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ATA Nº 06 - 23/04/2012 
 
Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, 8h40, na sala de reuniões 1 

do 3º. andar da Prefeitura Municipal de Cascavel aconteceu a Reunião Extraordinária do 2 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança o Adolescente - CMDCA, com a presença do 3 

seu Presidente, Sr. Pedro Maria Martendal de Araújo, e seus membros conforme lista de 4 

presença em anexo a esta ata, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação 5 

e Aprovação da Pauta da Reunião; 2. Continuação da Apreciação e Deliberação da 6 

proposta de alteração da Lei Municipal No. 5.142/2009 da Comissão Municipal de 7 

Leis do CMDCA e SEASO; 3. Assuntos Gerais; O Presidente cumprimenta e agradece 8 

a presença de todos e pede desculpas pelo atraso no início da reunião, na sequência faz 9 

a leitura do ponto de pauta: 1. Apreciação e Aprovação da Pauta da Reunião; e solicita 10 

a inclusão do seguinte ponto de pauta: - Justificativas de ausência; Dando continuidade 11 

a plenária aprova por unanimidade a nova pauta que segue: 1. Apreciação e Aprovação 12 

da Pauta da Reunião; 2. Justificativas de ausências; 3. Continuação da Apreciação e 13 

Deliberação da proposta de alteração da Lei Municipal No. 5.142/2009 da Comissão 14 

Municipal de Leis do CMDCA e SEASO; 4. Assuntos Gerais; Dando prosseguimento a 15 

reunião é lido o ponto de pauta: 2. Justificativas de ausências; A Assistente Social do 16 

CMDCA, Etelda Madsen faz a leitura da justificativa de ausência da Conselheira Maribel 17 

Penga, na qual argumenta que estaria  em outra reunião no mesmo horário. Do 18 

Conselheiro Fabio Fiorin, em virtude de um agendamento de trabalho de última hora com 19 

o Coronel. Da Conselheira Maria Tereza Chaves que está de licença, pois seu pai veio a 20 

óbito. 3. Continuação da Apreciação e Deliberação da proposta de alteração da Lei 21 

Municipal No. 5.142/2009 da Comissão Municipal de Leis do CMDCA e SEASO; 22 

Etelda relembra a plenária que na ultima reunião a discussão se encerrou no art.37 § 1º. 23 

Esclarece que foi solicitada a presença de representantes dos Recursos Humanos, para 24 

ajudar na discussão do dia, desta forma estão presentes A Gerente da Divisão de Folha 25 

de Pagamento, Registro e Cadastro Regina Maria Fernandes, a Encarregada do Setor de 26 

Folha de Pagamento, Josiane Ghiggi, a encarregada de Gestão de Pessoas Maria de 27 

Fátima Tomazine Silva e a Advogada da SEASO, Lucilla Mazuquini Bossa, sendo que 28 

esta última participou da diretamente na elaboração da proposta de alteração da referida 29 



Lei. O Presidente orienta a forma dos trabalhos e solicita que durante a leitura sejam 30 

solicitados destaques, que após a finalização da leitura serão discutidos. Bem como 31 

solicita aos presentes que haja objetividade nas colocações, devido à extensão do texto 32 

da Lei. Etelda sugere que as manifestações/destaques sejam feitas após a leitura de cada 33 

Capitulo. A Conselheira Patrícia sugere que seja analisado primeiramente os pontos 34 

referente ao RH, para liberação dos profissionais que vieram a reunião especificamente 35 

para esse fim. Após todos concordarem com a proposta segue a leitura da Lei feita pela 36 

Assistente Social Etelda. Na sequencia o Presidente do Conselho Tutelar Oeste, Adilson 37 

de Amorim e a Secretaria Municipal de Assistência Social Sra. Inês de Paula, solicitam 38 

destaque no art.37 §1º. Adilson diz que já existe um Conselheiro que fica em regime de 39 

plantão no horário de almoço e questiona em relação ao cartão ponto, se terá que fazer 40 

justificativas. José Antonio dos Santos M. de Araújo diz que não concorda com o 41 

fechamento do Conselho tutelar no horário de almoço. A Conselheira Tutelar Luziara 42 

Galindo Barros questiona em relação ao ponto digital. A Assistente Social do Ministério 43 

Público Andressa, alerta que cabe justificativa. Josiane diz que a justificativa não é 44 

problema, só não pode deixar de bater o ponto e alterar o horário. Lembra ainda que o 45 

Presidente de cada Conselho Tutelar sabe das suas demandas. Inês diz que há 46 

flexibilidade de lugares para bater o cartão, mas que não pode ser posto na Lei, pois fica 47 

muito abrangente, e diz também que não acha legal fechar o Conselho Tutelar no horário 48 

de almoço, pois às vezes vêm pessoas de longe só para o atendimento neste horário. 49 

Luziara diz que a sede nunca fica sem ninguém nesse horário. O Conselheiro Vanderlei 50 

Augusto da Silva diz que ele como Vice-Presidente da Associação dos Conselhos 51 

Tutelares do Oeste do Paraná pode dizer que em nenhum dos Municípios da região, os 52 

Conselhos Tutelares funcionam no horário do almoço. Diz ainda, que enquanto foi 53 

conselheiro tutelar, sempre teve um agente administrativo presente para o atendimento e 54 

que as emergências do HU, do PAC, da Policia, sempre foram acionadas via telefone de 55 

plantão. Esclarece que é a favor do ponto digital, mas é contra a abertura do Conselho 56 

Tutelar no horário de almoço.  Após discussões o texto do referido parágrafo fica: “Os 57 

Conselhos Tutelares funcionarão de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h e 58 

das 13h30m às 17h30m, sendo que todos os membros deverão registrar suas entradas e 59 

saídas ao trabalho no relógio ponto digital e, na falta deste, de maneira manual em cartão 60 

ponto, ambos vistados pelo Presidente do Conselho Tutelar.” Cheila esclarece que o 61 

termo “plantão” é usado para os funcionários que ficam na sede e “sobre aviso” quando 62 

não ficam. Desta forma é retirado o inciso I: “Haverá escala de trabalho no horário de 63 

almoço, de segunda a sexta-feira, para toda equipe do Conselho Tutelar, assegurando 64 



uma hora e meia de almoço, sob a responsabilidade do Presidente e aprovada pelo 65 

Colegiado do Conselho Tutelar, garantindo assim o funcionamento administrativo e o 66 

atendimento ao público na sede do Conselho Tutelar.” Vanderlei questiona em relação as 67 

folgas. Cheila lembra que o Conselheiro Tutelar tem dedicação exclusiva. Regina diz que 68 

caberia compensação de horas. Cheila lembra que mesmo que o Conselheiro fique em 69 

casa e não tenha atendimento, terá direito a folga do mesmo jeito, pois está em sobre 70 

aviso e a disposição do serviço. Etelda sugere que seja marcada uma reunião com os 71 

Conselheiros Tutelares e com o RH, para maiores esclarecimentos. Josiane esclarece 72 

que o sobre aviso equivale a um terço da hora normal. Cheila lembra que o horário de 73 

expediente não conta como sobre aviso. Após manifestações é sugerido um terceiro 74 

inciso: “Será garantida a compensação das horas trabalhadas em escala de sobreaviso, 75 

conforme a legislação vigente”. O Presidente coloca as alterações em votação e é 76 

aprovado por maioria de votos, com ausência da Conselheira Patrícia. Na sequencia é 77 

lida a Seção XI, Art 67 no qual é sugerido a troca do inciso para: “Retorno ao cargo de 78 

concurso, quando findado o seu mandato de Conselheiro Tutelar;”  Josiane diz que no art. 79 

68 § 3º, essa questão de licenciar um conselheiro para admitir outro, é bem trabalhosa e 80 

com alto custo. Cheila lembra que foi uma sugestão da comissão, relata que são 10 81 

conselheiros e que quando um tirar férias o primeiro suplente será chamado para cobrir 82 

as férias de todos. Josiane sugere que sejam feitas férias fracionadas ou escalas. Pedro 83 

diz que o Conselho ficará com deficiência sempre de um Conselheiro.  Andressa não 84 

concorda com o fracionamento e sugere que seja visto como funciona nos outros 85 

municípios. Inês propõe que deixe de vermelho para uma analise posterior. Dando 86 

continuidade, é lida a Seção XII , art. 69 Josiane diz que a licença maternidade é de 4 87 

meses, Etelda lembra que a lei nº 5717/2011 altera para 180 dias. Etelda procede a leitura 88 

do art. 69 § 1º e 2º. Surge polêmica e é sugerido deixar de vermelho também para uma 89 

analise posterior. Dando prosseguimento é lido a Seção XIII, art.70, o qual não obteve 90 

manifestações. É lido a Seçao XIV, art.71 e 72. Em relação ao §3º do art.72, o qual 91 

dispõe: “O valor arrecadado a título de pena de multa deverá ser revertido ao Fundo 92 

Municipal da Infância e Adolescência – FIA”. Josiane questiona, dizendo que esse valor 93 

não pode ser destinado, pois o RH deixará apenas de pagar o valor ao Conselheiro. 94 

Andressa pergunta o motivo da pena de suspensão ser revertida em multa. Janete 95 

esclarece que o Conselheiro receberá o vencimento integral e deste retornará a parte 96 

destinada a multa. Inês salienta que teria que reformular o texto. Etelda sugere que seja 97 

feita uma guia para pagamento da multa. Após manifestações sugere-se retirar o § 3º já 98 

citado e entende-se que o Conselheiro Tutelar receberá apenas 50% de seu vencimento. 99 



Dando continuidade é lido o art.73. Inês solicita destaque no inciso I: “For condenado por 100 

sentença irrecorrível, pela prática de crime culposo e doloso ou contravenção penal;” 101 

Sugere que o texto seja alterado para: “For condenado por sentença transitada em 102 

julgado, pela prática de crime culposo e doloso ou contravenção penal;” Posto em votação 103 

todas às alterações propostas no art. 37, a plenária aprova por unanimidade. São 104 

dispensadas as representantes do RH e Pedro agradece a participação e contribuição das 105 

mesmas na reunião. Na sequencia Etelda procede a leitura do art.38. Vanderlei solicita 106 

destaque no § 4º. Diz que não é função do CMDCA fiscalizar a jornada de trabalho dos 107 

Conselheiros e sim o funcionamento do Conselho Tutelar.  Etelda justifica que na sua 108 

opinião o Conselheiro Tutelar  tem que prestar contas ao RH e este informar ao CMDCA, 109 

pois trata-se de questões administrativas/trabalhistas que não são de competência do 110 

CMDCA. No art. 38 Andressa questiona se no ato das reuniões de colegiado o Conselho 111 

Tutelar fica fechado. Dominga diz que os Agentes Administrativos atendem e o tempo das 112 

reuniões dura de acordo com os casos que foram demandados na semana. Inês sugere 113 

que seja reformulada a redação e que seja posto ao termino do artigo: “sem prejuízo do 114 

atendimento ao público”.  Na sequencia é lida Seção VI.  Vanderlei sugere a alteração do 115 

inciso V, onde se lê: “Apresentar no momento da inscrição, diploma, certificado ou 116 

declaração de ensino superior; trocar por: Apresentar no momento da inscrição, diploma, 117 

certificado ou declaração de conclusão de ensino superior”. Na leitura da Seção VII, art. 118 

50, Vanderlei diz que a maior prova é disputar uma eleição pública, até porque é exigido 119 

do Conselheiro ensino superior e discorda com a aplicação de prova de Informática 120 

Básica, pois o Conselheiro Tutelar irá trabalhar com sistema de informática específico, 121 

que é o SIPIA e para o qual terá que ser capacitado. Também não concorda com prova de 122 

Redação e fala “que se tiver que ter prova que tenha somente a de Conhecimentos 123 

Específicos”. Adilson corrobora com Vanderlei e diz que fica muito nervoso com 124 

Concursos, e seguindo esta lógica teria problemas. Luziara acredita que se já há a 125 

eleição, não tem a necessidade de prova. Cheila diz que a eleição é obrigatória. A 126 

Conselheira Tutelar Gelvana Cristina de Assis concorda somente com a prova de 127 

Conhecimentos Específicos. Patrícia diz que acha importante a prova, pois acredita que o 128 

mínimo exigido é o Conselheiro saber se expressar, ter Conhecimentos Básicos de 129 

Informática e da Legislação na área da criança e do adolescente. Explica que se todos os 130 

candidatos a qualquer cargo eletivo passassem por um processo seletivo como esse, 131 

seria diferente. Inês fala que os Conselheiros Tutelares já passam por um processo 132 

seletivo público e na sua opinião acredita que essa questão discutida é inconstitucional. 133 

Questiona em relação a parte psicológica. Cheila diz que foi retirado. Andressa diz que 134 



entende a inconstitucionalidade e informa que já presenciou casos de Conselheiros 135 

Tutelares com deficiência em Português, e que nesta área de trabalho precisam fazer 136 

relatórios, expedir documentos e precisam escrever bem. Sugere que ao ser enviada a 137 

documentação do Processo Eleitoral para o Ministério Publico que seja on line, pois 138 

facilita e não há espaço físico para comportar tamanhos documentos. O Vereador João 139 

Aguilar Neto, diz que é contra as provas, visto que o Candidato terá que ter Ensino 140 

Superior e que se não tiver argumento não poderá se eleger. O Conselheiro Tutelar 141 

Elemar Muller, diz que acredita que os Conhecimentos Específicos são mais importantes 142 

que os Conhecimentos Gerais. Etelda faz a leitura da Resolução 139, Capitulo II, art. 5 do 143 

CONANDA, no qual expõe sobre o Processo de escolha dos membros do Conselho 144 

Tutelar, que deverá ser preferencialmente mediante sufrágio universal e direto, pelo voto 145 

facultativo e secreto dos eleitores do respectivo Município, em processo a ser 146 

regulamentado e conduzido pelo CMDCA. Pedro acredita que caso a prova seja 147 

consentida, a banca fará uma avaliação compatível. Gelvana acha necessária a avaliação 148 

psicológica. E questiona “o que adianta o Conselheiro passar na prova e não ter equilíbrio 149 

psicológico para atender o publico. Inês questiona o motivo de ter sido retirado a 150 

avaliação psicológica da Lei. Cheila explica que a comissão discutiu e entendeu que o 151 

Psicólogo avalia de uma forma subjetiva e cada profissional tem uma forma de avaliar. 152 

Inês diz que a subjetividade está tanto na prova de conhecimento quanto na avaliação 153 

psicológica, pois o Conselheiro só será capacitado para atender as demandas se tiver um 154 

bom aproveitamento no Curso de Capacitação. Sugere que seja posto em votação a 155 

retirada dos artigos 50, 51 e 52. Andressa acha essencial a avaliação psicológica. O 156 

Vereador João Aguilar, diz que se filtrar demais deixa de ser eleição e passará a ser 157 

plebiscito. Etelda lembra que existe um artigo que explana sobre o acompanhamento 158 

psicológico permanente aos Conselheiros Tutelares, na sequencia do texto, visando o 159 

aparato pessoal para o atendimento de demandas tão complexas. O Presidente coloca 160 

em votação a retirada dos artigos 50, 51 e 52 que é aprovado por unanimidade, inclusive 161 

os outros pontos ao longo da lei que dizem  respeito as Provas. Dando continuidade é lido 162 

o “do Processo eleitoral”. Pedro solicita destaque no art.53 e diz que é contra o voto 163 

Universal e que no CONANDA diz que é “preferencialmente”. Informa ainda que teve 164 

contato com outros CMDCAs que tiveram o voto universal e tiveram muitos problemas. 165 

Diz que não tem nada contra os professores, mas sugere que seja um colégio eleitoral 166 

mais seleto. Que ao invés de se ter aproximadamente quatro mil eleitores, que se tenha 167 

oitocentos. Inês defende o voto universal, por uma questão democrática, visto que todos 168 

somos iguais perante a Constituição Federal. Na sequencia Inês diz que no art. 56 § 1º, 169 



relata a respeito da Justiça Eleitoral e questiona se a mesma dará respaldo ou será 170 

necessário a utilização de um convênio ou outra forma de funcionamento para o processo 171 

eleitoral universal. Cheila diz que estiveram na Justiça Eleitoral e que foram informados 172 

de que já realizaram o trâmite com urnas eletrônicas em outros municípios e que na 173 

Resolução do CONANDA diz que podem ser usadas urnas eletrônicas e realizar parcerias 174 

com a Justiça Eleitoral. Inês sugere que teria que constar na lei. Cheila cita o art. 56 da lei 175 

que foi retirado da resolução do CONANDA: “A votação deverá ocorrer preferencialmente 176 

em urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral, observadas as disposições das 177 

resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional 178 

Eleitoral do Estado do Paraná”. Etelda lê o art.9, incisos I, II, III da Resolução 139 do 179 

CONANDA: Obter junto à Justiça Eleitoral o empréstimo de urnas eletrônicas, bem como 180 

elaborar o software respectivo, observadas as disposições das resoluções aplicáveis 181 

expedidas pelo TSE e TRE da localidade; Em caso de impossibilidade de obtenção de 182 

urnas eletrônicas, obter junto a Justiça Eleitoral o empréstimo de urnas comuns e o 183 

fornecimento de listas de eleitores a fim de que a votação seja feita manualmente e 184 

garantir o fácil acesso aos locais de votação. Andressa argumenta que teria que ser 185 

através do uso de urnas eletrônicas. O Vereador João diz que antigamente havia urnas 186 

eletrônicas. Patrícia diz que suas sugestões foram baseadas no voto universal e que as 187 

pessoas que teriam a intenção de votar, poderiam fazer uma pré habilitação junto ao 188 

CMDCA. Etelda diz que teria que garantir as urnas eletrônicas, com o apoio de 189 

funcionários da Prefeitura e fazer como a Justiça Eleitoral faz, com folga posterior aos 190 

funcionários que trabalharem no dia da eleição. A Conselheira Tutelar Sandra Elenice de 191 

Jesus Silvério diz que é contra o voto universal, pois além de dar muito trabalho, gasta-se 192 

com campanha e a população não comparece,  e questiona ainda se o Conselheiro que 193 

for tentar a reeleição terá direito a  licença para fazer campanha. Etelda diz que nas 194 

licenças não está prevista essa prerrogativa, pois é licença de interesse pessoal. Luziara 195 

também diz que não concorda em restringir o voto apenas para representantes de 196 

Escolas e cabe aos Conselheiros fazer a divulgação e salientar a importância desse 197 

trabalho, para se reeleger ou tentar uma vaga de Conselheiro Tutelar. O Vereador João 198 

diz que quando o candidato está em processo de campanha, é interessante já ir 199 

explicando a respeito da função do Conselho Tutelar e o papel do Conselheiro Tutelar. Diz 200 

ainda, que várias cidades fizeram a Eleição com o voto universal e não tiveram problemas 201 

com isso. Fala que não concorda que a população se “venda” por cestas básicas, 202 

conforme argumentado por Pedro, pois é preciso integrar a sociedade, e que esse tipo de 203 

situação independe de classe social. Vanderlei diz que o Dr. Luciano sempre defendeu 204 



que o voto seja universal e em relação a realização do pleito eleitoral e seus gastos 205 

caberá ao poder público encaminhar essas questões. Inês corrobora com Vanderlei. 206 

Patrícia acha que é uma novidade que pode dar certo. Pedro esclarece que não disse que 207 

os eleitores de Cascavel se “vendem” por cestas básicas, informa que relatou um fato que 208 

ocorreu nas cidades com as quais fez contato. Disse que se preocupa com a isenção do 209 

Conselheiro Tutelar. A Conselheira Tutelar Andrelina Battisti Pedroza questiona se 210 

necessitaria se ausentar para uma provável recandidatura. Cheila diz que foi analisado e 211 

verificou-se que os Vereadores e o Prefeito não precisam se ausentar, logo o Conselheiro 212 

Tutelar também não. Após manifestações o Presidente coloca em votação o voto 213 

universal. A Plenária aprova com sete votos e uma abstenção de Pedro. Inês retira seu 214 

pedido de destaque do art. 57. Vanderlei diz que no art.59 o qual dispõe: “Os candidatos 215 

eleitos como suplentes serão convocados pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança 216 

e do Adolescente – CMDCA para assumir no caso de vacância, licenças para tratamento 217 

de saúde, licença maternidade ou paternidade”, informa que a licença paternidade já é 218 

garantida e é de 7 dias. Após manifestações sugere-se o seguinte texto: “Os candidatos 219 

eleitos como suplentes serão convocados pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança 220 

e do Adolescente – CMDCA para assumir no caso de vacância, férias, licenças para 221 

tratamento de saúde, licença maternidade ou paternidade (adoção e outros casos 222 

específicos), quando exceder a 30 dias”. No art.60, Parágrafo único: “Para fins de 223 

cumprimento da presente Lei, poderá haver prorrogação do mandato de Conselheiro 224 

Tutelar, no caso específico de criação de novos Conselhos Tutelares, visando privilegiar 225 

eleição única para todos os Conselhos Tutelares”, Andressa questiona o conteúdo, pois a 226 

mesma entende que teria que ter uma nova eleição e não prorrogação. Cheila explica que 227 

em Cascavel já foi feito dessa forma e que o texto foi feito baseado no que o CONANDA 228 

os orientou. Esse informou que não está na lei, mas se fosse aprovado pelo CMDCA, 229 

poderia ser feito. Andressa ainda questiona que se o próprio CONANDA não recomenda, 230 

entende que é ilegal. Dando continuidade Pedro solicita destaque no art. 63, e questiona 231 

se os cônjuges podem ficar em conselhos separados. Cheila diz que sim. O Presidente 232 

coloca todas as sugestões de alterações em votação e a plenária aprova por 233 

unanimidade. É debatida uma nova data para a próxima Reunião Extraordinária, e Pedro 234 

sugere a data de 07 de Maio de 2012. Vanderlei lembra que será realizada a Conferência 235 

Estadual e que alguns Conselheiros irão para Curitiba, pois foram eleitos Delegados. 236 

Logo a plenária sugere a data de 11 de Maio de 2012 as 13h30, proposta que contou com 237 

a concordância de todos os presentes. 4. Assuntos Gerais; Etelda lembra a todos que a 238 

Conferência Estadual será realizada de 07 a 09 de Maio de 2012, em Curitiba. Nada mais 239 



havendo para tratar o Presidente Pedro Maria Martendal de Araujo, encerrou a reunião as onze 240 

e quarenta e cinco e eu Ingrid Stéphanie Queiroz dos Santos das Chagas, Agente 241 

Administrativo lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo 242 

Presidente. 243 


