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                                                REUNIÃO ORDINÁRIA  

                                                           ATA Nº. 18 

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e onze, as 08h40min, aconteceu no Centro de 1 

Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas - CAPS AD, sito a Rua Santa Catarina esquina com 2 

a Rua 25 de Agosto - Centro – Cascavel - PR, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos 3 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com a presença de seu Presidente, Sr. Pedro 4 

Maria Martendal de Araújo e seus membros, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. 5 

Apreciação e aprovação da Pauta da Reunião; 2. Apreciação e aprovação da Ata da 6 

Reunião Anterior; 3. Posse de Conselheiros (Paola Muraro Moreira, Silvânia Maria 7 

Pereira Kaizer, Leonice Joaquim Slusarski Constantino; 4. Leitura de Justificativa de 8 

Ausência da Conselheira Não Gov. Marluci Sayuri Miyazaki na reunião Extraordinária de 9 

19/10/2011; 5. Inclusão de Conselheiros nas Comissões: Comissão de Orçamento e 10 

Finanças: Governamental – Ivo Margot e Não Governamental - Lino Santo Mantovani;  11 

Comissão Especial de Leis: Governamental – Leonir Cruz e Não Governamental – Lino 12 

Santo Mantovani; 6. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Sindicância e 13 

Apuração de Responsabilidade das Conselheiras Tutelares Dilma Taborda dos Santos e 14 

Maria Aparecida Dias; 7. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Instauração 15 

do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade da Ex-Conselheira Karen 16 

G. F. Richardi; 8. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de 17 

Projetos e Documentos, referente ao Projeto de Música apresentado pelo CAPS AD – FIA 18 

2010; 9. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Projetos e 19 

Documentos e de Orçamento e Finanças, referente ao Relatório de Gestão dos Direitos da 20 

Criança e do Adolescente – 5º. Bimestre de 2011 – referente à audiência pública, 21 

apresentado pela SEASO; 10. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de 22 

Avaliação de Projetos e Documentos e de Orçamento e Finanças, referente ao Relatório de 23 

Execução de despesas referente aos valores do FIA Municipal atualizados, da rede 24 

Governamental, apresentado pela SEASO; 11. Apreciação e aprovação do Parecer da 25 

Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos, da formação da Comissão Municipal de 26 

Implantação e Avaliação das Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto e Implantação do 27 

SINASE; 12. Apresentação pelos Conselheiros Tutelares Leste e Oeste do Relatório Anual do 28 

SIPIA, conforme deliberação na última reunião ordinária e solicitação formalizada através dos 29 

Ofícios 614 e 615/2011 pelo CMDCA; 13. Leitura de Ofícios para conhecimento e apreciação: Of. 30 

614/11 CMDCA – Resposta Of. 179/11 – CT Oeste, Of. 622/11 CMDCA – Resposta Of. 668/11 – 31 

SEASO, Of. 960/11 CREAS I; 14.  Informes Gerais; - Campanha Tributo a Cidadania; - 32 



Confraternização CMDCA / CMAS – 16 de Dezembro de 2011 - Reformulação da Lei 5.142/2011; - 33 

CENSE – Secretaria Justiça; O Presidente cumprimenta a todos e agradece a Coordenadora do 34 

CAPS-AD, Maribel L. Rodrigues pelo espaço cedido e passa a palavra a mesma, que agradece a 35 

presença de todos e comunica que a Assistente Social do Serviço é a Rossana Costacurta que 36 

fazia parte da composição do CMDCA e será substituída por outra conselheira nesta reunião de 37 

hoje, devido sua demanda de trabalho e compromissos. A Coordenadora explica a função do 38 

CAPS - AD, que é atender crianças e adolescentes de zero a dezoito anos do Município de 39 

Cascavel, dependentes de álcool e outras drogas. Explica que o serviço é bastante eficaz e, que 40 

se não forem atendidos quando procuram o serviço, enquanto usuário de drogas, posteriormente, 41 

fica bem mais difícil de ser abordado e trabalhado. Informa ainda que essas crianças e 42 

adolescentes possuem avaliação periódica com os profissionais do serviço. Salienta a 43 

importância do atendimento Psiquiátrico e que atualmente estão sem este profissional e caso 44 

chegue alguma criança/adolescente para atendimento, serão encaminhados ao Hospital 45 

Universitário – HU. Informa ainda que além de atendimento familiar existem atividades 46 

culturais e grupos terapêuticos onde são trabalhadas várias questões. Acrescenta também as 47 

visitas domiciliares, buscas ativas e projeto na área de prevenção junto às Escolas. Após 48 

informações sobre o Serviço, agradece mais uma vez a presença de todos e coloca o CAPS – 49 

AD a disposição para que conheçam o Serviço. A Conselheira Tutelar Eleita para a Gestão 50 

2012-2014, Gelvana Cristina de Assis Schmidt pergunta se já recebeu encaminhamentos das 51 

Unidades Básicas de Saúde – UBSs, Maribel responde que isso ocorre. Pedro retoma a palavra 52 

salientando a importância da realização das Reuniões Ordinárias nas Entidades e Serviços, pois 53 

o Conselho acaba se inteirando de todos os acontecimentos e procedimentos executados e 54 

parabeniza a Coordenadora pelo trabalho que vem sendo feito. Dando continuidade o Presidente 55 

inicia a discussão do ponto de pauta nº. 1. Apresentação e aprovação da pauta da reunião; 56 

Antes de colocar a pauta em votação Pedro sugere a inversão do ponto de pauta 3 para o ponto 57 

de pauta 2 e informa que teriam algumas inclusões de pauta: Apreciação e aprovação da Ata 58 

da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada em 59 

26/10/2011; Apreciação e aprovação do parecer da Comissão de Leis, referente ao Termo 60 

de Denúncia contra a Conselheira Tutelar eleita SILVANA FONTOURA DA ROSA 61 

KLEIS; Apreciação e aprovação do parecer da Comissão de Instauração de Sindicância 62 

para apurar denúncia de impugnação à candidatura a Conselheiro Tutelar do Sr. Milton 63 

Barbosa, para a gestão 2012/2014; Apreciação e aprovação da Comissão de Leis e de 64 

Avaliação de Projetos e Documentos, relativo à freqüência de Conselheiros Tutelares 65 

eleitos para a gestão 2012/2014, na Capacitação ofertada aos mesmos e em andamento; e a 66 



Conselheira, Patrícia A. Finato solicita a inclusão do ponto de pauta: Alteração do horário das 67 

Reuniões de Comissão Especial de Leis; A Presidente do Conselho Tutelar Leste, Noeli Zanin 68 

Menegatti de Souza, solicita que o ponto de pauta 12 seja antecipado. Pedro diz que não é 69 

possível, pois existem pontos anteriores em que seria interessante que os conselheiros tutelares 70 

presentes participassem, e caso haja a necessidade de se ausentar que passe o relatório de 71 

apresentação para outro conselheiro. Após votação a plenária aprova a nova pauta que segue: 1. 72 

Apreciação e aprovação da Pauta da Reunião; 2. Posse de Conselheiros (Paola Muraro 73 

Moreira, Silvânia Maria Pereira Kaizer, Leonice Joaquim Slusarski Constantino; 3. 74 

Apreciação e aprovação da Ata da Reunião Anterior; 4. Leitura de Justificativa de 75 

Ausência da Conselheira Não Gov. Marluci Sayuri Miyazaki na reunião Extraordinária de 76 

19/10/2011; 5. Inclusão de Conselheiros nas Comissões: - Comissão de Orçamento e 77 

Finanças: Governamental – Ivo Margot e Não Governamental - Lino Santo Mantovani - 78 

Comissão Especial de Leis – Governamental – Leonir Cruz e Não Governamental – Lino 79 

Santo Mantovani; 6. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Sindicância e 80 

Apuração de Responsabilidade das Conselheiras Tutelares Dilma Taborda dos Santos e 81 

Maria Aparecida Dias; 7. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Instauração 82 

do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade da  Ex-Conselheira  Karen 83 

G. F. Richardi; 8. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de 84 

Projetos e Documentos, referente ao Projeto de Música apresentado pelo CAPS AD – FIA 85 

2010; 9. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Projetos e 86 

Documentos e de Orçamento e Finanças, referente ao Relatório de Gestão dos Direitos da 87 

Criança e do Adolescente – 5º. Bimestre de 2011 – referente a audiência pública, 88 

apresentado pela SEASO; 10. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de 89 

Avaliação de Projetos e Documentos e de Orçamento e Finanças, referente ao Relatório de 90 

Execução de despesas referente aos valores do FIA Municipal atualizados, da rede 91 

Governamental, apresentado pela SEASO; 11. Apreciação e aprovação do Parecer da 92 

Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos, da formação da Comissão Municipal de 93 

Implantação e Avaliação das Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto e Implantação do 94 

SINASE; 12. Apresentação pelos Conselheiros Tutelares Leste e Oeste do Relatório Anual do 95 

SIPIA, conforme deliberação na última  reunião ordinária e solicitação formalizada através dos 96 

Ofícios 614 e 615/2011 pelo CMDCA; 13. Leitura de Ofícios para conhecimento e apreciação: Of. 97 

614/11 CMDCA – Resposta Of. 179/11 – CT Oeste; Of. 622/11 CMDCA – Resposta Of. 668/11 – 98 

SEASO; Of. 960/11 CREAS I; 14. Informes Gerais; - Campanha Tributo a Cidadania; - CENSE – 99 

Secretaria Justiça; - Confraternização CMDCA / CMAS – 16 de Dezembro de 2011; - 100 



Reformulação da Lei 5.142/2011; 15. Apreciação e aprovação da Ata da V Conferência 101 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada em 26/10/2011; 16. 102 

Apreciação e aprovação do parecer da Comissão de Leis, referente ao Termo de Denúncia 103 

contra a Conselheira Tutelar eleita SILVANA FONTOURA DA ROSA KLEIS; 17. 104 

Apreciação e aprovação do parecer da Comissão de Instauração de Sindicância para 105 

apurar denúncia de impugnação à candidatura a Conselheiro Tutelar do Sr. Milton 106 

Barbosa, para a gestão 2012/2014; 18. Apreciação e aprovação da Comissão de Leis e de 107 

Avaliação de Projetos e Documentos, relativo à freqüência de Conselheiros Tutelares 108 

eleitos para a gestão 2012/2014, na Capacitação ofertada aos mesmos e em andamento; 19. 109 

Alteração do horário das Reuniões de Comissão Especial de Leis; Após concluídas as 110 

alterações e inclusões de pauta, a mesma foi aprovada por unanimidade pelos presentes. 111 

Passando para o ponto de pauta seguinte: 2. Posse de Conselheiros (Paola Muraro Moreira, 112 

Silvânia Maria Pereira Kaizer, Leonice Joaquim Slusarski Constantino; O Presidente 113 

informa que o Conselheiro suplente Jorge Luiz Bueno, representante da Secretaria Municipal de 114 

Finanças, será substituído por Paola Muraro Moreira; que a Conselheira Titular Rossana 115 

Costacurta, representante da Secretaria Municipal de Saúde, será substituída pela Srª Silvânia 116 

Maria Pereira Kaizer e que a Olivia Ferla Rigo, representante da Entidade Lar dos Bebês, 117 

será substituída pela Srª Leonice Joaquim Slusarski Constantino representante da Pastoral da 118 

Criança – ACAPAC. Terminadas as apresentações, o Presidente empossa as mesmas. Dando 119 

prosseguimento ao próximo ponto de pauta: 3. Leitura e aprovação das atas das reuniões 120 

ordinária e V Conferencia da Criança e do Adolescente; Patrícia solicita alteração na Ata da 121 

reunião Ordinária, linha 293, onde se lê: “estes não se encontravam no evento”, lê-se:” somente 122 

oito estavam presentes e seis ausentes”. E na linha 344, onde se lê: “Curituba” , lê-se:” 123 

Curitiba” . Após manifestações o Presidente coloca as alterações e as atas em votação e a 124 

plenária aprova com apenas uma abstenção, da Conselheira Salete Gerardi de Lima Chrun. 125 

Passando para o ponto de pauta nº. 4. Leitura de Justificativa de Ausência da Conselheira 126 

Não Gov. Marluci Sayuri Miyazaki na reunião Extraordinária de 19/10/2011; Etelda faz a 127 

leitura do Atestado Médico, justificando a ausência da Conselheira referida na última reunião 128 

Ordinária, por estar em tratamento fisioterapêutico, na Clinica CLINIFISIO FISIOTERAPIA 129 

E REABILITAÇÃO LTDA, na data de 19 de Outubro de 2011 das 09h às 10h; 5. Inclusão de 130 

Conselheiros nas Comissões: - Comissão de Orçamento e Finanças: Governamental – Ivo 131 

Margot e Não Governamental - Lino Santo Mantovani; - Comissão Especial de Leis: 132 

Governamental – Leonir Cruz e Não Governamental – Lino Santo Mantovani; O 133 

Presidente coloca em votação e a plenária aprova a inclusão dos conselheiros por unanimidade; 134 



6. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Sindicância e Apuração de 135 

Responsabilidade das Conselheiras Tutelares Dilma Taborda dos Santos e Maria 136 

Aparecida Dias; Patrícia sugere que ela mesma leia o parecer, da Sindicância que presidiu. 137 

Informa que o relatório já se torna público a partir de hoje e lê o parecer, o qual conclui “pelo 138 

arquivamento da presente sindicância investigativa contra as Conselheiras supra, uma vez que 139 

não existiram provas concretas suficientes para comprovar as irregularidades apontadas, e que 140 

as únicas provas produzidas foram no sentido de comprovar o comportamento inadequado 141 

exercido pela Srª Nelcy Fátima Schaefer Schons”. Salete pergunta se neste caso não teria que ser 142 

feito Boletim de Ocorrência, Patrícia informa que a denúncia foi feita diretamente ao Ministério 143 

Público e a âmbito administrativo, e diz que a Srª. Nelcy relatou ao Ministério Público que não 144 

gostou da conduta das Conselheiras Tutelares. Patrícia diz que baseada nos fatos apresentados, a 145 

comissão decidiu pelo arquivamento do processo. Pedro parabeniza os membros da comissão e 146 

coloca o parecer em votação, sendo aprovado por unanimidade e uma abstenção de Salete. 147 

Pedro informa que será encaminhada cópia ao Ministério Público; 7.   Apreciação e aprovação 148 

do Parecer da Comissão de Instauração do Processo Administrativo de Apuração de 149 

Responsabilidade da Ex-Conselheira Karen Gleyce Fracaro Richardi; Pedro diz que 150 

algumas pessoas perguntaram a ele sobre os motivos da continuação do processo, uma vez que a 151 

Karen Gleyce Fracaro Richardi, não é mais Conselheira. Explicou que ela não está impedida de 152 

no futuro voltar a se eleger ao Cargo, logo, tem que ter uma conclusão do processo em 153 

andamento. Etelda faz a leitura do parecer da Comissão da Sindicância favorável “pelo 154 

arquivamento do processo, pois a Conselheira não desobedeceu aos dispositivos legais 155 

inerentes a sua função, porquanto realizou as palestras em horário de folga, as quais eram de 156 

“compensação de plantões e horas trabalhadas”, além de envolverem assuntos e objetivos do 157 

Conselho Tutelar e pela ocorrência de perda de objeto da presente medida, porquanto a mesma 158 

já não exerce o cargo e função indicada, em face de renúncia apresentada”. O Presidente 159 

coloca o parecer em votação e a plenária aprova, com um voto contrário de Patrícia. Patrícia 160 

pede para justificar o seu voto, dizendo que mesmo fora da função, o funcionário público 161 

responde por seus atos, apesar de entender que a Conselheira “não agiu de má fé”, (não trouxe 162 

nenhum prejuízo a sociedade) mas que pelo menos uma advertência deveria receber. E que 163 

concorda com o dito pelo Presidente, pois a mesma pode voltar ao cargo. Pedro informa que 164 

será encaminhada ao Ministério Público, cópia do processo, Salete relata que no parecer diz que 165 

a conselheira estava no horário de folga, logo entende que a “mesma pode fazer o que quiser”. 166 

Após manifestações, a plenária aprova por unanimidade o parecer apresentado e o 167 

encaminhamento de cópia ao Ministério Público. Na sequência, prossegue o ponto de pauta 8. 168 



Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos, 169 

referente ao Projeto de Música apresentado pelo CAPS AD – FIA 2010; Etelda faz a leitura 170 

do parecer das Comissões de Avaliação de Projetos e Documentos desfavorável “a aprovação 171 

do Projeto “Música Viva – Expressão de Sentimentos” apresentado pelo CAPS AD em 172 

16/05/2011, por meio do Ofício No. 060/2011,em que o CAPS AD encaminhou o Projeto de 173 

Música através do qual pleiteou recursos do FIA, porém não mencionou que se tratava de 174 

Projeto para substituir o anteriormente apresentado para a aquisição de um Forno para 175 

Queima de Cerâmica no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), e que a Resolução 176 

No. 033 de 01/06/2011, aprovou a partilha referente à arrecadação do FIA Municipal 2010, 177 

para os Programas Governamentais e Não Governamentais de Cascavel, devidamente inscritos, 178 

e que dentre estes o CAPS AD recebeu um repasse de R$ 9.250,00 (nove mil e duzentos e 179 

cinquenta reais) para equipamentos conforme Projeto, desta forma a Comissão sugere que  180 

reapresente o Projeto no próximo ano”. Pedro solicita a Maribel que encaminhe o projeto no 181 

início do ano de 2012, pois a partir de junho de 2012, o poder público não poderá firmar 182 

convênio devido eleições Municipais e alerta que serão feitas Reuniões Extraordinárias a fim de 183 

acelerar o processo de partilha do FIA 2011. Após manifestações o Presidente coloca o parecer 184 

em votação e a plenária aprova por unanimidade. 9. Apreciação e aprovação do Parecer da 185 

Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos e de Orçamento e Finanças, referente ao 186 

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente – 5º. Bimestre de 2011 – 187 

referente à audiência pública, apresentado pela SEASO; Etelda faz a leitura do parecer das 188 

Comissões de Avaliação de Projetos e Documentos e de Orçamento e Finanças favorável a 189 

“aprovação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência – 5° Bimestre de 190 

2011, referente a Audiência Pública”. Após manifestações o Presidente coloca o parecer em 191 

votação e a plenária aprova por unanimidade. 10. Apreciação e aprovação do Parecer da 192 

Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos e de Orçamento e Finanças, referente ao 193 

Relatório de Execução de despesas referente aos valores do FIA Municipal atualizados, da 194 

rede Governamental, apresentado pela SEASO; Etelda lê o parecer das comissões supra 195 

favorável a, “aprovação de execução de despesas referentes aos valores do FIA Municipal de 196 

2009 e 2010 apresentados pela Secretaria Municipal de Assistência Social – e sugere um maior 197 

envolvimento dos Coordenadores dos Planos de Trabalhos e Planos de Aplicação apresentados, 198 

no momento do processo licitatório para evitar situações de “deserto”, o que gera atraso nas 199 

aquisições de serviços e equipamentos previstos para a execução dos Planos de Trabalho”. O 200 

Presidente coloca o parecer em votação e a plenária aprova por unanimidade. 11.  Apreciação e 201 

aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos, da formação 202 



da Comissão Municipal de Implantação e Avaliação das Medidas Sócio Educativas em 203 

Meio Aberto e Implantação do SINASE; Etelda faz a leitura do referido parecer, em que as 204 

Comissões de Projetos e Documentos foram favoráveis “a formação da Comissão Municipal de 205 

Implantação e Avaliação das Medidas Sócio educativas em Meio Aberto e Implantação do 206 

Sistema Nacional de Atendimento Sócio Educativo – SINASE, visto que o Conselho Estadual 207 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA, coloca dentre as exigências para repasse 208 

de recursos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência – FIA/PR, aos Municípios ou 209 

Entidades de execução de medidas sócio educativas em meio aberto, a existência da referida 210 

Comissão.” Etelda lembra a todos que o CMDCA enviou ofícios as Secretarias e Serviços 211 

Governamentais e Não Governamentais envolvidos com esta temática para esta nova Comissão. 212 

A Gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, Cheila Tatiana Lautert 213 

Guimarães explica que segundo a Resolução n º. 052 do CEDCA, as exigências para a habilitação do 214 

Município, deverão obrigatoriamente comprovar a criação e/ou manutenção de Comissão Municipal de 215 

Implantação e Avaliação das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto e a Implantação do Sistema 216 

Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, e que o Plano seria feito pelo CREAS II e envolve o 217 

repasse de um valor significativo, e devido a isso a urgência, pois a formação da Comissão faz parte das 218 

exigências do CEDCA. Após manifestações o Presidente coloca em votação e a plenária aprova por 219 

unanimidade. 12. Apresentação pelos Conselheiros Tutelares Leste e Oeste do Relatório Anual do 220 

SIPIA, conforme deliberação na última reunião ordinária e solicitação formalizada através dos 221 

Ofícios 614 e 615/2011 pelo CMDCA; Pedro diz que aprendeu bastante após assumir o cargo de 222 

presidente deste Conselho, mas que assim como tem o lado bom, também tem o lado ruim, pois às vezes é 223 

difícil tomar determinadas decisões e que está à disposição de todos para receber elogios, sugestões ou 224 

críticas, públicas ou em particular, principalmente em relação e envolvimento com o conselho tutelar. A 225 

representante do Conselho Tutelar Leste, Conselheira Tutelar Flavia Leonel, faz a apresentação do 226 

Relatório Anual do SIPIA em multimídia, conforme deliberado na última Reunião Ordinária. Informa que 227 

o maior problema de acordo com os dados é a evasão escolar e a questão de falta de vagas nos Centros de 228 

Educação Infantil - CEMEIs. A representante do Grupo Paranaense de Comunicação - GRPCON, 229 

Eliane Schlichting, sugere que o que for relacionado à Educação seja separado, pois como o conteúdo é 230 

extenso, teria que ter mais tempo para ser analisado e discutido. Pedro sugere que a apresentação seja 231 

trimestral, pois o relatório tem riquezas de detalhes. Após a exposição a plenária parabeniza a apresentação 232 

feita. Na sequência a representante do Conselho Tutelar Oeste, a Conselheira Tutelar Monica Andressa 233 

Silveira, faz a apresentação do Relatório Anual do SIPIA em multimídia. Ao longo da apresentação Pedro 234 

pede para a Conselheira ser breve, Mônica diz que foi bem trabalhoso elaborar o material e que apresentará 235 

até o final. Pedro diz que não tinha a noção de que o relatório seria tão extenso e devido questões da pauta, 236 



pede a colaboração. Mônica sugere que para a próxima apresentação seja especificado o que realmente se 237 

quer saber, visto que são muitas informações. Monica continua sua apresentação. Cheila se manifesta 238 

parabenizando a mesma pela explanação e informa da importância do conhecimento dos dados 239 

apresentados. Tendo em vista a seriedade e a extensão do assunto a plenária aprova por unanimidade que a 240 

partir do próximo ano sejam apresentados os Relatórios Trimestralmente, com maior tempo para tal e com 241 

pauta mais reduzida nesta reunião. 13. Leitura de Ofícios para conhecimento e apreciação: Of. 614/11 242 

CMDCA – Resposta Of. 179/11 – CT Oeste, Of. 622/11 CMDCA – Resposta Of. 668/11 – SEASO 243 

Of. 960/11 CREAS I; Etelda faz a leitura do ofício nº614/2011 do CMDCA para o Conselho Tutelar 244 

Oeste, o qual dispõe sobre a “solicitação de justificativas de ausências do Conselho Tutelar Oeste, nas 245 

reuniões Ordinárias bem como a apresentação de relatório anual e evolução dos atendimentos do ano de 246 

2011 com exposição através de multimídia.” Resposta, ofício nº. 179/2011, o qual informa, “que conforme 247 

regimento interno do CMDCA, as reuniões serão realizadas sempre na primeira quarta – feira de cada 248 

mês, visto que no mês de Outubro a data foi alterada e o Conselho tutelar Oeste já tinha atendimentos pré 249 

agendados não podendo assim comparecer a referida reunião e se compromete a apresentar os relatórios 250 

nesta plenária”. Etelda explica que enviou oficio à Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, 251 

conforme deliberação da reunião anterior, devido dados do relatório de avaliação da V Conferência dos 252 

Direitos da Criança e do Adolescente, que aponta que o Credenciamento ficou prejudicado, gerando atraso 253 

e filas devido a demora na entrega dos Crachás e dos Certificados pela gráfica, contudo, foi lido o Oficio 254 

nº622/2011, “segundo o relatório de avaliação da V Conferencia dos Direitos da Criança e do 255 

Adolescente houve uma insatisfação no Credenciamento por causa do atraso na entrega do material 256 

gráfico (crachás), bem como dos certificados que não ficaram prontos no tempo hábil para serem 257 

entregues no final do evento aos participantes”. O ofício nº 668/2011 da SEASO reponde: “que pactua 258 

com a insatisfação do atraso dos materiais, e avalia a Conferencia como um evento exitoso por ter tido 259 

participação de todos envolvidos no evento inclusive das crianças e dos adolescentes que lá estiveram.”  260 

Etelda faz a leitura do oficio nº 960/2011 advindo do CREAS I, que expõe sobre “denuncia anônima 261 

referente a suposta situação de trabalho infantil, em fábrica clandestina que confecciona embalagens de 262 

pizza, situada na Rua: Ararajuba, nº. 1314 - Bairro: Clarito, Município Cascavel.” Após manifestações, 263 

fica aprovado pela plenária que seja encaminhado oficio para a Comissão Municipal para o 264 

Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes e do Programa de Erradicação do 265 

Trabalho Infantil de Cascavel – CEV/PETI, para o Conselho Tutelar e ao Ministério Público. 266 

14. Informes Gerais; - Campanha Tributo a Cidadania; Pedro informa que entrou em contato com os 267 

Conselhos Municipais de outras cidades, dentre eles Guarapuava, Londrina e Maringá para buscar 268 

informações sobre a campanha do FIA e diz que foi notória a participação da sociedade neste trabalho dos 269 

Conselhos. Informa sobre a Campanha Tributo à Cidadania e solicita a cada membro da reunião para que 270 



consigam dez contribuintes que declarem Imposto de Renda e os motivem a participar da Campanha do 271 

Fundo da Infância e do Adolescente – FIA e foi entregue a cada conselheiro dez folders para divulgação. A 272 

Secretária de Assistência Social e Vice Presidente do CMDCA, Inês de Paula chega à reunião às 273 

10h35min. Pedro alerta ainda de que a SEASO está dando todo o apoio possível ao Conselho para a 274 

divulgação da Campanha. Mônica pergunta como se dará a capacitação do SIPIA, Etelda diz que já foi 275 

discutido em reunião do CMDCA e feito contato com Marcos do SIPIA/Curitiba. Foi sugerido pela 276 

plenária o envio do ofício a Secretaria de Estado, da Família e Desenvolvimento Social - SEDS de 277 

Cascavel e para a SEDS de Curitiba solicitando a capacitação para a primeira quinzena de janeiro de 2012. 278 

- CENSE – Secretaria Justiça; Pedro diz que teve uma conversa com o Presidente do CEDCA e 279 

que o Centro de Sócio Educação de Cascavel - CENSE fará parte da Secretaria Estadual de 280 

Justiça e disse que particularmente discorda, pois teme que no futuro haja um alinhamento entre 281 

o CENSE e o presídio. A SEDS, segundo Pedro se comprometeu em rediscutir o assunto. Pedro 282 

se ausenta da reunião às 10h41min por ter compromisso pré agendado e solicita que a Vice-Presidente do 283 

CMDCA - Inês de Paula assuma a presidência dos trabalhos. Inês justifica seu atraso, pois estava em um 284 

evento representando o Prefeito. - Confraternização CMDCA / CMAS – 16 de dezembro de 2011; O 285 

Conselheiro Tutelar Regional Oeste e também Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, 286 

Vanderlei Augusto da Silva convida a todos para a Confraternização dos três Conselhos (Idoso, CMAS, 287 

CMDCA), e da Instância de Controle Social do Bolsa Família com apoio da SEASO que será realizada as 288 

20h no Centro de Convivência de Idosos na data de 16 de dezembro de 2011 (Sexta- feira), e que terão que 289 

confirmar a presença até a data de 12 de dezembro de 2011. Salete reforça o convite e diz que como o ano é 290 

bem corrido nada mais justo que seja feita uma Confraternização. Inês convida a todos inclusive os 291 

Conselheiros Tutelares para a Confraternização da SEASO, que será realizada na data de 07 de dezembro 292 

de 2011 (Quarta - feira) às 19h na Associação dos Servidores Municipais de Cascavel – ASSERVEL - 293 

Reformulação da Lei 5.142/2011; Inês lê uma sugestão de Oficio que Pedro pretende enviar ao Vereador 294 

João de Aguilar Neto, o qual dispõe “ de que o CMDCA já recebeu mais de vinte sugestões de 295 

Conselheiros Tutelares, conselheiros do CMDCA e Entidades para compor as alterações da Lei 296 

Municipal nº5. 142/2009 e informa que este Conselho dará continuidade as discussões após o recesso do 297 

início do ano de 2012.” Inês diz que acha importante a alteração da Lei e informa que o Vereador tem 298 

técnicos que o auxiliam na questão de Legislação. A Conselheira Karla Karina de Maria Luciano acha 299 

importante esse assunto e que o encaminhamento do ofício deverá  ser discutido com calma. Inês sugere 300 

alteração da alternativa de envio de Ofício pela realização de reunião com o vereador para fazer 301 

planejamento dessa discussão. Patrícia diz que como foi bem corrido, para todos este ano, concorda que 302 

seja visto com mais calma. Vanderlei sugere que o Vereador seja chamado para que em conjunto com os 303 

Conselheiros sejam feitas as sugestões e evitando assim as emendas, pois no Conselho da Educação foi 304 



feito desta forma e não tiveram problemas. Inês corrobora com a fala de Vanderlei e ressalta a importância 305 

da participação do nobre Vereador para um melhor entendimento das alterações da Lei. Após 306 

manifestações da plenária ficou aprovado por unanimidade que o oficio não seja enviado e que seja 307 

marcada reunião da Comissão de Leis com o Vereador para planejamento das alterações da Lei em 308 

conjunto. 15. Apreciação e aprovação da Ata da V Conferência Municipal dos Direitos da 309 

Criança e do Adolescente, realizada em 26/10/2011; Etelda comunica a todos que os 310 

Certificados já estão disponíveis na Secretaria Executiva. O Presidente coloca a ata em 311 

apreciação, não havendo manifestações, coloca em votação e a plenária aprova por unanimidade 312 

com uma abstenção de Salete. Na sequência passa-se para o ponto de pauta seguinte: 16. 313 

Apreciação e aprovação do parecer da Comissão de Leis, referente ao Termo de Denúncia 314 

contra a Conselheira Tutelar eleita SILVANA FONTOURA DA ROSA KLEIS; Inês faz a 315 

leitura do termo de denúncia e informa que a denunciante foi até ao Prefeito. Inês lê o parecer da 316 

comissão de Leis que dispõe: “sobre uma denúncia para Silvana Fontoura Kleis, que ainda não 317 

foi empossada para assumir as funções de Conselheira Tutelar, e que segundo a denunciante 318 

está se apresentando como Conselheira Tutelar e realizando abordagem familiar em desacordo 319 

com as funções de Conselheiro Tutelar, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente – 320 

ECA e na Lei Municipal nº 5.142 de 09 de Janeiro de 2009, desta forma a comissão indica que 321 

seja instaurada sindicância a fim de apurar o fato denunciado”. Inês informa que Silvana tem 322 

todo o direito de ampla defesa. Salete pergunta o motivo dela ainda não ter assumido. Inês 323 

explica que os Conselheiros eleitos somente entrarão em exercício a partir de primeiro de 324 

Janeiro de 2012. Patrícia diz que pelo pouco que foi relatado percebe-se que este caso envolve 325 

pessoas conhecidas e aparenta tratar-se de questões pessoais, e que é estranho a polícia ter 326 

comparecido no local e a denunciante não ter dado queixa, e alerta aos conselheiros que 327 

porventura ficarem responsáveis por esta sindicância, que levem em consideração tal fato. Inês 328 

concorda com o exposto, e que pela leitura dos fatos percebe-se o envolvimento de pessoas 329 

conhecidas e questões de cunho pessoal. Vanderlei diz que pelo que conhece Silvana, a mesma é 330 

pessoa responsável de boa conduta. Patrícia acha que teria que ser visto com calma este caso, 331 

pois acaba sobrecarregando os conselheiros com sindicâncias e estes se privam de seus trabalhos 332 

para “correrem atrás” de provas sobre os fatos que muitas vezes acabam simplesmente 333 

arquivados. Inês acha melhor esperar a audiência do Judiciário mencionada no termo de 334 

denúncia, pois acha possível um acordo entre as partes, descartando assim a sindicância. Noeli 335 

diz que houveram muitos casos em que não ouviram o lado do Conselho Tutelar. Diz ainda que 336 

as pessoas falam mal do Conselho Tutelar por causa de sindicâncias não fundamentadas e expõe 337 

seu desabafo, dizendo que são passivos de denúncia o tempo todo, e alerta aos que foram eleitos 338 



sobre isso. A Conselheira Tutelar Sandra Elenice de Jesus Silvério diz que no Curso de 339 

Capacitação estão sendo “alfinetados” pelos Conselheiros Tutelares novos. Inês diz que terá que 340 

ser visto com calma para que não aconteça mais este tipo de situação. Cheila acredita que a rede 341 

tem que se entrelaçar melhor e que o fluxo nunca estará 100%, contudo todos os assuntos que 342 

estão sendo tratados na Capacitação visam a relação da teoria com a prática e não trata-se de 343 

questão de falta de ética, pois os exemplos trazidos servem de base para a análise e reflexão com 344 

os novos conselheiros sobre o papel do conselheiro, postura e outras questões. Espera que o 345 

curso de capacitação com professores qualificados seja de grande valia para os Conselheiros 346 

Tutelares, pois a contratação da Empresa CEDEPS foi para garantir um bom aprendizado para 347 

todos, não somente para os novos Conselheiros Tutelares mas para os profissionais da rede que 348 

também estão participando. Noeli diz que existem casos sigilosos do Conselho, que estão sendo 349 

discutidos no curso de capacitação e não sabe como “vazou” a informação. Vanderlei diz que é 350 

falta de ética. A Presidente do Conselho Tutelar Oeste, Maria da Gloria Magrin diz não admitir 351 

tal fato e desabafa questionando se em seis anos de trabalho fez tudo errado. Inês diz que é 352 

importante aprender com o erro e que esta situação terá que ser vista com calma, pois se 353 

realmente aconteceu que não se repita mais. Inês coloca em votação o aguardo da “possível” 354 

audiência que envolve a conselheira eleita Silvana e que o assunto seja retomado como pauta da 355 

1ª reunião do ano de 2012. A plenária aprova por unanimidade e Karla se abstém. Maria da 356 

Gloria convida os novos conselheiros para visitar o Conselho Tutelar, a fim de criar um vínculo 357 

de cordialidade, e não de vícios. Inês coloca o carro da Secretaria a disposição para os 358 

Conselheiros fazerem as visitas e diz “pois lutamos juntos em prol do bem social”; 17. 359 

Apreciação e aprovação do parecer da Comissão de Instauração de Sindicância para 360 

apurar denúncia de impugnação à candidatura a Conselheiro Tutelar do Sr. Milton 361 

Barbosa, para a gestão 2012/2014; Inês faz a leitura do parecer “que por não ter “lista de 362 

telefones” apresentada pela denunciante, Srª Elisandra Leila Furtado de supostos contatos 363 

telefônicos pelo Sr. Milton Barbosa e pela denunciante não ter demonstrado interesse no 364 

prosseguimento dos atos, porquanto não mais manteve contato com o CMDCA, sequer, com o 365 

órgão e as pessoas responsáveis pela eleição”, a comissão faz o indicativo do arquivamento do 366 

pedido de Impugnação da eleição do Conselheiro Tutelar Milton Barbosa. Inês coloca o parecer 367 

em votação e a plenária aprova com 1 voto contra de Salete, com deliberação do 368 

encaminhamento ao Ministério Público de cópia dos documentos da Sindicância. 18. 369 

Apreciação e aprovação da Comissão de Leis e de Avaliação de Projetos e Documentos, 370 

relativo à freqüência de Conselheiros Tutelares eleitos para a gestão 2012/2014, na 371 

Capacitação ofertada aos mesmos e em andamento; Etelda faz a leitura do parecer favorável 372 



das Comissões de Leis e de Avaliação de Projetos e Documentos o qual dispõe “de que a 373 

freqüência mínima dos Conselheiros Eleitos para a gestão 2012/2014 dos Conselhos Tutelares 374 

Leste e Oeste, na capacitação seja de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) e que as 375 

justificativas de ausência deverão ser encaminhadas até as 17 (dezessete) horas, do dia 376 

14/12/2011 junto à Secretaria Executiva do CMDCA”. Monica questiona o caso de algum 377 

conselheiro não cumprir a carga horária do curso. Etelda informa que caso haja necessidade, 378 

será discutido na Comissão e após em nova plenária. Inês coloca o parecer em votação e a 379 

plenária aprovada por unanimidade. 19. Alteração do horário das Reuniões de Comissão 380 

Especial de Leis; Patrícia sugere que as Reuniões não sejam mais nas sextas- feiras às 17h. 381 

Maria Tereza diz que já foi feita uma pesquisa com todos os membros da comissão e os que 382 

optaram pela reunião ser na sexta à tarde não comparecem. Após manifestações, fica aprovado 383 

por unanimidade que as reuniões da comissão especial de leis sejam feitas de segunda a quinta - 384 

feira, após o horário do almoço. Vanderlei informa que está deixando o Conselho Tutelar junto 385 

com mais alguns Conselheiros que aqui se fazem presentes e agradece o apoio de todas as 386 

Entidades, Serviços e Programas e que talvez não tenha sido o melhor dos Conselheiros, mas 387 

deu o máximo de si. Se desculpa, e diz que “como humanos, aprendemos com os erros”. 388 

Aproveita para convidar a todos para a sua apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso - 389 

TCC, com o tema: “A Relevância do Programa Família Acolhedora no Município de 390 

Cascavel” que será na data de hoje na Faculdade Itecne, às 20h. Inês agradece a Cheila 391 

enquanto sua suplente que sempre a tem representado em suas ausências e abraça Vanderlei 392 

como se tivesse abraçando a todos os conselheiros tutelares. Noeli agradece Maria Tereza e a 393 

ex-Conselheira Tutelar Eleni Cabral, pois aprendeu muita coisa com elas e agradece a Maria da 394 

Gloria que a ensinou “SIPIAR” , aos presidentes, a Inês, Susana, que conseguiu um lugar 395 

adequado para o Conselho e a Cheila pelas ajudas e suporte quando necessitaram. Diz ainda que 396 

é autêntica e que deu o melhor de si em toda a gestão. Na sequência Inês convida a todos em 397 

nome do EURECA I, para a Confraternização que será realizada no dia 22 de Dezembro de 398 

2011 às 10h30min e às 15h30min. Etelda aproveita e convida a todos para a posse do Conselho 399 

Tutelar que será na data de 16 de dezembro de 2011, na CEAVEL às 09h30min. Nada mais 400 

havendo a ser tratado, a Vice Presidente encerra a reunião às 11h38, e eu Ingrid Stéphanie 401 

Queiroz dos Santos das Chagas, lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por 402 

mim e pela Vice Presidente. 403 


