclusão de crianças no CMEI Espaço e Vida pendentes de cumprimento no 725 

período de julho a dezembro de 2016 são até a presente data: 02 crianças para a turma do 726 

Berçário, 02 para a turma do Maternal e 01 para a turma do Maternal II. Considerando que 727 

havia crianças aguardando vaga no CMEI em que a criança em questão foi atendida com 728 

uma vaga, solicita-se que informe qual a data que a determinação judicial chegou para 729 

cumprimento da SEMED, situação de inclusão dessas crianças em vaga de CMEI, data da 730 

inclusão e se foi no CMEI Espaço e Vida; 7) Recebeu o Ofício n° 366/2017 de 21/03/2017 731 

da Secretaria Municipal de Educação – SEMED com as seguintes informações: Que o caso 732 

da criança em tela está sendo analisado pela Secretaria; Em relação aos critérios para 733 

preenchimento de vagas em CMEIs a SEMED iniciou diálogos no sentido de estabelecer 734 

critérios de prioridade, no entanto os casos judiciais possuem uma fila paralela à fila de 735 

espera. Os casos que são encaminhados pelo Conselho Tutelar em reunião da SEMED 736 

com os Presidentes dos Conselhos Tutelares, realizada em fevereiro próximo passado, 737 

ficou acordado que a SEMED atenderá dentro das possibilidades as situações em que 738 

forem constatados riscos e/ ou vulnerabilidade social para a criança, mediante assinatura 739 

do colegiado e com descrição detalhada do caso através da Ficha de Referência e 740 

Contrarreferência; quanto às datas de determinações judiciais com pedido de vagas para o 741 

CMEI Espaço e Vida e o referido atendimento, esclarece que não possuem mais o cadastro 742 

das referidas crianças devido à virada de ano e a movimentação da fila no sistema, que 743 



não comporta este tipo de dado. 8) Encaminhou o Ofício n° 053/2017 de 02/03/2017 à 8ª. 744 

Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel, solicitando cópia integral do Processo 745 

PRO MP NF n° 0030.16.002525-7 a fim de contribuir na análise dos fatos e 746 

encaminhamentos e providências necessárias ao caso; 9) Recebeu o Ofício n° 203/2017 747 

de 06/03/2017 da 8ª. Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel com cópia integral do 748 

Processo PRO MP NF n° 0030.16.002525-7; 10) Recebeu o Ofício n° 411/2017 de 749 

28/03/2017 da SEMED com as seguintes informações: a) Na data do cadastramento da 750 

referida criança junto ao CADUM em 16/02/2016, constando como opções de CMEIs, 751 

escolhidos pela família – CMEIs Prof. Miguel Liba, Profa. Stanislava Boiaski Bartnik e Dra. 752 

Zilda Arns Neumamm; b) A data da inclusão da menor no CMEI Espaço e Vida (que não foi 753 

nenhum dos escolhidos pela família) foi em 13/07/2016, momento em que foi atendida 754 

mediante ficha de referência encaminhada pelo Conselho Tutelar Oeste informando que a 755 

mesma se encontrava “em situação de risco”; Frisa que o Conselho Tutelar é que dá 756 

suporte e orienta esta Secretaria nos casos em que há vulnerabilidade e risco social dos 757 

menores, de forma que a SEMED procura, nestes casos específicos, atender as demandas 758 

que lhe são encaminhadas; c) A criança foi inserida mesmo havendo ordens judiciais para 759 

inclusão de crianças no CMEI Espaço e Vida pendentes de cumprimento, sendo tais à 760 

época: 02 crianças para a turma do berçário, 02 para a turma do Maternal e 01 para a 761 

turma do maternal II; d) posteriormente, se verificou que a situação de risco indicada na 762 

referência seria os genitores da menor laborarem em período integral, porém a criança 763 

apresenta quadro compatível com gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta – CID 764 

K 52.2 (site DATA SUS), conforme informado em relatório médico, conjunto as tentativas 765 

de oferecer fórmulas lácteas, sem resultado positivo, a menor. Insta frisar que o quadro da 766 

referida criança também indica a gravidade da contaminação cruzada por objetos que 767 

tenham tido contato com proteína do leite e soja; e) Vários documentos já foram 768 

encaminhados, os quais responderam questões pontuais oriundas do Conselho Tutelar e 769 

Ministério Público; f) A 8ª. Promotoria se Justiça da Comarca de Cascavel arquivou a 770 

denúncia recebida enviando cópia da Deliberação 81/2017, para conhecimento e 771 

providências na esfera administrativa; g) No momento, estamos em fase de processo de 772 

sindicância, o qual é sigiloso, para melhor averiguar os fatos, nos termos da Lei Municipal 773 

n° 2.215/91; 11) Encaminhou o Ofício n° 095/2017 de 04/04/2017 à SEASO solicitando o 774 

apoio jurídico na elaboração de orientação aos Conselhos Tutelares quanto ao exercício da 775 

função com impessoalidade, zelo no atendimento e garantia de direitos de crianças e 776 

adolescentes e formalização de recebimento de denúncias pelos Conselhos Tutelares; 12) 777 



Recebeu o Ofício nº 506/2017 de 26/04/2017 da SEASO com a seguinte Minuta de 778 

Orientação aos Conselheiros Tutelares (elaborada pela Dra. Amanda Soares de Brito – 779 

OAB/PR nº 61.518 – Advogada do Município de Cascavel – Matrícula Funcional nº 30.307-780 

0 – Setor de Regulação do SUAS): Considerando o caput do art. 37 da Constituição 781 

Federal (“a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 782 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 783 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também ao seguinte:”) que prevê a 784 

impessoalidade e a moralidade, entre outros, como princípios da administração pública. 785 

Considerando que apesar do Conselho Tutelar ser um Órgão independente da estrutura da 786 

Administração Pública e seus membros atuarem como agentes políticos (conceito de 787 

agente político: “AGENTES POLÍTICOS: São os componentes do Governo nos seus 788 

primeiros escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por 789 

nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições 790 

constitucionais. Esses agentes atuam com plena liberdade funcional, desempenhando suas 791 

atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias, estabelecidas pela 792 

Constituição e em leis especiais. Não são servidores públicos, nem se sujeitam ao regime 793 

jurídico único estabelecido pela Constituição de 1988. Têm normas específicas para sua 794 

escolha, investidura, conduta e processo por crimes funcionais e de responsabilidade, que 795 

lhe são privativos – Meirelles, Hely Loppes Direito Administrativo Brasileiro. 22. ed 796 

Malheiros Editores, São Paulo, 1997, págs.72)”, ainda assim são considerados funcionários 797 

públicos para fins penais (“Art. 327 – Considera-se funcionário público, para efeitos penais, 798 

quem embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função 799 

pública. §1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em 800 

entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou 801 

conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública. §2º. A pena será 802 

aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem 803 

ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão 804 

da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação 805 

instituída pelo poder público (Código Penal”) e se submetem aos princípios constitucionais 806 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência todos inscritos no art. 807 

37 da Constituição Federal. Considerando que a Lei Federal nº 8.429/1992 no caput do 808 

artigo 11 prevê como ato de improbidade administrativa qualquer ato que atente contra os 809 

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. 810 

Considerando que a Lei Federal 8.069/1990(Estatuto da Criança e do Adolescente) no Art. 811 



135 eleva a função de Conselheiro Tutelar como de relevância pública, inclusive conferindo 812 

presunção de idoneidade moral. Considerando que a Resolução 170/2014 do Conselho 813 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente estabelece no Art. 40, inciso VI, como 814 

dever do conselho tutelar “desempenhar suas funções com zelo, presteza e dedicação”. 815 

Considerando que a Resolução 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 816 

do Adolescente estabelece no Art. 41 um rol de condutas vedadas ao Conselheiro Tutelar 817 

entre elas no inciso VII “valer-se da função para lograr proveito pessoal ou de outrem”. 818 

Considerando que a Legislação que disciplina o Conselho Tutelar no Município de 819 

Cascavel (Lei 6.279/2013) dispõe no Art. 6º, inciso VII, a vedação da utilização da função 820 

de Conselheiro para lograr proveito pessoal ou para outrem, da mesma forma que a 821 

Resolução 170/2014 do CONANDA. O Conselheiro Tutelar goza de uma presunção de 822 

idoneidade moral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, além da existência de 823 

uma legislação infraconstitucional que protege e fortalece este órgão de defesa dos direitos 824 

da criança e do adolescente. Portanto, orienta-se que tal função não seja utilizada para 825 

burlar procedimentos legais que disciplinam o acesso a bens públicos (saúde, educação, 826 

transporte público etc.) ou para lograr qualquer proveito pessoal conforme dizeres 827 

expressos da Lei Municipal 6.279/2013, Art. 6º, inciso VII e Art. 41, inciso VII, da Resolução 828 

170/2014 do CONANDA e demais legislações anteriormente mencionadas. Cascavel, 24 829 

de abril de 2017. 13) Recebeu a solicitação de juntada de documentos do genitor da 830 

criança em tela, com cópia do Ofício nº 511/2017 de 18/04/2017 – SEMED que dispõe 831 

sobre a Sindicância Administrativa nº 15.866/2017, com o seguinte conteúdo: De ordem da 832 

Presidente da Comissão de Sindicância Administrativa designada pela Portaria nº 42/2017 833 

– SEMED/GAB, na forma da lei, faz saber que, com base nas provas coligidas – 834 

depoimento de servidores municipais, conselheira tutelar e documentos acostados – 835 

percebeu-se que, não há evidências concretas que a menor (...) tenha sido inserida em 836 

CMEI de forma irregular, diferente do apregoado pela Secretaria Municipal de Educação à 837 

época. Desta Forma, ante as razões expostas e por tudo mais que consta dos autos, dá-se 838 

por concluído o presente trabalho, tendo esta Comissão opinado pelo ARQUIVAMENTO do 839 

referido processo de Sindicância Administrativa, o qual foi ratificado pela Secretária de 840 

Educação, Sra. Márcia Aparecida Baldini, e pelo Prefeito Municipal, Sr. Leonaldo Paranhos. 841 

Frisa-se que, se da conclusão da Notícia de Fato que tramita junto à Promotoria de Justiça 842 

(a qual detém maior poder investigatório que esta Comissão Sindicante), restar identificada 843 

a autoria de irregularidades, esta Administração Municipal poderá/deverá determinar a 844 

instauração de Processo Administrativo Disciplinar, caso os autores sejam servidores, 845 



devidamente identificados. Cascavel, 19 de abril de 2017 – Assinado pela Presidente da 846 

Comissão Sra.Lauren Pons da Silva Possobon – Assessora Jurídica da SEMED – OAB/PR 847 

57298. Após todas as providências supracitadas, a Comissão de Ética e Disciplina, no uso 848 

de suas atribuições é de PARECER FAVORÁVEL AOS SEGUINTES 849 

ENCAMINHAMENTOS: 1)  Arquivamento do pedido de providências do Conselho Tutelar 850 

Sul em relação a possível uso de influência na fila cronológica de vaga de CMEIs dos 851 

genitores da infante (...)., nascida aos 12/02/2016, filha de (...) e de (...), e em relação ao 852 

exercício da função da Conselheira Tutelar que realizou o atendimento, pois após a 853 

apuração preliminar dos fatos pela Comissão, concluiu-se que tanto os genitores da criança 854 

como a Conselheira Tutelar que realizou o atendimento e encaminhamentos, 855 

desempenharam com zelo as suas responsabilidades e seus papéis na proteção e defesa 856 

do direito à educação da criança em tela, respaldados nas Legislações pertinentes, bem 857 

como pautada na decisão do Excelentíssimo Promotor de Justiça da 8ª Promotoria de 858 

Justiça da Comarca de Cascavel PR – Deliberação nº 81/2017 de 08/02/2017 – PRO-MP 859 

NF nº 0030.16.002525-7 que diz: “4. Vislumbrando que a inclusão da criança em 860 

estabelecimento de ensino superou a situação de risco que motivou a atuação do Conselho 861 

Tutelar, evidente a afetação da atribuição desta Promotoria. Logo, arquive-se sem 862 

necessidade de submissão à homologação judicial ou do Egrégio Conselho Superior do 863 

Ministério Público”. 2) Encaminhamento de cópia da Minuta de Orientação aos 864 

Conselheiros Tutelares (elaborada pela Dra. Amanda Soares de Brito – OAB/PR nº 61.518 865 

– Advogada do Município de Cascavel – Matrícula Funcional nº 30.307-0 – Setor de 866 

Regulação do SUAS), descrita integralmente no item 12; 3) Encaminhamento da 867 

documentação para a Secretaria Municipal de Administração - SEADM/ Departamento de 868 

Recursos Humanos, para os procedimentos necessários, com base no disposto na 869 

Deliberação 81/2017 – PRO-MP NF nº 0030.16.002525-7 da 8ª Promotoria de Justiça da 870 

Comarca de Cascavel: “5. Não obstante, o cotejo das informações da Secretaria Municipal 871 

de Administração (p. 94/95) com a avaliação da situação de risco indicada pela Conselheira 872 

Tutelar (...) (p. 90-B) e o atendimento administrativo da requisição na pendência de 873 

cumprimento de decisões judiciais (p. 89/90) são indícios de irregularidades que devem ser 874 

apuradas nas instâncias competentes.” Fábio diz ter um questionamento e Valdair diz que 875 

não cabe um questionamento do Parecer. Fabio diz que aqui é que é o momento da 876 

discussão. Valdair diz que o parecer deve ser questionado em outro momento. Fabio 877 

pergunta quando deve ser questionado? Depois de aprovado? Vanderlei pergunta se tem 878 

como ouvir o conselheiro Fábio. Valdair diz que nunca ouve esse tipo de questionamento. 879 



Fabio diz que não teve participação nenhuma, que não participou das reuniões da 880 

Comissão. Lucimaira diz que é uma situação muito delicada, tem que ser feita de maneira 881 

mais cuidadosa. Diz que o Fabio fez a leitura agora porque é o secretário da Mesa Diretiva. 882 

Etelda diz que o parecer está descrevendo tudo o que a Comissão fez e que está no 883 

Processo elaborado. Diz que esta comissão faz a apuração dos fatos de forma preliminar, 884 

que a mesma não julga, só faz os encaminhamentos, pois o papel de decisão é da 885 

plenária. Diz que se a plenária entender que não tem condições de votar e que antes 886 

gostaria de fazer uma consulta ao processo como um todo, é um direito dos conselheiros. 887 

Silvana Andrade diz que já que o Fabio quer fazer a pergunta, acredita que a comissão 888 

pode tentar responder, e que o que ficou claro para a comissão é o arquivamento. Que a 889 

Dra. Amanda fez as orientações de como proceder. Etelda questiona quem dos membros 890 

da Comissão de Ética e Disciplina estão presentes na reunião neste momento? Se 891 

identificam Silvana e Lenita. Silvana pede autorização para a plenária para que o Fabio 892 

faça a pergunta. Vanderlei diz que também não está entendendo porque não está sendo  893 

arquivado, pra que outra sindicância, sendo que a SEMED já fez a Sindicância onde todos 894 

já foram ouvidos. Vanderlei diz ainda que a SEMED já julgou pelo arquivamento. Etelda diz 895 

que a comissão não tem copia da sindicância da SEMED e que tomou conhecimento de 896 

que a mesma estava ocorrendo, porque o requerido solicitou juntada no Processo do 897 

CMDCA de um Ofício que recebeu da SEMED. Fabio diz que está tudo junto nos 898 

documentos inclusive o arquivamento. Fabio diz que a comissão não tem no processo, 899 

porque não solicitou. Lucimaira diz que a SEMED abriu sindicância e decidiu pelo 900 

arquivamento, que o Ministério Público decidiu pelo arquivamento e que agora o CMDCA 901 

decide por abrir tudo de novo? Vanderlei diz que não está entendo o por que disso. 902 

Vanderlei diz ainda que tem que suprimir o artigo terceiro do parecer.  Marcia Rabisquim 903 

pergunta então como se faz para conseguir a vaga das CMEIS, se a APAE tem muitas 904 

crianças na fila e não conseguem vaga nunca. Vanderlei dá como exemplo: “se você tem 905 

cinco milhões de dólares e um advogado pra pagar, você vai pro promotor ou juiz e vai ser 906 

atendido. Se você é pobre fica esperando. É assim, pros ricos tem tudo”. Continua dizendo 907 

que a função do conselho tutelar é requisitar. Diz que até a Marcia como Assistente Social 908 

tem fé pública, pode requisitar. Fabio solicita a retirada do item três do parecer. Maria 909 

Tereza diz que encaminhar para o RH é remexer numa coisa que está respondida. Diz que 910 

a plenária é soberana se deliberar pela retirada do item três será dessa forma. Silvana diz 911 

que entende que quem realmente está violando o direito de uma criança é quem fez a 912 

denuncia anônima de uma forma errônea, que está violando o direito dessa criança, que é 913 



de ter o direito a educação. Fabio diz que tem um conselheiro tutelar que tem nove 914 

indicações de processos administrativos tem uma restrição de atendimento individual e o 915 

CMDCA não faz nada sobre isso. Lenita diz que só não quer que venha questionamento 916 

para este conselho dizendo que o conselheiro foi privilegiado, diz que tem certeza de que 917 

se fosse novamente para o Administrativo também seria arquivado. Valdair diz que a 918 

plenária é quem decide. Fabio diz que não é por ele e sim pela exposição que está sendo 919 

feita. Etelda questiona sobre o encaminhamento, devido o avançado da hora. O quórum 920 

neste momento passa a ser de quinze votantes com a saída de José Cesar Sagrilo, 921 

Fabricia Destro Ghizzo, Leonice Joaquim Slusarski Constantino, Ricardo Legnani e Lucia 922 

Maria Paetzold. O Presidente Valdair coloca em aprovação as proposições de Silvana 923 

Andrade, Fábio Tomasetto,  Maria Tereza Chaves e Vanderlei Augusto da Silva de retirada 924 

do item três do parecer, para que não seja encaminhada a documentação para 925 

providências da Secretaria Municipal de Administração/ Recursos Humanos.  Em votação a 926 

proposição teve quinze (15) votos favoráveis. Quanto a solicitação de cópia do processo de 927 

sindicância realizado pela SEMED, para anexar ao processo realizado pela Comissão de 928 

Ética e Disciplina,  foi aprovada com quinze (15) votos favoráveis. Com a finalização dos 929 

encaminhamentos relativos ao processo, serão feitos os encaminhamentos de praxe. 930 

Finalizada a pauta o Presidente Valdair agradece a presença de todos, e nada mais 931 

havendo para tratar, dá por encerrada à reunião às dezessete horas e trinta minutos e eu 932 

Katia L. Muller Mangabeira ________________________________ Agente Administrativo do 933 

CMDCA, lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pelo Presidente do CMDCA 934 

Valdair Mauro Debus __________________________________, contendo anexa a listagem 935 

de presença dos demais participantes da reunião. 936 


