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Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, às quinze 1 
horas, na sala de reuniões da Secretaria Executiva dos Conselhos, reuniram-se 2 
o Presidente e os membros do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do 3 
Adolescente – CMDCA e a Secretária Executiva do CMDCA – Etelda Madsen, 4 
para apreciação e deliberação da pauta do dia: 1) Apreciação e aprovação do 5 
parecer da Comissão Especial de Leis, referente a s ituação de ausências 6 
da Conselheira Tutelar Eleita para a gestão 2012/20 14 – Sandra Elenice de 7 
Jesus Silvério; 2) Discussão da questão do cumprime nto da dedicação 8 
exclusiva pelos Conselheiros Tutelares, conforme le gislações; 3) Termo 9 
de denuncia/ pedido de cópia pela Conselheira Tutel ar eleita Silvana 10 
Fontoura da Rosa Kleis;  4) Planejar em conjunto co m Vereador João 11 
Aguilar Neto  a alteração da Lei Municipal nº 5.142 /2009; 5) e_mail 12 
recebido da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídi cos, referente a ADIN 13 
da CETRANS – Lei 5.768/2011 . Inicialmente o Presidente Pedro agradeceu a 14 
presença de todos e reforçou a importância da presença diante das 15 
deliberações necessárias e de grande responsabilidade. Passou a palavra para 16 
Etelda que fez a leitura das justificativas de ausências de Conselheiros: Ivo 17 
Margotti, que enviou e_mail o qual foi lido em sua íntegra; Leoni telefonou 18 
justificando que estaria em audiência no Fórum no mesmo horário da reunião; 19 
Silvana ligou informando que está com problema de saúde e irá realizar 20 
procedimento com sedação na manhã da reunião e não sabia se estaria em 21 
condições para comparecer; Marluci também ligou informando que estaria no 22 
Fórum em audiência no horário da reunião. Dando prosseguimento Pedro 23 
passou para o primeiro ponto da pauta: 1) Apreciação e aprovação do 24 
parecer da Comissão Especial de Leis, referente a s ituação de ausências 25 
da Conselheira Tutelar Eleita para a gestão 2012/20 14 – Sandra Elenice de 26 
Jesus Silvério:  Etelda fez a leitura do parecer da Comissão de Leis, com duas 27 
proposições conforme a seguir: 1º.) Parecer favorável que a Conselheira 28 
Tutelar eleita para a gestão 2012/2014, Sra. Sandra Elenice de Jesus Silvério, 29 
tome posse que está prevista para o dia 16/12/2011, com a condição de 30 
apresentação de documentação comprobatória de capacitação compatível com 31 
os conteúdos e carga horária conforme resoluções e edital supracitados, junto 32 
à Secretaria Executiva do CMDCA, até a data de 28/12/2011 às onze horas; 33 
2º.) Parecer desfavorável à posse da conselheira tutelar eleita para a gestão 34 
2012/2014, Sra. Sandra Elenice de Jesus Silvério, que está prevista para o dia 35 
16/12/2011, e apresente junto a Secretaria executiva do CMDCA, até a data de 36 
28/12/2011 às onze horas, documentos que comprovem capacitação 37 
compatível com os conteúdos e carga horária constantes nas resoluções 79 e 38 
87/2011 e edital de Convocação 020/2011 de 10/11/2011. Após discussão das 39 
duas propostas apresentadas a plenária, Pedro encaminhou a votação com 40 
voto aberto que totalizou três votos para o primeiro parecer e seis votos para o 41 
segundo parecer, ficando então aprovado que a Conselheira Tutelar Sandra, 42 
eleita para a gestão 2012/2014 não poderá tomar posse no dia 16/12/2011 e 43 



deverá apresentar junto à Secretaria Executiva do CMDCA até 28/12/2011 às 44 
onze horas, documentos que comprovem capacitação compatível com os 45 
conteúdos e carga horária constantes nas resoluções 79 e 87/2011 e edital de 46 
Convocação 020/2011 de 10/11/2011. Diante da decisão foi feita uma 47 
notificação que logo após a reunião será entregue à Sandra no Conselheiro 48 
Tutelar onde ela trabalha, pelos Conselheiros do CMDCA Rui e Patrícia, para 49 
sua ciência e informando sobre esta decisão. 2) Discussão da questão do 50 
cumprimento da dedicação exclusiva pelos Conselheir os Tutelares, 51 
conforme legislações: Pedro informa aos presentes que após ampla 52 
discussão junto à Comissão de Leis, houve a sugestão de encaminhamento a 53 
esta Plenária da seguinte proposição: envio de ofício à SEASO para que seja 54 
instalado o ponto digital até o dia primeiro de janeiro de dois mil e doze, quando 55 
os novos conselheiros tutelares assumirem, bem como que seja feita uma 56 
declaração na qual mencione o Art. 42 da lei 5.142 e o Artigo 37 da Resolução 57 
139 do CONANDA, em Consonância com o previsto na Constituição Federal 58 
para que todos os Conselheiros Eleitos para a gestão 2012/2014, assinem no 59 
dia da Posse, para evitar argumentações futuras de desconhecimento, uma vez 60 
que já existem algumas cogitações de manter outro trabalho, 61 
concomitantemente com o trabalho no Conselho Tutelar. Todos concordaram 62 
com as sugestões e ficou definido que a Secretaria executiva fará a referida 63 
Declaração para coleta de assinatura no dia da posse dos novos Conselheiros 64 
Tutelares, bem como envio de Ofício à SEASO solicitando a instalação de 65 
ponto digital nos Conselhos Tutelares Regionais Leste e Oeste até primeiro de 66 
Janeiro de 2012, quando inicia o mandato dos novos conselheiros tutelares. 3) 67 
Termo de denuncia/ pedido de cópia pela Conselheira  Tutelar eleita 68 
Silvana Fontoura da Rosa Kleis: Foi feita a leitura do pedido formal da 69 
Conselheira Tutelar Silvana Fontoura da Rosa Kleis, de cópia do termo de 70 
denuncia recebido pelo CMDCA, contra ela e da apresentação de certidão 71 
negativa solicitada por ela no Fórum da Comarca de Cascavel e entregue pela 72 
na Secretaria Executiva do CMDCA. Após entendimento dos documentos pelos 73 
presentes, ficou decidido que a secretaria executiva poderá fazer cópia do 74 
termo de denúncia solicitado por Silvana. Quanto à situação da denúncia 75 
manteve-se a deliberação da reunião anterior que o assunto será retomado no 76 
início do ano de 2012. 4) Planejar em conjunto com Vereador João Aguilar 77 
Neto  a alteração da Lei Municipal nº 5142/2009: informado aos presentes 78 
que ficou acordado com o referido Vereador a realização de uma reunião para 79 
09/01/2012 às 14:30 hs, quando será iniciada a discussão das alterações da 80 
lei. A Secretaria Executiva do CMDCA ficou de providenciar a apresentação em 81 
data show das sugestões recebidas de alterações da Lei, para apresentação 82 
na referida reunião. 5) e_mail recebido da Secretaria Municipal de Assun tos 83 
Jurídicos, referente a ADIN da CETRANS – Lei 5.768/ 2011; Etelda fez a 84 
leitura do e-mail  recebido da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e 85 
Pedro falou que sua sugestão é que seja enviada cópia do e-mail aos 86 
vereadores autores do projeto e ao presidente da Câmara de Vereadores, para 87 
que eles façam o acompanhamento da ADIN, e diz que a Prefeitura já deveria 88 
estar  fazendo o depósito do valor de 1% das arrecadações das multas de 89 
trânsito ao FIA. Todos os presentes concordaram com a sugestão do Pedro. 90 
Pedro lembrou aos presentes da importância do envolvimento de todos na 91 
Campanha Tributo à Cidadania que está em andamento. Nada mais havendo 92 



para tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas, e eu Etelda Madsen 93 
lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Presidente. 94 


