
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

ATA Nº 09 – 05/07/2017 

 

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e quarenta e 1 

sete minutos, no Teatro Municipal de Cascavel, na Rua Rio de Janeiro, nº 905 - Bairro 2 

Centro, Cascavel – PR, aconteceu a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos 3 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. A reunião foi iniciada pelo Vice - 4 

Presidente Sr. José César Sagrilo, com a presença de seus Conselheiros e convidados, 5 

conforme lista de presença anexa a esta ata, com o quórum de 13 (treze) participantes, na 6 

prorrogação de quinze minutos de horário, conforme prevê o regimento interno do 7 

Conselho. O Vice-Presidente dá as boas vindas a todos os presentes e aos visitantes Dr. 8 

Luciano Machado de Souza – Promotor de Justiça da 8ª Promotoria da Comarca de 9 

Cascavel; Sr. Júlio Cézar Raizel, Assessor do Vereador Pedro Sampaio e ao Conselheiro 10 

Tutelar Gustavo Scherole de Brito. Agradece também a Conselheira Edlaine da Silva Dutra 11 

por ter disponibilizado o espaço para a reunião ser realizada. Edlaine agradece a presença 12 

de todos e diz que não teve tempo hábil para organizar um coffe para a reunião e solicita 13 

que se for possível gostaria que a próxima reunião fosse realizada novamente no teatro, 14 

para que ela possa se organizar e convidar as crianças do Culturação e da Casa da Cultura 15 

para participarem e conhecerem o trabalho do Conselho. Pede desculpas pela ausência do 16 

Diretor de Ação e Difusão Cultural Luciano Marcelo Pietro Biagi que está em reunião com 17 

os Vereadores neste mesmo horário. José César questiona Etelda Madsen da Secretaria 18 

Executiva, sobre a agenda do CMDCA e ela informa que para a Reunião Ordinária de 19 

02/08/2017 o local já ficou pré-agendado e a reunião será realizada no Centro de Estudos 20 

do Menor e Integração na Comunidade – CEMIC, e sugere que a próxima reunião do mês 21 

de setembro seja realizada novamente no teatro. O Vice-Presidente fala aos presentes que 22 

o Presidente Valdair Mauro Debus já está a caminho, e devido ao adiantado da hora e ter 23 

se passado os quinze minutos ele conduzirá a reunião até a chegada do Presidente 1) 24 

Apreciação e aprovação da pauta da reunião; 2) Apreciação e aprovação das 25 

justificativas de ausências; 3) Apreciação e aprovação da Ata nº 07 – Reunião 26 

Ordinária de 07/06/2017; 4) Substituição e Posse de indicações de representantes no 27 



Conselho (SESAU – Ofício nº 407/2017 de 05/05/2017 - Suplente Viviane Débora da 28 

Silva; PROGRAMA CÂMARA JOVEM – Ofício nº 16/2017/CMC/CJR de 29/05/2017 - 29 

Titular Fernanda Caroline Oderdenge Leite); 5) Apreciação e Aprovação da Minuta de 30 

Resolução, que dispõe sobre a Comissão de Seleção de Chamamento Público; 6) 31 

Apreciação e deliberação sobre proposição de encaminhamento da Mesa Diretiva do 32 

Conselho, sobre Anteprojeto de Lei de autoria do Vereador Romulo Quintino, que 33 

institui a “Semana Municipal de Proteção à Criança e dá outras providências”; 7) 34 

Instituição de Comissão Eleitoral – Eleição de Representação não Governamental do 35 

CMDCA – 2017/2019 (prazo para publicação do Edital é mês de agosto – 60 dias antes 36 

da eleição que será em outubro) – Lei Municipal nº 6.725/2017 que alterou a Lei nº 37 

6.278/2013 (em vigor); 8) Apreciação e deliberação referente ao Ofício n° 85/2017 de 38 

31/05/2017 – CEMIC (solicitação de autorização de descarte e destinação de bens 39 

adquiridos com recursos do FIA Municipal; 9) Apresentação de slides e Avaliação de 40 

Resultados da SEMANECA/ Semana Contra a Violência realizada de 15 a 19 de maio 41 

de 2017; 10) Para conhecimento:_ 27 anos do ECA (Evento na APOFILAB e Evento 42 

promovido pelo Estado do PR); _ Ofício nº 243/2017 de 29/06/2017 – Conselho Tutelar 43 

Oeste. O Vice-Presidente questiona se existe mais alguma inclusão de pauta a ser feita. 44 

Lucimaira Cabreira – Conselheira de Direitos e Gerente da Proteção Social Especial, 45 

solicita que seja incluso na pauta um informe sobre o reordenamento dos CREAS e José 46 

Cesar diz que existem mais duas inclusões no item 4 o Ofício nº 055/PRES/2017 de 47 

28/06/2017 - OAB – Suplente Juliana Gomes Savi e Ofício nº 063/2017 de 03/07/2017 – 48 

SEMDEC – Titular - Maristela Becker Miranda e Suplente – Ana Lúcia Simão. Etelda 49 

esclarece que estas inclusões chegaram após a pauta ter sido finalizada e sendo de 50 

substituição de conselheiros que já podem ser empossados sem prejudicar os trabalhos do 51 

CMDCA e no item 10 um ofício recebido da Secretaria Municipal de Saúde: Ofício nº 52 

DAS/624/2017 de 28/06/2017 – SESAU – “Agosto Dourado – Amamentar Vale Ouro” - que 53 

precisou ser incluso por motivo da data de realização da campanha, que será anterior a 54 

data da próxima reunião do Conselho. José Cesar solicita a verificação do quórum que é de 55 

13 (treze). Prosseguindo coloca em aprovação a pauta com as inclusões propostas, que foi 56 

aprovada por unanimidade. A pauta fica disposta da seguinte forma após as inclusões 1) 57 

Apreciação e aprovação da pauta da reunião; 2) Apreciação e aprovação das 58 

justificativas de ausências; 3) Apreciação e aprovação da Ata nº 07 – Reunião 59 

Ordinária de 07/06/2017; 4)Substituição e Posse de indicações de representantes no 60 

Conselho (SESAU – Ofício nº 407/2017 de 05/05/2017 - Suplente Viviane Débora da 61 



Silva; PROGRAMA CÂMARA JOVEM – Ofício nº 16/2017/CMC/CJR de 29/05/2017 - 62 

Titular Fernanda Caroline Oderdenge Leite; Ofício nº 055/PRES/2017 de 28/06/2017 - 63 

OAB – Suplente Juliana Gomes Savi e Ofício nº 063/2017 de 03/07/2017 – SEMDEC – 64 

Titular - Maristela Becker Miranda e Suplente – Ana Lúcia Simão; 5) Apreciação e 65 

Aprovação da Minuta de Resolução, que dispõe sobre a Comissão de Seleção de 66 

Chamamento Público; 6) Apreciação e deliberação sobre proposição de 67 

encaminhamento da Mesa Diretiva do Conselho, sobre Anteprojeto de Lei de autoria 68 

do Vereador Romulo Quintino, que institui a “Semana Municipal de Proteção à 69 

Criança e dá outras providências”; 7) Instituição de Comissão Eleitoral – Eleição de 70 

Representação não Governamental do CMDCA – 2017/2019 (prazo para publicação 71 

do Edital é mês de agosto – 60 dias antes da eleição que será em outubro) – Lei 72 

Municipal nº 6.725/2017 que alterou a Lei nº 6.278/2013 (em vigor); 8)Apreciação e 73 

deliberação referente ao Ofício n° 85/2017 de 31/05/2017 – CEMIC (solicitação de 74 

autorização de descarte e destinação de bens adquiridos com recursos do FIA 75 

Municipal; 9) Apresentação de slides e Avaliação de Resultados da SEMANECA/ 76 

Semana Contra a Violência realizada de 15 a 19 de maio de 2017; 10) Para 77 

conhecimento:_ 27 anos do ECA (Evento na APOFILAB e Evento promovido pelo 78 

Estado do PR); _ Ofício nº 243/2017 de 29/06/2017 – Conselho Tutelar Oeste; _ Ofício 79 

nº DAS/624/2017 de 28/06/2017 – SESAU – “Agosto Dourado – Amamentar Vale 80 

Ouro”; 10.1 Reordenamento dos CREAS. Dando sequência Etelda faz a leitura das 81 

justificativas de ausência: Ofício 051/2017 da conselheira titular Ana Lúcia Simão e a 82 

suplente Betina Alves de Campo na reunião do dia 21/06; justificativa da Secretaria 83 

Municipal de Educação da conselheira Márcia Baldini referente à reunião do dia 21/06; da 84 

APOFILAB justificando a ausência da Sr.ª Maria Tereza Chaves conselheira titular e 85 

Silvana Aparecida Portes Becker – suplente, na reunião do dia 21/06 e da Secretaria 86 

Municipal de Esporte e Lazer também justificando a ausência de seus representantes na 87 

reunião do dia 21/06. Em relação à reunião de hoje foram justificadas as faltas através do 88 

Ofício nº 02/2017 da Associação dos Conselheiros Tutelares do Oeste do Paraná - ACTOP 89 

da Silvana Andrade e do Ofício  nº 862/2017 da Secretaria Municipal de Assistência Social 90 

– SEASO do Conselheiro e Secretário Hudson Márcio Moreschi Júnior, mas a sua suplente 91 

Lucimaira se faz presente na reunião. As justificativas foram aprovadas com 13 (treze) 92 

votos favoráveis. O Vice-Presidente agradece a presença do Vereador Madril, e solicita que 93 

ele esteja presente nas reuniões sempre que possível, e passa ao próximo item 3) 94 

Apreciação e aprovação da Ata nº 07 – Reunião Ordinária de 07/06/2017: Sobre a ata 95 



Etelda fala que recebeu por e-mail uma solicitação de correção na fala do Vice-Presidente 96 

no seguinte trecho: “algumas crianças estão em fila de espera há um ano e meio, 97 

aguardando especialistas”, onde ele na verdade disse “algumas crianças estão em fila de 98 

espera há um ano e meio, aguardando atendimento em algumas especialidades na área da 99 

saúde como psicologia, psiquiatria e pediatria”. Etelda questiona José Cesar se esta 100 

mudança na ata contempla o seu pedido. Com resposta afirmativa e não havendo mais 101 

nenhuma solicitação de correção a ata é posta em aprovação e é aprovada com 12 (doze) 102 

votos favoráveis ao texto e uma abstenção. Etelda explica que a ata em aprovação se trata 103 

da ata da Reunião Ordinária que foi realizada no dia 07/06/2017 porque foi preciso enviá-la 104 

para o CEDCA/PR e a ata da Reunião Extraordinária do dia 21/06 será apresentada na 105 

reunião do mês de agosto para aprovação. 4) Substituição e Posse de indicações de 106 

representantes no Conselho (SESAU – Ofício nº 407/2017 de 05/05/2017 - Suplente 107 

Viviane Débora da Silva; PROGRAMA CÂMARA JOVEM – Ofício nº 16/2017/CMC/CJR 108 

de 29/05/2017 - Titular Fernanda Caroline Oderdenge Leite; Ofício nº 055/PRES/2017 109 

de 28/06/2017 - OAB – Suplente Juliana Gomes Savi e Ofício nº 063/2017 de 110 

03/07/2017 – SEMDEC – Titular - Maristela Becker Miranda e Suplente – Ana Lúcia 111 

Simão). Etelda confirma a presença da representante da Secretaria de Saúde Viviane 112 

Débora da Silva e comenta que esta sendo difícil entrar em contato com a adolescente 113 

representante da Câmara Jovem porque ela reside na área rural. Quanto a representante 114 

da OAB Juliana Gomes Chaves, a mesma informou que está em viagem e não pode 115 

comparecer no dia de hoje para tomar posse. Em relação à posse e substituição da 116 

Maristela Becker Miranda como titular e da Ana Lúcia Simão como suplente, também não 117 

será realizada porque ambas não estão na reunião. Assim sendo José Cesar realiza a 118 

posse da Conselheira Suplente representante da SESAU Viviane Débora da Silva, lhe dá 119 

as boas vindas. A mesma é aclamada e prossegue com o próximo ponto da pauta 5) 120 

Apreciação e Aprovação da Minuta de Resolução, que dispõe sobre a Comissão de 121 

Seleção de Chamamento Público. Etelda explica que na reunião passada foi discutido, e 122 

o CMDCA deliberou pela instituição de uma Comissão de Seleção de Chamamento 123 

Público, composta pelo Sr. Fábio Tomasetto, Sueli Goiz da Silva e Márcia Terezinha 124 

Rabisquim e no momento em que ela foi fazer a Resolução surgiram muitas dúvidas 125 

porque a questão do chamamento público é uma questão nova e não existem documentos 126 

que orientam. Comenta ainda que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 127 

Adolescente – CONANDA ainda mantém a Resolução 137 que é muito antiga e não foi 128 

adaptada para a nova Lei 13.019. Diz que a nível de município existem poucas referências 129 



de documentações que orientem no sentido, e que o Decreto Municipal que instituiu o 130 

funcionamento da Lei 13.019 para o município de Cascavel é basicamente uma cópia da lei 131 

e não dá nenhum norte em relação às comissões e ao papel do Conselho no processo de 132 

chamamento público. Informa que se reuniu com a Francieli Castelli Mocellin – técnica da 133 

SEASO e as duas discutiram o assunto e descobriram uma Resolução do CONANDA que 134 

abriu o chamamento público a nível Federal e foram se norteando por essas informações. 135 

Etelda fala que acha preocupante publicar uma Resolução sem discutir novamente com a 136 

plenária, porque esta comissão terá poderes para selecionar projetos do Chamamento 137 

Público para a aplicação de recursos do FIA. Fala que a comissão foi instituída, mas falta 138 

definir claramente o seu papel e atribuições. Que diante das questões já apontadas, e 139 

juntamente com a Mesa Diretiva do CMDCA fizeram uma minuta que hoje foi trazida para 140 

ser lida, discutida e depois aprovada pela plenária. Etelda faz a leitura da minuta: 141 

Resolução n° 019/2017, de 29 de junho de 2017. Institui Comissão de Seleção no âmbito 142 

do CMDCA, com a finalidade de avaliar e selecionar os projetos financiados com recursos 143 

do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência – FIA. O Conselho Municipal dos 144 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Cascavel PR, no uso das atribuições 145 

que lhe são conferidas pela Lei n° 6.278/2013, alterada pela Lei Municipal n° 6.423/2014, 146 

após apreciação e deliberação da plenária da Reunião Ordinária de 07/06/2017, e: 147 

CONSIDERANDO os termos do §2º do art. 260 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 148 

1990, que fixa a competência do CMDCA em gerir o Fundo e definir os critérios para a 149 

utilização dos recursos; CONSIDERANDO os preceitos da Lei Federal n° 13.019, de 31 de 150 

julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre a administração 151 

pública e as organizações da sociedade civil, que serão precedidas por Chamamento 152 

Público; CONSIDERANDO o art. 27 da Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, que 153 

dispõe sobre comissão de seleção constituída no âmbito de conselho gestor para julgar as 154 

propostas financiadas com recursos de fundos específicos; CONSIDERANDO o Decreto 155 

Municipal nº 13.132, de 25 de outubro de 2016, que regulamenta no Município de Cascavel 156 

- PR a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para dispor sobre regras e procedimentos do 157 

regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública municipal e as 158 

organizações da sociedade civil e em seu art. 31 dispõe sobre a Comissão de Seleção; 159 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.278/2013, alterada pela Lei Municipal n° 160 

6.423/2014; CONSIDERANDO o Regimento Interno do CMDCA – Gestão 2015/2017, 161 

publicado através da Resolução nº 052/2015 de 10/11/2015 e Resolução n° 026/2016, de 162 

08 de agosto de 2016, que aprova alteração no Art. 17, Inciso II do Regimento Interno do 163 



CMDCA – Gestão 2015/2017; CONSIDERANDO que os recursos alocados no FIA 164 

Municipal advêm especialmente de campanha de arrecadação junto às Pessoas Físicas e 165 

Jurídicas, depósitos Judiciais e de repasses de Fundo a Fundo. RESOLVE - Art. 1º - 166 

Instituir a Comissão de Seleção, no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 167 

e do Adolescente – CMDCA, com a finalidade de avaliar e selecionar os projetos 168 

financiados com recursos do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência - FIA 169 

composta pelos Conselheiros de Direitos do CMDCA, na condição de Titulares: Fábio 170 

Tomasetto (representante da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU), Marcia Terezinha 171 

Rabisquim (Representante da APAE) e Sueli Goiz da Silva (Representante da Secretaria 172 

Municipal de Cultura – SEMUC) e na condição de Suplentes: (1º Suplente); (2º Suplente) e 173 

(3º Suplente). Etelda comenta da necessidade de se eleger três suplentes, porque tirando a 174 

experiência que a SEASO tem num outro Chamamento Público que fez para o Conselho 175 

Municipal de Assistência Social, identificou-se que no impedimento de um desses titulares 176 

em comparecer na reunião de seleção, pode comprometer o trabalho da comissão que é 177 

um trabalho com prazos a serem cumpridos. A proposta então é que existam três 178 

suplentes, não sendo um suplente para cada titular e sim como primeiro, segundo  e 179 

terceiro suplentes, que havendo necessidade serão chamados pela ordem. Etelda continua 180 

a leitura da minuta § 1º - O CMDCA poderá manter esta Comissão com caráter permanente 181 

garantindo a participação de conselheiros de direitos membros integrantes que estejam em 182 

consonância com os princípios da administração pública de legalidade, impessoalidade, 183 

moralidade, publicidade e eficiência. § 2º - Os membros suplentes poderão participar dos 184 

trabalhos da Comissão como convidados e caberá aos mesmos a obrigatoriedade de 185 

substituição dos Titulares, quando os mesmos tiverem impedimentos, respeitada à 186 

convocação por ordem de suplência. Art. 2º - Definir a finalidade e atribuições da 187 

Comissão, conforme segue. Da finalidade e atribuições da Comissão de Seleção Art. 3º - A 188 

Comissão de Seleção tem por finalidade instituir procedimentos e metodologias de 189 

trabalho, analisar e julgar as propostas a serem financiadas com recursos do Fundo 190 

Municipal da Criança e do Adolescente – FIA e voltadas à promoção, à proteção e à defesa 191 

dos direitos da criança e do adolescente, no âmbito dos Editais de Chamamento Público 192 

elaborados pela Comissão de Assuntos Orçamentários e do FIA do CMDCA. Art. 4º - A 193 

Comissão de Seleção será composta pelos membros integrantes, supracitados, os quais 194 

foram eleitos em plenária do CMDCA, entre os conselheiros municipais do CMDCA, 195 

assegurada a paridade e a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo 196 

efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública, conforme 197 



o inciso X do art. 2º da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 e Decreto Municipal nº 13.132 198 

de 25/10/2016. Fábio Tomasetto solicita que seja retirada a paridade no texto porque a 199 

comissão tem que ser ímpar.  Art. 5º - Compete à Comissão de Seleção: I – analisar as 200 

propostas encaminhadas conforme os critérios previamente definidos no Edital; II – 201 

apresentar, para ciência, à plenária do CMDCA, a relação dos projetos aprovados, após a 202 

conclusão das fases de seleção e de classificação. Fábio comenta que é classificação 203 

porque no chamamento público não se faz o descarte total de todas as propostas e sim 204 

uma classificação delas por pontuação. Etelda dá continuidade à leitura da minuta:  Art. 6º - 205 

Os membros da Comissão de Seleção são investidos de autonomia e independência 206 

quanto às suas avaliações, que serão feitas em conformidade com o Edital de 207 

Chamamento Público. Parágrafo Único - A composição da Comissão de Seleção poderá 208 

ser renovada a cada publicação de Edital de Chamamento Público, em respeito aos art. 7º 209 

e art. 31 do Decreto Municipal nº 13.132/2016. Art. 7º - Serão impedidos de participar da 210 

Comissão de Seleção os conselheiros que, nos últimos cinco anos, tenham mantido 211 

relação jurídica com, ao menos, uma das OSC participantes do chamamento público, na 212 

forma da vedação do art. 31 do Decreto Municipal nº 13.132/2016. Art. 8º - A Comissão de 213 

Seleção terá um coordenador e um relator, eleito entre seus membros. Precisa colocar que 214 

o Coordenador é o Fábio e a Relatora a Márcia? Etelda questiona a necessidade de 215 

colocar na Resolução o nome do coordenador e do relator e fica decidido pela plenária que 216 

não há necessidade. Art. 9º - A Comissão de Seleção elaborará agenda de reuniões, em 217 

consonância com os prazos estabelecidos no Edital, a fim de garantir para que sejam 218 

realizados os procedimentos necessários, sem prejuízos na aplicação dos recursos do FIA 219 

em benefício de crianças e adolescentes atendidos: I - analisar os projetos apresentados; II 220 

– classificar os projetos que estejam de acordo com os critérios exigidos no Edital; III – 221 

apresentar informações à plenária do CMDCA, sobre todas as fases do processo, para 222 

ciência; IV - manifestar-se acerca dos eventuais recursos administrativos interpostos pelos 223 

proponentes em face da decisão preliminar de classificação, dispostos em edital; Parágrafo 224 

Único – A Comissão de Seleção terá autonomia para solicitar esclarecimentos e 225 

informações complementares as OSCs, nos prazos previstos no Edital; Art. 10 - Serão 226 

subsídios aos trabalhos da Comissão de Seleção: I – os parâmetros e critérios do Edital de 227 

Chamamento Público; II – as Deliberações do CEDCA, quando for o caso; II – o Plano de 228 

Aplicação do CMDCA. Etelda clarifica que o plano de aplicação ainda precisa ser criado e é 229 

uma tarefa das Comissões de Política de Atendimento e de Inscrição e a de Assuntos 230 

Orçamentários e do FIA, juntamente com a Mesa Diretiva. Que é este plano que vai dizer 231 



as diretrizes e as linhas de financiamento que o CMDCA vai priorizar em relação aos 232 

recursos que estiverem aportados no FIA oriundos da campanha do município de 233 

Cascavel. III – o Plano Decenal da Criança e do Adolescente para 2015/ 2024– Lei 234 

Municipal nº 6.588 de 28/03/2016. IV – o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo – 235 

Resolução nº 067/2014 de 10/12/2014. V – o Plano Municipal de Acolhimento de Crianças, 236 

Adolescentes e Jovens de até 21 anos – Resolução Conjunta nº 002/2014 – CMAS e 237 

CMDCA; VI – o Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças 238 

e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e o Plano Municipal de 239 

Enfrentamento à Violência Contra Crianças e Adolescentes – Lei Municipal nº 6.249 de 240 

24/07/2013. Parágrafo Único – A Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento 241 

técnico de especialistas, a qualquer tempo, para subsidiar seus trabalhos. Do Processo de 242 

Seleção - Art. 11 - O processo de seleção abrangerá a avaliação das propostas, a 243 

classificação e encaminhamento a plenária do CMDCA para ciência.  Art. 12 - A avaliação 244 

das propostas terá caráter eliminatório e classificatório, de acordo com os critérios de 245 

julgamento estabelecidos no Edital de Chamamento Público.  Art. 13 – Caberá a Comissão 246 

de Seleção realizar as publicações dos resultados de classificação preliminar e final, 247 

respeitados os prazos estabelecidos no Edital de Chamamento Público e encaminhar ao 248 

CMDCA para ciência. Disposições Finais - Art. 14 - Os procedimentos e prazos para 249 

interposições de recursos, quanto ao resultado preliminar da classificação, serão 250 

estabelecidos no edital de Chamamento Público. Art. 15 - Após tomar ciência das 251 

publicações dos resultados de classificação preliminar e final, realizados pela Comissão de 252 

Seleção, caberá ao CMDCA as providências e encaminhamentos necessários junto ao 253 

poder Executivo Municipal.  Art. 16 – Os casos omissos relativos a esta Resolução, serão 254 

apreciados e deliberados pela plenária do CMDCA.  Art. 17 - Esta Resolução entra em 255 

vigor na data de sua publicação. Cascavel, 29 de junho de 2017. Após a leitura da minuta 256 

Fábio solicita que se faça uma Resolução específica para coordenador e relator por 257 

questões de legalidade das assinaturas nos documento. Então Etelda sugere que seja feita 258 

uma Resolução que autoriza a instituição da Comissão com a retirada do Art. 1º com a 259 

informação de nomes, e posteriormente uma nova Resolução específica com os nomes 260 

dos integrantes desta comissão. O Dr. Luciano Machado sugere que seja mantido o termo 261 

paridade, considerando que são três membros e três suplentes, que totalizam então seis 262 

pessoas porque este termo de paridade é muito importante para os conselhos e que entre 263 

os seis seja mantida a paridade das representações. Etelda explica que existe a dúvida 264 

quanto à paridade porque tanto na Lei 13.019 quanto no decreto municipal baseado nela, 265 



está que a comissão seja obrigatoriamente composta por um número ímpar e que um dos 266 

representantes seja servidor público de carreira, e cada membro tem poder de voto e dará 267 

a sua nota para as propostas, sendo que no final será feita uma média que vai classificar 268 

as propostas. Cada membro tem sua autonomia e isso é um diferencial, mas acrescenta 269 

que acha muito importante a sugestão do Dr. Luciano para que seja mantido o termo 270 

paridade entre os seis membros, e comenta que dos três titulares, dois são governamentais 271 

e um não governamental e na suplência poderia se garantir que sejam dois não 272 

governamentais e um governamental. Dr. Luciano sugere que os dois governamentais 273 

sejam servidores de carreira. Etelda reforça então que há necessidade de definir dentre os 274 

conselheiros de direitos dois suplentes não governamentais e um governamental. O 275 

conselheiro de direito Vanderlei Augusto da Silva se manifesta e diz ter interesse na vaga 276 

de suplente governamental e para as vagas de suplentes não governamentais se dispõem 277 

a Sr.ª Sonia Regina Spengler Xavier do Sindicato das Escolas Particulares de Cascavel e 278 

Região - SINPEF e a Sr.ª Leonice Joaquim Slusarski Constantino. Ficam então definidos os 279 

três suplentes que ocuparão as vagas de primeiro, segundo e terceiro suplente 280 

sucessivamente, ou seja, na ordem definida de disponibilização. O Vice-Presidente coloca 281 

em aprovação os encaminhamentos que são aprovados com 15 (quinze)  votos favoráveis 282 

e dando sequência passa ao item 6) Apreciação e deliberação sobre proposição de 283 

encaminhamento da Mesa Diretiva do Conselho, sobre Anteprojeto de Lei de autoria 284 

do Vereador Romulo Quintino, que institui a “Semana Municipal de Proteção à 285 

Criança e dá outras providências”. Etelda faz a leitura do Anteprojeto de Lei, que institui 286 

no âmbito do Município de Cascavel, à Semana Municipal de Proteção a Criança e dá 287 

outras providências. A Câmara Municipal de Cascavel aprova Art. 1º Fica instituída no 288 

Município de Cascavel a Semana Municipal de Proteção à Criança, a ser realizada sempre 289 

na segunda semana de outubro, data em que se comemora o Dia Nacional das Crianças. 290 

Parágrafo Único - A semana que se trata do caput. deste artigo passará a integrar o 291 

Calendário Oficial do Município. Art.2º A Semana Municipal de Proteção à Criança, tem a 292 

finalidade de promover ações em que a sociedade civil organizada, as igrejas e o Poder 293 

Público Municipal realizarão atividades de proteção à criança, inclusive, de caráter 294 

psicológico, atuando preventivamente frente a problemas de comportamento na infância. 295 

Parágrafo único – Ao Poder Público Municipal, fica facultada por meio de ações próprias, a 296 

contribuição para a realização da Semana Municipal de Proteção à Criança. Art. 3º Esta lei 297 

entra em vigor na data de sua publicação. 22 de maio de 2017, Rômulo Quintino. Etelda 298 

explica que anteriormente o CMDCA encaminhou para a Câmara um ofício solicitando que 299 



nenhuma lei que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente 300 

seja alterada ou aprovada sem que o CMDCA tenha ciência, e que diante disso o Vereador 301 

respeitou a posição do CMDCA e fez o trâmite legal com a solicitação de parecer do 302 

CMDCA. Etelda diz que a Mesa Diretiva analisou o pedido e propõe a seguinte resposta a 303 

proposição do Anteprojeto de Lei: Prezado Senhor. Em atenção ao pedido de análise e 304 

contribuições do CMDCA, em relação ao texto do Anteprojeto de Lei que institui no âmbito 305 

do Município de Cascavel, a “Semana Municipal de Proteção à Criança” e dá outras 306 

providências, este Conselho enaltece a iniciativa de Vossa Senhoria, e pondera algumas 307 

questões: 1) Atualmente o Município de Cascavel já tem instituído, por Lei, três semanas 308 

municipais na área da criança e do adolescente, relativas à Política Municipal dos Direitos 309 

da Criança e do Adolescente: 1.1- Lei nº 5.937/2011 – Institui no Município de Cascavel a 310 

“Semana Municipal do Estatuto da Criança e do Adolescente – “SEMANECA”; 1.2– lei nº 311 

6.195/2013 - institui a “semana municipal todos contra a pedofilia”; 1.3 – lei nº 6.621 de 312 

30 de junho de 2016 - institui o “dia municipal da adoção” no Município de Cascavel e dá 313 

outras providências; 2) Ainda em relação à Política Municipal dos Direitos da Criança e do 314 

Adolescente, foram instituídas as Leis Municipais que aprovaram os Planos Municipais e 315 

que possuem em seu bojo ações que envolvem campanhas pontuais e permanentes, com 316 

metas a serem cumpridas a nível Municipal, assim como Resoluções aprovadas pelo 317 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e pelo CMDCA: 2.1 – o Plano Municipal 318 

de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência 319 

Familiar e Comunitária e o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Contra Crianças 320 

e Adolescentes – Lei Municipal nº 6.249 de 24/07/2013; 2.2 - o Plano Municipal de 321 

Acolhimento de Crianças, Adolescentes e Jovens de até 21 anos – Resolução Conjunta nº 322 

002/2014 – CMAS e CMDCA; 2.3 - o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo – 323 

Resolução nº 067/2014 de 10/12/2014 - CMDCA, e; 2.4 - o Plano Decenal da Criança e do 324 

Adolescente para 2015/2024– Lei Municipal nº 6.588 de 28/03/2016. Ocorre que mesmo 325 

havendo todos estes instrumentos legais, pode-se afirmar que a aplicabilidade dos mesmos 326 

em estratégias e ações efetivas não está se concretizando. Diante disso, mister se faz que 327 

Vossa Senhoria e demais Vereadores Municipais, no uso de suas atribuições, gentilmente 328 

e em apoio à causa da criança e do adolescente, garantam a fiscalização do cumprimento 329 

das legislações existentes, pois não cabe ao CMDCA a execução de ações e sim a 330 

articulação, o monitoramento e avaliação em relação a Política Municipal dos Direitos da 331 

Criança e do Adolescente. Podemos citar como exemplo a realização da SEMANECA e da 332 

Semana Contra a Violência que ocorreu recentemente, na Semana de 15 a 19 de junho, a 333 



qual contou com a participação de algumas Secretarias Municipais e de Entidades não 334 

Governamentais, especialmente à Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO.                 335 

Contudo não há adesão da Sociedade em geral e inclusive de setores Governamentais. 336 

Este fato desencadeou discussões no contexto do CMDCA para que seja solicitado ao 337 

Executivo Municipal a regulamentação das referidas Leis Municipais, para garantir que 338 

todas as Secretarias Municipais desenvolvam ações em cumprimento às referidas Leis, e é 339 

neste sentido a importância da parceria deste Legislativo. É preciso fortalecer a execução 340 

das Leis já existentes, e garantir o cumprimento das metas dos Planos Municipais. Diante 341 

do exposto, sugerimos que ao invés do encaminhamento do Anteprojeto anexo, Vossa 342 

Senhoria apoie o CMDCA na articulação junto ao Executivo Municipal e Sociedade em 343 

Geral (com envolvimento das Igrejas e outros segmentos organizados) na realização de 344 

ações já previstas, e que são decorrentes de diagnósticos municipais já elaborados para 345 

definição das prioridades da Política Municipal da Criança e do Adolescente do Município 346 

de Cascavel. José César explica que esta resposta é uma sugestão da Mesa Diretiva e 347 

abre espaço para discussão. Fábio solicita a retirada da SEASO no trecho que diz 348 

“participação de algumas Secretarias Municipais e de Entidades não Governamentais, 349 

especialmente à Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO”, deixando somente 350 

participação de Secretarias Municipais e de entidades não Governamentais e Lucimaira 351 

solicita que seja feita a mudança no trecho que diz, “pode-se afirmar que a aplicabilidade 352 

dos mesmos em estratégias e ações efetivas não está se concretizando”. Lucimaira sugere 353 

que seja usado um termo menos incisivo e mais ameno.  Etelda então sugere o seguinte 354 

texto: “pode-se afirmar que a aplicabilidade dos mesmos em estratégias e ações efetivas 355 

ainda precisam ser aprimoradas”. A Leoni Aldete Prestes Naldino comenta que na 356 

realidade o CMDCA está respondendo que não adianta ficarem criando mais leis, sendo 357 

que existe uma porção delas que não são cumpridas. Dr. Luciano diz que no mês de 358 

outubro são desenvolvidas ações, mas com sentido mais lúdico e de lazer, não voltadas 359 

para a defesa e garantia de direitos. Etelda diz que o município realiza ações no dia da 360 

criança, só que são ações festivas e não ações de defesa de direitos e questiona se pode 361 

ser acrescentado no texto este esclarecimento ao Vereador. O visitante Darlon Dezan da 362 

UNIOESTE solicita a mudança de nomenclatura de “igrejas” para “instituições religiosas”, 363 

porque igreja dá o entendimento de ser mais um lado cristão e instituições abrange todas 364 

as religiões. José César questiona se existe mais alguma sugestão para o 365 

encaminhamento e se todos concordam com o envio deste ofício. Não havendo objeções o 366 

encaminhamento é aprovado pelos presentes. O Vice-Presidente agradece a presença do 367 



Sr. Darlon Dezan da UNIOESTE e da Sr.ª Karina de Almeida representante do Vereador 368 

Rômulo Quintino que se fazem presentes na reunião. 7) Instituição de Comissão 369 

Eleitoral – Eleição de Representação não Governamental do CMDCA – 2017/2019 370 

(prazo para publicação do Edital é mês de agosto – 60 dias antes da eleição que será 371 

em outubro) – Lei Municipal nº 6.725/2017 que alterou a Lei nº 6.278/2013 (em vigor). 372 

Etelda comenta que na última Reunião Ordinária houve a comunicação de que o mandato 373 

desta gestão do CMDCA venceria no dia 1º de julho e foi feito um pedido que foi aprovado 374 

pela Plenária para que em caráter de urgência fosse feita a alteração da Lei Municipal com 375 

a prorrogação do mandato até dezembro. Tal definição foi decorrente de que a Lei em seu 376 

todo ainda não foi aprovada. O CMDCA está aparado pela Lei nº 6.725 de 28/06/2017, que 377 

alterou os prazos para a eleição das representações das entidades não governamentais 378 

que irão compor o CMDCA para a próxima gestão que deveria ter ocorrido até o dia 1º de 379 

julho com a posse, no entanto a gestão foi protelada até o dia dez de dezembro de 2017 380 

quando assume a nova gestão do CMDCA. De tal forma a Gestão atual tem que tomar 381 

providências para que as eleições das representações não governamentais no CMDCA 382 

sejam realizadas até o mês de outubro, que deverá ser antecedida no prazo de sessenta 383 

dias, da publicação do edital de convocação da eleição, ou seja, até o mês de agosto. 384 

Diante disso é preciso  que se institua a comissão para fazer o edital e tomar todas as 385 

providências para que a eleição ocorra no prazo. Fala ainda que a pedido do Jurídico foi 386 

chamada pelo Secretário de Assistência Social Hudson Márcio Moreschi Júnior que estava 387 

com as minutas de lei do CMDCA e do Conselho Tutelar que voltaram para a SEASO,  388 

para a revisão final, após verificar que estava tudo correto Etelda diz que foram devolvidas 389 

ao Secretário para serem encaminhadas para a Câmara. José César esclarece que o 390 

encaminhamento que foi feito anteriormente para a aprovação com urgência da nova lei 391 

resultou nesta lei 6.725, para cobrir a necessidade de prorrogação de mandato desta 392 

gestão até que a Lei como um todo seja aprovada. Fábio comenta que na realidade foram 393 

feitas duas proposições que estavam aguardando a aprovação da Lei geral, porém se não 394 

acontecesse até o dia 01de julho, seria solicitado uma alteração da lei quanto aos prazos 395 

de mandato e de eleição do Conselho. José César diz então que a Câmara em regime de 396 

urgência aprovou esta 6.725 e o CMDCA agora está legalizado e com tempo para realizar 397 

a nova eleição. Fábio fala que é preciso deixar bem claro que a Lei aprovou a prorrogação 398 

de prazo e não a lei como um todo. Etelda acrescenta que vai ser tudo revogado 399 

posteriormente com a lei nova e em seu total, na qual constarão os mesmos prazos desta 400 

6.725. O conselheiro Vanderlei Augusto da Silva pergunta se na próxima eleição as 401 



entidades e as secretarias que compõem hoje o CMDCA serão mantidas como a 402 

Associação dos Conselheiros Tutelares do Oeste do Paraná – ACTOP, ou vão poder 403 

disputar novamente.  Etelda explica que está em vigor neste momento a Lei antiga,  mas se 404 

espera que até que seja feito o edital a lei integral já esteja aprovada. Pela Lei em vigor 405 

continuam sendo trinta e quatro representações, sendo dezessete governamentais e 406 

dezessete não governamentais e com a nova lei este número diminui para treze 407 

governamentais e treze não governamentais, totalizando vinte e seis representações, e no 408 

caso da ACTOP a Comissão de Eleição terá que ler a lei e ver quais são os segmentos que 409 

podem participar e oficiar todo mundo e divulgar para que demonstrem interesse em 410 

participar da eleição. Que esta discussão terá que seguir o que está na lei e isso é uma das 411 

atribuições da Comissão de Eleição. Fala que no momento não tem condições de 412 

responder aos questionamentos do conselheiro porque pela lei atual a ACTOP não tem 413 

nenhum impedimento, e pela lei nova ela no momento não se recorda por se tratar de um 414 

órgão regional. Vanderlei então sugere que a nova lei seja encaminhada para a Câmara e 415 

que seja solicitado em regime de urgência. Etelda comenta que isso já foi feito, com 416 

solicitação ao executivo de encaminhamento por Ofício de Urgência, que tem um trâmite 417 

mais rápido. Fábio acrescenta que se o Edital sair antes da aprovação da Lei, ele terá que 418 

ser feito baseado na lei antiga.  Etelda fala que hoje existem três leis, a de nº 6.278/ 2013, 419 

a nº 6.423/ 2014 que alterou a anterior e agora a de n° 6.725/2017 que também alterou a 420 

lei anterior. Explica que em nenhuma dispõe sobre a quantidade de membros  que deverão 421 

compor a Comissão Eleitoral.  Enfatiza que até outubro a eleição tem que ser feita e em 422 

agosto tem que sair o edital de convocação da eleição, e quem realiza este processo é a 423 

Comissão Eleitoral, a qual também decidirá o que vai ser feito no dia da eleição, como 424 

tema de fórum, palestra, etc. Fábio comenta que a principal dúvida não é essa e sim em 425 

relação ao edital que tem que ser feito em agosto e será feito baseado na lei vigente, no 426 

caso a antiga com 34 conselheiros e questiona se posteriormente isso poderá ser mudado. 427 

Vanderlei questiona qual é o prazo para que seja feito edital.  Etelda responde que até o 428 

dia 30 de agosto que o edital precisa estar pronto para ser publicado no máximo até o dia 429 

31. Vanderlei sugere que seja encaminhada o mais rápido possível a Lei para a Câmara 430 

porque neste mês tem recesso parlamentar e que o Secretário Hudson articule que a lei já 431 

seja colocada em votação nesta segunda-feira.  Etelda acrescenta que se não for aprovada 432 

a nova lei, esta nova gestão do CMDCA continuará tendo trinta e quatro membros. Após 433 

algumas discussões foi decidido que a comissão será formada por dois representantes 434 

governamentais e dois não governamentais, e os membros governamentais serão o Vice-435 



Presidente José César do Núcleo Regional de Educação – NRE e a Sr.ª Lucimaira 436 

Cabreira representando a Secretaria de Assistência Social–SEASO e não governamentais 437 

o Presidente do CMDCA Valdair Mauro Debus da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL e a 438 

Sr.ª Márcia Terezinha Rabisquim da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 439 

APAE. O Vice-Presidente coloca em aprovação a Comissão que foi aprovada com 14 440 

(catorze) votos favoráveis. 8) Apreciação e deliberação referente ao Ofício n° 85/2017 441 

de 31/05/2017 – CEMIC (solicitação de autorização de descarte e destinação de bens 442 

adquiridos com recursos do FIA Municipal. Etelda explica que o CEMIC solicitou 443 

autorização de destinação de bens do CMDCA, que foram adquiridos com recursos do FIA 444 

Municipal. Que solicita a autorização do descarte de 23 (vinte e três) cadeiras fixas porque 445 

fizeram um orçamento e fica inviável o conserto porque a mão-de-obra fica mais cara do 446 

que a compras de novas cadeiras; 05 (cinco) mesas também para descarte e 01(uma) 447 

cozinha que o CEMIC solicita o encaminhamento para alguma família atendida por eles ou 448 

que o CMDCA defina para onde deve ser feito o encaminhamento, porque a mesma está 449 

em bom estado;  01 (uma) cama elástica para o descarte; 11 (onze) exaustores eólicos em 450 

bom estado e questiona o CMDCA qual seria a destinação, porque o custo de manutenção 451 

é muito alto e foram substituídos por outros equipamentos que não tinham custo tão alto. 452 

Etelda relembra a todos que qualquer bem adquirido com recursos do FIA só pode ser 453 

descartado ou encaminhado para outro fim com autorização do CMDCA. A Conselheira 454 

Vilma Zélia Corso Rodrigues pede a palavra e diz que tudo que é comprado com recurso 455 

do FIA, não é feito uma doação e sim cedido para uma entidade e o município só pode 456 

descartá-lo através de leilão. Etelda explica que com o FIA não funciona assim, porque o 457 

FIA é um fundo especial e o órgão deliberativo é o CMDCA, que é o gestor do fundo. Que o 458 

Município é responsável pela parte contábil e faz a aquisição dos bens deliberados pelo 459 

Conselho e suas destinações por leilão, ou a transferência para outro órgão, mas sempre 460 

com a aprovação do CMDCA. Esclarece  que não tem o que questionar porque os objetos 461 

já não tem mais utilidade e o próprio CMDCA oficiou as entidades solicitando que essas 462 

questões fossem informadas, e o CEMIC só está atendendo ao pedido feito pelo CMDCA e 463 

o que precisa ser discutido no momento é qual o encaminhamento para a cozinha e para 464 

os exaustores e sugere que se oficie as demais entidades e outros serviços públicos que 465 

atendem crianças e adolescentes, para saber se existe algum interesse nesta cozinha, 466 

dando um prazo de resposta. Havendo algum interessado o CMDCA encaminha para a 467 

entidade ou serviço interessado. Etelda questiona como a plenária define que deve-se 468 

proceder. Plenária diz que caso exista mais de um interessado no mesmo bem a decisão 469 



será tomada por sorteio, os demais questionamentos após ampla discussão sobre o 470 

assunto ficou decidido pela Plenária os seguintes encaminhamentos: autorizar a entidade a 471 

realizar o descarte e oficiar a SEASO para que faça a retirada dos bens e providencie o 472 

leilão.  Etelda questiona se a partir deste momento esse encaminhamento será feito para 473 

todos os casos. Vilma acrescenta que todo e qualquer bem adquirido com recurso público, 474 

não importando de onde veio a verba a única maneira legal de descarte é leilão e Maria 475 

Tereza Chaves sugere que os dois bens que ainda estão em bom estado de uso sejam 476 

primeiramente oferecidos as entidades. Decide-se então que será oficiado as entidades e 477 

com a resposta positiva volta para a plenária fazer a resolução encaminhando, e ser for 478 

negativo já oficia a SEASO para que retire os bens da entidade e faça o leilão e deposite os 479 

valores na conta do FIA Municipal. Caso alguma entidade tenha interesse nos bens a 480 

retirada dos bens ficará por conta da entidade. Vanderlei solicita que o CMDCA pergunte 481 

para o município ou para a própria SEASO sobre a existência de algum veículo comprado 482 

com recursos do FIA que vai para leilão este ano, e caso exista a Secretaria se manifeste 483 

para que se saiba quanto de dinheiro vai entrar no Fundo. Etelda comenta que neste caso 484 

o CMDCA terá que oficiar todas as entidades e unidades governamentais perguntando se 485 

os veículos cedidos a eles que foram comprados com recurso do FIA estão em uso e se 486 

não estão em uso solicitar que eles informem ao CMDCA para que se possa deliberar qual 487 

será a forma de encaminhamento. Maria Tereza diz que ficou surpresa porque na última 488 

reunião do CEDCA que ela participou, ficou sabendo do caso de uma Kombi do Centro de 489 

Atendimento e Orientação Menor – CAOM, que estava alienada por ações trabalhistas e foi 490 

leiloada, e quem descobriu isso foi o comprador. Considera isso um absurdo e é preciso 491 

que se fique de olho senão fica falho, e os recursos do FIA tem que voltar. Vanderlei 492 

comenta que fez este questionamento sobre os veículos porque escutou muito falar que 493 

existem vários carros da SEASO parados que não podem ir a leilão porque foram 494 

comprados com recurso do FIA, e diz que podem sim ir para leilão e quanto mais tempo 495 

parado menos dinheiro se tem no fundo. Etelda relembra a todos que sobre a Kombi do 496 

CAOM o caso já passou pela plenária e já foi encaminhado para o CEDCA solicitando qual 497 

era a providência a ser tomada e o CEDCA disse que era pra providenciar o leilão e a 498 

SEASO foi autorizada a fazer o leilão, e que pode ter ocorrido que a Secretaria não se 499 

atentou a esse detalhe e o CMDCA não tem obrigação de saber disso. Comenta ainda que 500 

tem quase seis mil em uma conta específica, que está somente dependendo que o CMDCA 501 

faça um plano de aplicação para este dinheiro, com envio para o CEDCA autorizar  e o 502 

caso da Kombi ainda está pendente porque a SEASO ainda não informou ao CMDCA. Se 503 



já houve o leilão, só informou que não houve interessados, não falou que teve problemas 504 

com a venda da Kombi. Discute-se sobre o veículo SPIN destinada novo, para uso do  505 

Conselho Tutelar, que foi batido e ainda não foi consertado, que precisa ser retomado este 506 

assunto com a SEASO, pois o carro está lá no pátio de máquinas depredando. A 507 

conselheira Márcia fala que no ano passado foi dito em reunião que toda entidade que 508 

estivesse utilizando carros comprados com recursos do FIA teria que fazer seguro e se o 509 

veículo estragasse ele teria que ser consertado. Comenta que a APAE recebeu ofício sobre 510 

isso por causa de uma VAN que foi comprada com recurso do FIA e estava parada há mais 511 

de seis meses no pátio da Prefeitura. José César coloca em votação o item 8 da pauta e 512 

Maria Tereza diz ter dúvidas sobre o que ela estaria aprovando e solicita que seja colocada 513 

novamente a proposta para depois ser aprovada. Etelda então fala que as propostas de 514 

encaminhamentos são: primeiramente oficiar as entidades para saber se elas têm interesse 515 

nos exaustores e na cozinha; após a chegada das respostas sobre o interesse nos 516 

armários de cozinha e dos exaustores, se houver alguma entidade interessada, voltará 517 

como pauta à plenária para autorização; se não houver interesse a Mesa Diretiva já está 518 

autorizada a incluir tudo em um só pacote e solicitar à SEASO para retirar da entidade e 519 

realizar o leilão; quanto aos bens inservíveis que seja oficiado a SEASO para que ela retire 520 

os bens do CEMIC e faça o leilão. Colocados em aprovação os encaminhamentos, os 521 

mesmos são aprovados com 15 (quinze) votos favoráveis. 9) Apresentação de slides e 522 

Avaliação de Resultados da SEMANECA/ Semana Contra a Violência realizada de 15 523 

a 19 de maio de 2017. Etelda faz a apresentação das atividades que foram realizadas na 524 

SEMANECA e comenta que vai passar de uma forma bem rápida por serem muitos slides e 525 

solicita que todos prestem atenção para verem quem realmente participou. Que são duas 526 

leis a da SEMANECA e a da Semana Contra a Violência que compõem este período. Diz 527 

que o cartaz da SEMANECA foi um desenho de um aluno que foi premiado no ano 528 

passado e foi o desenho escolhido pelo CMDCA, para compor o material deste ano. A 529 

abertura foi realizada na APAE onde duas adolescentes alunas do Colégio Cristo Rei 530 

fizeram uma apresentação de dança de uma música da cantora Lady Gaga que foi vítima 531 

de abuso sexual. No primeiro dia a Defesa Civil realizou atividades nas escolas com 532 

palestras sobre o tema; a APAE fez palestras com a presença das técnicas do Ministério 533 

Público; a Secretaria Municipal de Finanças distribuiu cartazes sobre o tema durante a 534 

semana toda; a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico desenvolveu um 535 

cartaz próprio e colocou nos seus serviços; o CRAS Periollo desenvolveu atividades com 536 

crianças e adolescentes e com o Grupo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; o 537 



CRAS CEU e o CEU desenvolveram atividades com adolescentes de 12 a 17 anos; a 538 

Guarda Mirim trabalhou com trinta e cinco adolescentes no período da manhã e com vinte 539 

e dois na tarde no dia quinze; Etelda pede para que todos prestem atenção no CRAS 540 

Central que pela descrição do trabalho que eles realizaram, e pelas fotos fizeram 541 

articulação com a Rede e todos os serviços deles. Que fizeram trabalhos no Rio do Salto 542 

com as famílias que recebem o auxílio alimentação, e foram utilizados materiais lúdicos e 543 

confeccionados imãs de geladeira que foram entregues aos participantes; o Núcleo 544 

Regional de Educação fez uma palestra para os cento e vinte servidores, com a 545 

contribuição da equipe técnica do CREAS IV; o CRAS XIV de Novembro realizou atividades 546 

com crianças de oito à doze anos e com adolescentes de doze a catorze anos; o CRAS 547 

Interlagos trabalhou em conjunto com o EURECA I com crianças, adolescentes e pais; 548 

EURECA II trabalhou com crianças e adolescentes; no dia dezesseis realizaram atividades: 549 

o CRAS Interlagos, CRAS CEU e CEU, Guarda Mirim, APOFILAB, Eureca II, CRAS 550 

Cascavel Velho, CRAS Central em Juvinópolis, CRAS Periollo, CEMIC. No dia dezessete 551 

foram realizadas atividades pelo Recanto da Criança, CRAS Periollo, CRAS CEU, Centro 552 

da Juventude, CRAS Central que trabalhou novamente em Juvinópolis, Guarda Miram, 553 

APAE, Eureca II, APOFILAB e o CRAS Interlagos;  no dia dezoito de maio foi realizado o 554 

XV Fórum Municipal de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e 555 

Adolescentes, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social com a participação de 556 

seiscentos participantes no auditório da Unipar. Neste dia o CREAS I e II fizeram a 557 

decoração temática do acesso ao auditório, a Lucimaira Cabreira foi a Palestrante.  No  558 

período da noite o grupo dos Abusados Sexualmente Anônimos – ASAS fez o 1º Seminário 559 

com quinhentos e oitenta participantes, onde teve o depoimento de uma mãe e de seu filho 560 

que foi abusado sexualmente; o CRAS Cancelli trabalhou com crianças; o CRAS XIV de 561 

Novembro trabalhou com os adultos que frequentam o serviço de convivência;  a 562 

APOFILAB trabalhou novamente o tema; o CRAS CEU e o CEU trabalharam com crianças 563 

e adolescentes e se apresentaram no dia do Fórum Municipal, com a banda deles e o 564 

EURECA II também;  no dia 19 o CAPS AD criou o jogo trilhando o ECA e trabalhou com a 565 

temática utilizando este material produzido na própria unidade e fez um vídeo com um Rap, 566 

alusivo ao tema; APOFILAB e o encerramento foi feito no Centro da Juventude onde o 567 

Eureca, o CEU e o CAPS AD estiveram presentes; o CIEE, o CRAS CEU e o CEU fizeram 568 

novamente atividades com crianças e adolescentes e algumas entidades e serviços fizeram 569 

atividades fora da semana por causa das agendas de alguns grupos. O CRAS Central 570 

trabalhou na UBS da Vila Tolentino em parceria com a Secretaria Municipal e Saúde. 571 



Trabalharam também na UBS do Parque São Paulo. O EURECA I trabalhou com os idosos 572 

da República do Idoso; o CRAS Central realizou trabalhos em São João do Oeste e no 573 

acampamento Dorcelina Folador em Rio do Salto; a Guarda Mirim realizou atividades um 574 

dia depois e o CRAS Central também em Jangadinha. A Secretaria Municipal de Cultura 575 

encaminhou uma matéria sobre o Programa Culturação e também trabalharam o tema com 576 

os participantes do Programa. Após a apresentação do resultado da SEMANECA, Etelda 577 

questiona qual é a avaliação do CMDCA. Vanderlei Augusto comenta que a Secretaria 578 

Municipal de Educação realizou várias atividades durante a semana e houve uma falha por 579 

parte da Secretaria porque não enviaram os materiais, para compor o relatório da semana. 580 

Etelda diz que fizeram tudo o que foi possível para que os envolvidos na SEMANECA 581 

enviassem a programação uma semana antes da SEMANECA e após os materiais e fotos 582 

das atividades realizadas, para compor estes slides, mas somente no dia de ontem ela 583 

finalizou os slides ainda esperando a chegada de materiais que faltavam. Foram feitas 584 

várias ligações as Entidades e Unidades Governamentais solicitando que os materiais da 585 

SEMANECA fossem enviados. Diz ainda, que se as atividades da Secretaria não estão na 586 

apresentação é porque não enviaram o material. Vanderlei diz que foi falha da Secretaria 587 

que não enviou. Etelda comenta que as Secretarias Municipais de Esporte e Educação não 588 

apresentaram suas ações e que a Secretaria Municipal de Saúde  realizou ações através 589 

do CAPS AD e devido a iniciativa do CRAS Central que realizou ações nas UBSs.  Fábio 590 

Tomasetto fala que o CMDCA peca nas articulações feitas para a SEMANECA. Diz que 591 

todos os anos acontecem as mesmas coisas,  e que não há adesão dos serviços por falha 592 

de articulação dos seus representantes junto aos seus setores e serviços. Que a questão 593 

não é que as atividades não são realizadas, todos os serviços fazem atividades, porém o 594 

Conselho não consegue fazer a efetiva articulação da SEMANECA, pois todo o evento fica 595 

sob a responsabilidade de uma pessoa. Comenta que faz uns dois anos que sugeriu que 596 

fosse delegado um dia para cada Secretaria que tenha política prioritária para desenvolver 597 

atividades e isso nunca foi feito. Enquanto isso não for delegado como atribuições para as 598 

Secretarias afins, sempre serão realizadas as mesmas atividades todo ano. A Conselheira 599 

Márcia Terezinha Rabisquim pede a palavra e diz que a abertura foi realizada na APAE, e 600 

percebeu que nem os Conselheiros foram na abertura. Questiona como é que CMDCA vai 601 

poder cobrar a participação dos serviços, se nem os próprios conselheiros participam. José 602 

César questiona se existe algum encaminhamento em relação à SEMANECA.  Etelda fala 603 

ter uma sugestão sobre a colocação do Fábio e argumenta que a responsabilidade sempre 604 

fica a encargo da Secretaria Executiva e que deve ser responsabilidade de todos. Comenta 605 



que toda lei precisa ser regulamentada e existe a Lei que criou a SEMANECA, mas ela não 606 

foi regulamentada, na lei diz que vai ter a SEMANECA, mais não diz quem vai fazer, não 607 

diz de onde virão os recursos, de quem é a responsabilidade. Sugere que a Mesa Diretiva 608 

sente junto com o Prefeito, com os Secretários Municipais e Presidentes das Entidades 609 

com registro no CMDCA ou seus dirigentes e técnicos para definir as responsabilidades e 610 

programação da Semana, de acordo com o que Fábio sugeriu, dividindo dia e responsável. 611 

Fala que muitas vezes o Presidente Valdair passa por situações delicadas, devido procura 612 

da mídia que quer saber onde pode fazer a cobertura do dia. No dia quinze foi realizada a 613 

abertura, mas nos demais dias a mídia ligava perguntando onde estavam sendo realizadas 614 

as atividades, para eles irem ao local fazer uma matéria, tirar fotos e ela nunca tinha essa 615 

informação pra dar, porque o único dia certo que ela tinha era o dia da abertura na APAE e 616 

o dia do encerramento que era no Centro da Juventude. Diz que o Presidente ligou 617 

perguntando para ela os locais onde estavam sendo realizadas atividades, para ele 618 

informar a mídia, e ela disse para ele que não poderia passar a informação , pois ele corria 619 

o risco de mandar a mídia em algum local onde não estivesse sendo realizada nenhuma 620 

atividade. Comenta que realmente é preciso fazer algo melhor planejado, com a 621 

participação de gestores e das entidades, com ênfase nas políticas municipais 622 

preponderantes que são a SEASO, SESAU, SEMED, SEMUC e SEMEL e definir, se é uma 623 

semana, cada dia uma Secretaria fica com a responsabilidade. Fala que o dia dezoito foi o 624 

dia em que a SEASO realizou o Fórum, nos demais dias, por exemplo, as entidades podem 625 

se articular com as demais Secretarias e realizarem a sua programação. Fábio acrescenta 626 

que desta forma sai uma semana com mais qualidade, porque todos os anos as atividades 627 

são desenvolvidas sempre nos serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da 628 

SEASO e das Entidades.  Etelda fala que o CMDCA oficiou a Companhia de Engenharia de 629 

Transporte e Trânsito – CETTRANS, para que devido ao grande índice de abusos sexuais 630 

dentro dos ônibus, durante a semana eles realizassem campanha contra o abuso, mais 631 

isso não foi realizado. Fala ainda que a colocação da Márcia também foi importante porque 632 

os conselheiros precisam participar, e sugere que nos dias da SEMANECA se faça uma 633 

escala elencando os conselheiros responsáveis pelo planejamento de cada dia da semana. 634 

Maria Tereza comenta que isso foi feito nas Pré - Conferências da Assistência Social e 635 

cada dia um conselheiro tinha que comparecer para representar o Conselho. Fábio fala que 636 

essas ações já precisam ser realizadas para a SEMANECA do próximo ano, indiferente de 637 

estar regulamentado por documento, mas já tem que ser articulado para que as secretarias 638 

afins sejam responsáveis pela SEMANECA. Diz que é preciso cobrar a responsabilidade 639 



dos conselheiros, ele como conselheiro que está representando a SESAU fala que é 640 

tranquilo para eles realizarem as atividades, mais é preciso que se tenha organização e 641 

articulação, pois é mais fácil fazer dessa forma do que ter que realizar uma semana inteira 642 

de atividades. Etelda questiona se o encaminhamento é de que a Mesa Diretiva faça uma 643 

reunião com os gestores municipais das políticas preponderantes e com as entidades para 644 

articular as responsabilidades referentes à SEMANECA e também definir um cronograma 645 

para a participação dos conselheiros de direitos em cada dia. José César coloca os 646 

encaminhamentos em votação que foram aprovados com quinze votos favoráveis. O Vice-647 

Presidente agradece as entidades e serviços que participaram da semana e se 648 

empenharam realizando as atividades, prevendo então que para o próximo ano será 649 

realizada uma nova organização. 10) Para conhecimento:_ 27 anos do ECA (Evento na 650 

APOFILAB e Evento promovido pelo Estado do PR. Etelda apresenta o material que o 651 

CMDCA recebeu do Centro Operacional do Ministério Público do Paraná, onde eles 652 

juntamente com a ITAIPU, Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Paraná – 653 

ACTEP, Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná – FEMPAR e a 654 

Universidade Positivo convidam para o Seminário Estadual que acontecerá no dia 13 de 655 

julho em comemoração aos 27 anos do ECA, em Curitiba. Comenta que no mesmo dia 656 

aqui em Cascavel acontecerá um evento na APOFILAB e que o Presidente Valdair já 657 

articulou com para o CMDCA estar presente e falar sobre o tema. Maria Tereza pede para 658 

que todos os conselheiros estejam presentes no evento na APOFILAB, que terá início as 659 

nove horas da manhã, quando acontecerá a entrega dos bens que foram adquiridos com o 660 

recurso do FIA e a comemoração dos 27 anos do ECA. Discute-se sobre a importância do 661 

CMDCA participar dos dois eventos e de que se houvesse conselheiros interessados 662 

poder-se-ia solicitar à SEASO o custeio das despesas. O conselheiro Fábio Tomasetto e a 663 

conselheira Mônica Celis Stelmach  manifestam  o interesse em participar do Seminário 664 

que será realizado em Curitiba. Fica decidido então que o CMDCA irá oficiar a SEASO 665 

solicitando o adiantamento de viagem e assim que obtiver a resposta a Secretaria 666 

Executiva informe a Fabio e Monica para que realizem a inscrição no evento. Ofício nº 667 

243/2017 de 29/06/2017 – Conselho Tutelar Oeste. Etelda realiza a leitura do ofício 668 

recebido, Exmo. Senhor Presidente do CMDCA, Ana Marly de Almeida Cruz, casada, 669 

portadora do RG sob n° 4.043.560-3, SSP/PR, e Andrelina Pedroza Battisti, casada, 670 

portadora do RG sob n°. 1.189 283-3 SSP/PR, ambas Conselheiras Tutelares da Regional 671 

Oeste de Cascavel, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria expor e requerer 672 

o que abaixo segue; Em abril do corrente ano, as conselheiras acima qualificadas, 673 



colocaram o nome a disposição  para compor as Comissões da Rede de Atenção e 674 

Proteção Social de Cascavel, sendo que a Conselheira Andrelina esta fazendo parte da 675 

Comissão da criança e adolescente, como Vice – Coordenadora assim como a Conselheira 676 

Ana Marly encontra-se na Vice - coordenação na comissão de prevenção e combate a 677 

violência; Ocorre que em data de 29/06/2017, o conselho Tutelar Oeste recebeu Oficio n° 678 

034/2017 do CMDCA, proveniente de consulta realizada ao Dr. Murilo pelo CMDCA, que 679 

recomenda que Conselheiro Tutelar encontra-se impedido de participar como membro, mas 680 

sim, de exercer a prerrogativa da participação com contribuições nas discussões e 681 

exercendo o papel fiscalizador, assim como determina  o artigo 95 da Lei 8.069, de 13 de 682 

julho de 1990; Diante do exposto, as Conselheiras, através do Oficio 241 /2017, solicitaram 683 

a rede a desvinculação de seus nomes de referidas Comissões da Rede. Na oportunidade 684 

agradecemos ao CMDCA, por estar nos orientando, pois muitas vezes nosso desejo de 685 

contribuir é tão acentuado que acabamos ultrapassando o limite do que nos é permitido por 686 

Lei.” Etelda comenta que as conselheiras já estão atendendo as orientações do CMDCA e 687 

elas não irão mais participar das comissões, e dos outros Conselhos, ainda que suas 688 

participações não provocavam deliberações. Fábio sugere que seja reiterado o pedido. 689 

Etelda esclarece que a informação foi enviada por ofício circular aos três conselhos 690 

tutelares, e a todos os conselhos municipais setoriais e de direitos. Vanderlei sugere então 691 

que se faça um encaminhamento diferente,  porque existem várias leis municipais que 692 

falam que o Conselho Tutelar é parte integrante do conselho, como por exemplo, o 693 

Conselho Antidrogas. Então será preciso alterar algumas lei municipais, porque senão o 694 

conselho fica deficitário.  Quanto ao FUNDEB discute-se que ele não é deliberativo. Mas 695 

como não é deliberativo se  respondem por questões de aplicação de recursos? Vanderlei 696 

explica que o FUNDEB fiscaliza a aplicação dos recursos. Fábio fala que não pode então 697 

ter a participação de Conselheiros. Vanderlei fala que pode porque a Lei é Federal e isso já 698 

foi questionado no Ministério de Educação e o Ministério de Educação respondeu que se 699 

tirarem a representação do Conselho Tutelar vão retirar os recursos. Etelda explica para 700 

Fábio que por ser Lei Federal e não deliberativo, então é possível a participação dos 701 

Conselheiros Tutelares e que os Conselheiros não podem participar dos deliberativos, pelo 702 

fato de não poder deliberar uma coisa que depois são eles mesmo que vão fiscalizar. Após 703 

algumas discussões decide-se pelo seguinte encaminhamento: oficiar os Conselheiros 704 

Tutelares para que eles digam se estão participando de conselhos e quais são, e 705 

posteriormente oficiar os conselhos que eles participam. Ofício nº DAS/624/2017 de 706 

28/06/2017 – SESAU – “Agosto Dourado – Amamentar Vale Ouro”. Etelda faz a leitura 707 



do ofício. Prezado Senhor, com os mais cordiais desta Secretaria de Saúde, solicita-se 708 

apoio/parceria à esta instituição nas ações a serem realizadas durante o mês de agosto em 709 

observância a Lei nº 13.435 de 12 de abril de 2017, a qual institui o mês de agosto o mês 710 

do Aleitamento Materno. Por iniciativa da Secretaria de Saúde de Cascavel (SESAU), 711 

serão realizadas diversas atividades alusivas ao tema, dentre elas o 1º Encontro 712 

Amamentar Vale Ouro, no dia 05 de agosto de 2017, às 09 h, no Lago Municipal, destinada 713 

a população e principalmente as mães que amamentam. O tema as Semana Mundial do 714 

Aleitamento Materno de 2017 é: “Trabalhar juntos para o bem comum”. As atividades 715 

mostram a importância de “trabalhar juntos para identificar e superar desafios comuns na 716 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno”. Buscando atingir este objetivo, 717 

observa-se a importância da colaboração deste Conselho na divulgação do evento junto a 718 

sociedade a fim de obter a mobilização do maior número de pessoas possíveis e 719 

consequentemente, o apoio a esta ato. Ademais, noticia-se que durante a atividade será 720 

reservado um momento para o “mamaço” coletivo, o qual será fotografado a fim de que se 721 

registre oficialmente sua importância. Desde já agradece-se pela atenção e permanece-se 722 

na aguardo de manifestação. Fábio comente que em agosto era sempre comemorado o 723 

Agosto Azul que era um trabalho voltado para os homens, e foi solicitado para a Câmara de 724 

Vereados que fosse feita a troca pelo Agosto Dourado, e os trabalhos com os homens 725 

passará a ser o Novembro Azul. Dando sequência passa-se ao próximo ponto de pauta 726 

10.1 Reordenamento dos CREAS. Lucimaira Cabreira comunica a todos que a Secretaria 727 

de Assistência Social está discutindo e organizando o reordenamento das quatro unidades 728 

de CREAS, que realizam atendimento de média complexidade e fazem atendimentos aos 729 

usuários que sofrem violação de diretos, em especial o CREAS I que faz atendimento as 730 

crianças e adolescentes e o CREAS IV também neste momento. O CREAS II com medidas 731 

socioeducativas. Comenta que esta semana na reunião do Conselho Municipal de 732 

Assistência Social – CMAS serão apresentadas as propostas de reordenamento das 733 

unidades de CREAS e na proposta está que se reordene a partir do mês de agosto. 734 

Lucimaira sugere que a Comissão de Políticas de Atendimento dos Direitos do CMDCA 735 

participe no dia da reunião do CMAS que será realizada em dezoito de julho. Diz que no dia 736 

é a Comissão do CMAS que irá discutir porque ela precisa da aprovação do Conselho, mas 737 

também fará o protocolo do documento e apresentação para o CMDCA e a sugestão para 738 

que a Comissão de Políticas de Atendimento participe é com a intenção de que no dia da 739 

reunião do CMDCA a Comissão já conheça e possam fazer as suas contribuições. Etelda 740 

explica que em conversa com a Lucimaira as duas concluíram que se não for feito dessa 741 



forma será necessário que se faça uma Reunião Extraordinária Conjunta para não correr o 742 

risco do CMAS aprovar tudo, e quando chegar ao CMDCA serem feitos questionamentos. 743 

Então para evitar que se faça uma Extraordinária a comissão do CMDCA participaria desta 744 

reunião do CMAS e o que tiver que ser polemizado será na reunião do CMAS e já será feito 745 

um parecer  que será levado para a plenária do CMDCA. Lucimaira fala que a Comissão do 746 

CMDCA estando junto já é feito um exercício de análise e estudo e na reunião ordinária do 747 

CMDCA do mês de agosto o assunto já vai pra reunião, mais encaminhado, e na plenária 748 

geral pode ter mais sugestões porque a proposta do reordenamento é uma proposta inicial 749 

e todas as contribuições serão analisadas. Fábio sugere que nesta reunião a Mesa Diretiva 750 

também compareça até mesmo para fortalecer a Comissão de Atendimento. Lucimaira 751 

agradece o espaço e diz que aguarda todos no dia dezoito. Finalizada a pauta o Vice-752 

Presidente José César agradece a presença de todos e dá por encerrada à reunião às dez 753 

horas e cinquenta e oito minutos e eu Maísa de Moura 754 

Ito________________________________ Agente Administrativo da Secretaria Executiva/ 755 

CMDCA, lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pelo Vice-Presidente do 756 

CMDCA José César Sagrilo __________________________________, contendo anexa a 757 

listagem de presença dos demais participantes da reunião. 758 


