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Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e trinta 1 

minutos, no Colégio Estadual Mario Quintana, sito a Rua Eden Luiz Figueiredo, 305 - Bairro 2 

Santa Cruz, Cascavel – PR, aconteceu a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos 3 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, sob a coordenação do seu Presidente Sr. 4 

Valdair Mauro Debus, de seus Conselheiros e convidados, conforme lista de presença 5 

anexa a esta ata. O Presidente agradece a presença de todos e em especial a dos alunos, 6 

do professor de sociologia Thiago e da Diretora da Escola Lucimara. Fala que a realização 7 

da reunião na Escola foi decorrente da solicitação do Professor Thiago que trabalhou o 8 

assunto em sala de aula com os alunos presentes na reunião. Enaltece a iniciativa e em 9 

seguida passa a palavra a Diretora do Colégio Sra. Lucimara Fernandes Cikotski a qual 10 

agradeceu a presença de todos e disse sentir-se honrada em poder ceder o local para esta 11 

reunião. Disse também que esta abertura representa um grande crescimento para os 12 

alunos. Prosseguindo passa a palavra ao Professor Thiago Ossucci Santello, que agradece 13 

também a todos, e diz ser muito importante essa interação dos alunos com o CMDCA. Diz 14 

que muitas vezes os Conselhos ficam muito distantes dos olhos e desta forma poderão 15 

vivenciar de como são feitos os trabalhos do mesmo. Maria Tereza Chaves solicita que 16 

todos os conselheiros se apresentem e digam qual sua representação no Conselho. Após 17 

as devidas apresentações a reunião teve dez minutos de pausa para o coffe breack. Em 18 

seguida o presidente prossegue com o encaminhamento da pauta do dia: 1) Apreciação e 19 

aprovação da pauta; 2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências: Of. 20 

n° 094/2016 de 13/09/2016 – SEMUC; 3) Apreciação e aprovação das Atas n° 10/2016 21 

da Reunião Extraordinária de 10/08/2016 e n° 11/2016 da Reunião Ordinária de 22 

13/09/2016; 4) Substituição do Vice- Presidente do Conselho - Ofício n° 1025/2016 de 23 

14/09/2016 – SEASO – Renúncia da função de Vice-Presidente no CMDCA pelo 24 

Hudson Márcio Moreschi Junior; 5) Substituição e Posse de Conselheiros de 25 

Direitos: Ofício n° 052/2016 de 19/09/2016 – OAB; 6) Definição de Coordenador e 26 

Relator da Comissão Especial de Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação e 27 



Fiscalização da Execução dos Planos de Trabalho e Aplicação do FIA Municipal – 28 

Partilha 2016 – Resolução n° 029/2016 – CMDCA, a qual terá que apresentar Proposta 29 

de Metodologia de Trabalho para apreciação de deliberação do Conselho na Reunião 30 

Ordinária de 09/11/2016; 7) Apreciação e deliberação sobre aquisição de CONTAINER 31 

com recursos do FIA municipal ou outras providências: _Ofício n° 1.029/2016 de 32 

19/09/2016 – SEASO, parecer sobre deliberação CONTAINER para CAPS AD – FIA 33 

Municipal; _ Pleito FIA Municipal 2016 de CONTAINER pelo CAPS i e Associação 34 

Recanto da Criança, cujos Planos de Trabalho e Aplicação estão em análise junto à 35 

equipe técnica da SEASO; Of. Nº 1073/2016 de 30/09/2016; _ Ofício n°1.059/2016 – 36 

SEASO, parecer referente Plano de Trabalho e Aplicação – CRAS CEU; 8) Discussão 37 

e encaminhamentos relativos aos CMEIS: Ofício n° 886/2016 – DEF/SEMED de 38 

24/09/2016 em resposta ao Ofício 268/2016 de 15/09/2016 - CMDCA; 9) Deliberação 39 

sobre encaminhamentos relativos ao Of. n° 640/2016 de 20/07/2016 – SEMED, 40 

conforme deliberação da Plenária do Reunião Ordinária de Setembro de 2016; 10) 41 

Para Conhecimento: 10.1 - Ofício n° 1035/2016 de 21/09/2016 – SEASO – solicitação 42 

de viagem do Presidente do CMDCA – 16° Encontro Anual de Rede Nossas Crianças 43 

“Participação e Controle Social: Desafios e Boas Práticas” – autorizado pela SEADM, 44 

contudo falta de tempo hábil para SEASO empenhar o adiantamento de viagem”; 10.2 45 

– Relatório 2014 – CEDCA PR sobre Plano Decenal dos Direitos da Criança e do 46 

Adolescente do Estado do Paraná; 11) Informes: 11.1 – Reunião Ordinária de 47 

09/11/2016 será no Centro da Juventude – Pauta: Projetos dos Adolescentes 48 

Bolsistas; 11.2 -  Reunião do CEDCA em 25/11/2016 – UNIPAR – dia todo; 12) Pauta 49 

fechada: 12.1- Encaminhamento da Comissão de Ética e Disciplina referente Ofício n° 50 

503/2016 de 22/08/2016 – CT Oeste – solicitação de providências cabíveis em relação 51 

à servidora municipal; 12.2 – Of. Nº 161/2016 de 03/10/2016 – 8ª Promotoria de Justiça 52 

da Comarca de Cascavel. Valdair faz a contagem do quórum que é de vinte e dois (22) 53 

votantes e em seguida questiona aos presentes se há alguma inclusão de pauta. Etelda 54 

Madsen, Secretária Executiva do CMDCA em nome da Mesa Diretiva solicita a inclusão do 55 

Ofício nº 136/2016 da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer – SEMEL no item 02 (dois); 56 

inclusão do Ofício nº 1073/2016 de 30/09/2016 - SEASO no item 07 (sete); inclusão do item 57 

11.3 – Boletim da Vigilância Socioassistencial  n° 03 – SEASO; inclusão do item 13.2 – Of. 58 

nº 161/2016 de 03/10/2016 – 8ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel  (restrita 59 

aos Conselheiros de Direitos). José Cesar solicita a inclusão no item 08 (oito) de discussão 60 

e encaminhamento relativos a questão apresentada pelo Juiz da Vara da Infância na 61 



reunião anterior. Colocada em aprovação a pauta foi aprovada com vinte e dois (22) votos 62 

favoráveis. Em seguida o Presidente passa ao item 2) Apreciação e aprovação das 63 

justificativas de ausências: Of. n° 094/2016 de 13/09/2016 – SEMUC e Of. 136/2016 – 64 

SMEL: Fabio Tomasetto faz a leitura dos Ofícios nº 094/2016 – SEMUC o qual justifica a 65 

ausência das conselheiras Maria Aparecida Ferreira Navarro e Nadia Waldomiro de 66 

Oliveira Santos na Reunião Ordinária do dia 13/09/2016, pois precisavam recepcionar um 67 

grupo de visitantes ao trabalho da Secretaria. Of. nº 136/2016 – SEMEL justificando a 68 

ausência das conselheiras Alice Martelli e Denise Vicari as quais estão a frente dos 69 

trabalhos de ornamentação para o Dia das Crianças. Colocadas em aprovação as 70 

justificativas foram aprovadas com vinte e dois (22) votos favoráveis. Dando continuidade à 71 

pauta, o presidente passa ao item 3) Apreciação e aprovação das Atas n° 10/2016 da 72 

Reunião Extraordinária de 10/08/2016 e de n° 11/2016 da Reunião Ordinária de 73 

13/09/2016:  O presidente Valdair solicita a plenária a dispensa da leitura das atas, pois as 74 

mesmas foram encaminhadas a todos os conselheiros por e-mail antecipadamente. Não 75 

houve manifestações quanto à dispensa da leitura e nenhum apontamento quanto ao 76 

conteúdo da Ata nº 10/2016, sendo que a mesma foi colocada em aprovação e aprovada 77 

com vinte (20) votos favoráveis e duas (02) abstenções. A Ata nº 11/2016 foi aprovada com 78 

dezessete (17) votos favoráveis e cinco (05) abstenções. Na sequência o Presidente passa 79 

ao item 4) Substituição do Vice-Presidente do Conselho - Ofício n° 1025/2016 de 80 

14/09/2016 – SEASO – Renúncia da função de Vice-Presidente no CMDCA pelo 81 

Hudson Márcio Moreschi Junior. Fabio faz a leitura do Ofício n° 1025/2016 que trata da 82 

renúncia do Vice-Presidente Hudson Márcio Moreschi Júnior, o qual justifica que a 83 

solicitação é decorrente da grande demanda de trabalho da função de diretor que 84 

atualmente exerce junto a Secretaria de Assistência Social, tendo dificuldades de conciliar 85 

as atividades do Conselho com as da Secretaria. Hudson agradece a todos os conselheiros 86 

pela confiança que tiveram durante o tempo em que ele esteve na Mesa Diretiva e diz 87 

também, que fará parte da equipe de transição do novo Governo Municipal. Fala que teve 88 

grande crescimento profissional neste período e diz que continuará fazendo parte do 89 

Conselho como conselheiro. O Presidente apresenta à plenária a sugestão de indicação do 90 

conselheiro José Cesar Sagrillo, que atualmente é o 2º Secretário e possui representação 91 

Governamental, para ocupar a vaga de Vice-Presidente.  Maria Tereza Chaves diz que se 92 

preocupa em não ter alguém da Secretaria de Assistência Social na composição da Mesa 93 

Diretiva, para que hajam as articulações necessárias e sugere que no próximo ano se faça 94 

uma nova composição. Não havendo outros interessados, Valdair coloca em aprovação a 95 



sua sugestão, e José Cesar foi aprovado com vinte e dois (22) votos favoráveis. Em 96 

seguida foi sugerido pela Mesa Diretiva para ocupar a segunda secretaria a Conselheira 97 

Vanilse Schenfert – representante Governamental, a qual foi aprovada com vinte e dois 98 

(22) votos. José Cesar agradece ao Hudson pela mediação que fez enquanto Vice-99 

Presidente. Vanilse agradece a acolhida e diz que faz pouco tempo que é conselheira, mas 100 

está se apaixonando pela causa. Os componentes da Mesa Diretiva são aclamados pelos 101 

presentes. Na sequência Valdair passa ao item 5) Substituição e Posse de Conselheiros 102 

de Direitos: Ofício n° 052/2016 de 19/09/2016 – OAB: Fabio faz a leitura do Oficio n° 103 

052/2016 da OAB, e comenta que a OAB fez a indicação de dois suplentes o que causou 104 

dúvidas de qual realmente assumirá a suplência da Entidade no Conselho. Dra. Leoni 105 

Aldete Prestes Naldino que é a representante titular da OAB disse que entrará em contato 106 

com a Entidade para defina corretamente a sua suplência. Devido a ausência das 107 

indicadas para a função, a posse ficou pendente para a próxima reunião ordinária do 108 

Conselho. Dando continuidade a reunião o presidente passa ao item 6) Definição de 109 

Coordenador e Relator da Comissão Especial de Acompanhamento, Monitoramento, 110 

Avaliação e Fiscalização da Execução dos Planos de Trabalho e Aplicação do FIA 111 

Municipal – Partilha 2016 – Resolução n° 029/2016 – CMDCA, a qual terá que 112 

apresentar Proposta de Metodologia de Trabalho para apreciação de deliberação do 113 

Conselho na Reunião Ordinária de 09/11/2016: Fabio lê a composição da Comissão a 114 

qual tem como representantes governamentais: Jane Prestes Dalagnol, Edlaine da Silva 115 

Dutra, José Cesar Sagrillo e Não Governamentais: Fabio Tomasetto, Ana Carolina Neves 116 

da Silva e Silvana Andrade, dentre os quais serão escolhidos o coordenador e o relator. 117 

Valdair sugere que sejam escolhidos entre os presentes nesta reunião que são: Jane, 118 

Fabio e José Cesar. Fabio se coloca a disposição para assumir a coordenação e José 119 

César para ser o relator. Valdair coloca em aprovação as indicações, que são aprovadas 120 

com vinte e um (21) votos favoráveis e uma (01) ausência da conselheira Iêda Cândido dos 121 

Santos. Na sequência o presidente passa ao item 7) Apreciação e deliberação sobre 122 

aquisição de CONTAINER com recursos do FIA municipal ou outras providências: 123 

_Ofício n° 1.029/2016 de 19/09/2016 – SEASO, parecer sobre deliberação CONTAINER 124 

para CAPS AD – FIA Municipal; _ Pleito FIA Municipal 2016 de CONTAINER pelo 125 

CAPS i e Associação Recanto da Criança, cujos Planos de Trabalho e Aplicação 126 

estão em análise junto à equipe técnica da SEASO; Of. Nº 1073/2016 de 30/09/2016; _ 127 

Ofício n°1.059/2016 – SEASO, parecer referente Plano de Trabalho e Aplicação – 128 

CRAS CEU: Fabio faz a leitura do parecer da Secretaria Municipal de Planejamento – 129 



SEPLAN,  que diz que o container não é equipamento e sim uma obra, sendo que obra não 130 

pode ser financiada com recursos do Fundo da Infância e Adolescência - FIA. Leoni 131 

questiona qual a finalidade dos containers e Fabio responde que no caso do CAPS AD será 132 

utilizado como sala de aula e do CAPSi funcionarão as oficinas terapêuticas. Marizete de 133 

Fatima Rodrigues Coordenadora do CAPSi, explica que o motivo da escolha desta 134 

modalidade é por ser removível, podendo ser reutilizada futuramente em outro lugar se 135 

necessário. Etelda explica que mesmo que o CMDCA delibere a favor da compra dos 136 

containers, o Prefeito só autoriza mediante parecer técnico, e os mesmos são 137 

desfavoráveis já que no entendimento da Secretaria Municipal de Planejamento são 138 

considerados obras e não equipamento. Maria Helena Salvati Pinto pergunta quanto custa 139 

um container e Etelda responde que este solicitado pelo CAPS AD custa R$ 40.000,00 140 

(quarenta mil reais). Vanilse diz que na reunião passada à conselheira Betina Alves de 141 

Campo que também é arquiteta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - 142 

SEMDEC, disse que depende de qual a finalidade do container para se enquadrar em 143 

determinada legislação. Como o destino do container é abrigar pessoas entra na 144 

adequação de obras. A questão de quando é uma aquisição não governamental o processo 145 

de compra não é tão burocrático quanto ao do governamental. Hudson explica que os 146 

trâmites de compra são diferentes, pois os governamentais são através de licitação. Diz 147 

também que esse container do CAPS AD está em processo licitatório desde 2015, pois as 148 

técnicas da SEASO que cuidam da parte de convênios foram pesquisar em outros 149 

municípios a forma em que enquadravam essa compra, tendo como resposta dos outros 150 

municípios o enquadramento como equipamentos. Neste período a APOFILAB e a Guarda 151 

Mirim fizeram a compra e equipagem dos containers solicitados em seus projetos, sendo 152 

que estes que já foram adquiridos sem parecer jurídico e parecer da Secretaria Municipal 153 

de Planejamento - SEPLAN, desta forma não serão devolvidos, mas no caso dos 154 

governamentais em que o processo licitatório exige parecer técnico à plenária não poderá 155 

aprovar a compra tendo os pareceres desfavoráveis. Raquel Marca da Secretaria Municipal 156 

de Agricultura - SEAGRI diz que existe uma legislação própria sobre o que é obra e o que é 157 

equipamento e container como não tem rodas não é considerado móvel, logo se enquadra 158 

em obra. Fabio diz ficar preocupado com o tempo, pois em janeiro entra em vigor a Lei 159 

13.019 – Marco Regulatório das organizações da sociedade civil a qual mudará a forma de 160 

convênios público/privado. Esclarece que se deixar parado agora a questão dos containers 161 

não dará tempo de cumprir os prazos. Etelda diz que no Edital do FIA não existe limitação 162 

para aquisição de container e se deixar esse assunto pendente acaba o prazo de 163 



apresentação dos Planos. O encaminhamento do CMDCA deverá ser aprovar ou não 164 

esses Planos da forma como estão, pois não tem como deixar para o ano que vem, pois 165 

será nova legislação. Questiona que outra questão é se aprovar estará aprovando algo 166 

irregular, e se não aprovar dará novo prazo para que as Entidades e Serviços façam um 167 

novo plano de aplicação.  Marizete diz entender que é necessário não perder o recurso, 168 

que eles fizeram o plano de aplicação em cima de suas prioridades, e no caso de não ter 169 

possibilidades da compra do container eles optam por refazer o plano para não perder o 170 

recurso. O quórum nesse momento é de vinte e um (21) com a saída da Conselheira 171 

Catarina Tizu Tanabe. O Presidente coloca em votação quem é favorável à compra dos 172 

containers mesmo com parecer desfavorável. Foram contrários a essa deliberação 173 

dezessete (17) votantes e quatro (04) abstenções. Colocado em votação que as entidades 174 

possam refazer o plano e o adequando sem o container, foram favoráveis vinte e um (21) 175 

votantes. Referente ao prazo para a entrega dos Planos alterados, foi proposto a data de 176 

17/10/2016, a qual foi aprovada com vinte (20) votos favoráveis e uma (01) abstenção.  177 

Após a leitura dos Ofícios nº 1073/2016 e n° 1.059/2016 – SEASO, que dispõem sobre a 178 

Devolução de Plano de Trabalho e Aplicação do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I 179 

– esclarece que o fato da devolutiva deste Plano de trabalho e Aplicação ocasionou-se pela 180 

necessidade de colocar a disposição do Conselho, em tempo hábil, uma nova proposta da 181 

Unidade, com o objetivo de substituir os itens “contêiner” “base para contêiner” e 182 

equipamentos diversos para mobiliar o contêiner, e o Oficio nº 1.059/2016 que trata do 183 

Parecer referente ao Plano de Trabalho do Centro de Referência de Assistência Social – 184 

CEU – a devolutiva deste Plano de Trabalho ocasionou-se pela necessidade de colocar o 185 

mesmo a disposição a tempo do Conselho para possibilitar a disponibilidade de prazos 186 

para possíveis tomadas de decisão da Comissão de Orçamento e Finanças do CMDCA, 187 

solicita a autorização deste Conselho por meio da Comissão para reformular o Plano de 188 

Trabalho ou autorização para inclusão do item “cooktop” no Plano de Trabalho e Aplicação 189 

do CEU. A inclusão deste item no projeto do CEU não deixaria de contemplar a finalidade 190 

da aquisição, pois o CRAS CEU e CEU compartilham da mesma cozinha. Justificam a 191 

importância deste item pois em todas as atividades é servido lanche para as crianças e 192 

adolescentes participantes. Hudson explica que foi protocolado dois projetos, um do CEU 193 

que inclui esporte e cultura e outro do CRAS CEU e no parecer estaria desclassificando o 194 

projeto do CRAS CEU e o que está sendo pedindo é para se manter o CEU incluindo um 195 

item que estaria previsto no outro projeto, que é um “coocktop”. Etelda pergunta se passa 196 

do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e Hudson diz que não. Fabio justifica 197 



dizendo que estariam economizando, pois estariam excluindo um projeto e diz que a 198 

proposta seria que fosse incluso o “coocktop” no projeto do CEU. Valdair coloca em 199 

aprovação o encaminhamento que é aprovado com dezenove (19) votos favoráveis e uma 200 

(01) abstenção da conselheira Valeria Medeiros e uma (01) ausência da Conselheira Lenita 201 

da Veiga. Dando continuidade, Valdair encaminha o item nº 08) Discussão e 202 

encaminhamentos relativos a questão apresentada pelo Juiz da Vara da Infância na 203 

reunião anterior: Jose Cesar diz que solicitou esta pauta para esclarecer que o CMDCA 204 

não está contra o Programa Família Acolhedora, mas da forma com que o Dr. Sergio Kreuz 205 

se expressou na reunião anterior deixou a entender essa situação. Diz também, que o que 206 

a Mesa Diretiva solicitou foi um esclarecimento quanto a cartilha de adoção quanto ao item 207 

em que fala que “todo acolhido usuário de drogas após o acolhimento deixa de usar as 208 

mesmas”. José Cesar diz que respeita a posição do Dr. Sergio de não precisar responder 209 

por Ofício. Etelda diz que outro tema que gerou questionamento do CMDCA ao Juizado da 210 

Infância, foi quanto ao número de famílias acolhedoras cujo dado consta na referida 211 

cartilha, pois se há famílias acolhedoras habilitadas aguardando para acolher, porque ainda 212 

há crianças, que não são oriundas de grupos de irmãos, acolhidas na mesma família 213 

acolhedora, desta forma em desacordo com a Lei Municipal. Dra. Leoni questiona de onde 214 

veio esta cartilha. Fabio explica que esta cartilha foi feita pela empresa de publicidade 215 

Blanco Lima, para um evento sobre adoção. Dra. Leoni diz que deve-se apurar o que é 216 

levado até o Dr. Sergio, pois é sabido que há divergências entre a equipe do SAI e a 217 

equipe do Família Acolhedora.  Maria Tereza diz que o Conselho sempre solicitou à 218 

SEASO, enquanto gestora do Programa, que fosse descentralizada a coordenação do 219 

Programa Família Acolhedora e que existe uma lei municipal que determina isso. Expõe 220 

que parece que o Programa é do Dr. Sérgio e que o Município fica como coadjuvante, pois 221 

há ingerência do Poder Judiciário no Programa, sendo que a gestão do Programa é de 222 

responsabilidade da SEASO e não do Juiz. Maria Tereza diz que não há motivo para se 223 

vangloriar por ter duzentos e dez acolhidos, pois isso significa que há uma falha na 224 

prevenção e que é necessário trabalhar mais a prevenção  e com as famílias de origem. 225 

Daniele Furlan diz que nos projetos do FIA, também deve-se priorizar os que visam a 226 

prevenção. Hudson diz que o programa não é perfeito, que há dificuldades para aumentar a 227 

equipe e aperfeiçoar o programa. Que a equipe não consegue acompanhar o todo e que 228 

concorda com a divisão de coordenação como um avanço. Lembrou que a Lei Municipal 229 

prevê um número bem menor de acolhidos e que cabe ao CMDCA tomar alguma atitude 230 

em relação a esta questão. Finalizando o debate define-se como encaminhamento, manter 231 



este assunto em pauta e retomá-lo em 2017 com a nova gestão municipal. O quórum neste 232 

momento passa a ser de vinte (20) votantes com a saída de Jose Cesar. Dando 233 

continuidade a reunião, o Presidente passa ao item 9) Discussão e encaminhamentos 234 

relativos aos CMEIS: Ofício n° 886/2016 – DEF/SEMED de 24/09/2016 em resposta ao 235 

Ofício 268/2016 de 15/09/2016 – CMDCA: Etelda diz que nesta resposta eles dizem que 236 

tem como previsão de ampliar para o ano que vem trezentos e quarenta (340) novas vagas 237 

com a inauguração de dois CMEIS no Conjunto Rivieira do Bairro Floresta e previsão de 238 

duas mil (2.000) matriculas com os conveniados já existentes. Totalizando seis mil, 239 

trezentos e doze (6.312) vagas de pré e creche. Etelda lembra ainda que por sugestão do 240 

Dr. Luciano Machado Promotor desta Comarca e da plenária da reunião passada,  que esta 241 

pauta seja permanente no Conselho. Ana Cristina Gottardo Buss, representante da SEMED 242 

diz que está a disposição para esclarecimentos, mas sugere que se mantenha o convite 243 

para que a Soeli Goiz – Diretora da Secretaria Municipal de Educação venha na próxima 244 

reunião prestar maiores esclarecimentos ao Conselho. Maria Tereza diz que se preocupa 245 

com as promessas de campanhas de ampliação de vagas e que isso deve sim ser cobrado 246 

pelo conselho a nova gestão municipal. Fabio questiona Ana Cristina sobre o calendário de 247 

férias dos CMEIS, já que esta também é uma pauta importante do Conselho, se a SEMED 248 

já está se programando para as férias de janeiro. Ana diz que pode levar como sugestão 249 

aos responsáveis na SEMED que seja antecipado este calendário para os pais se 250 

programarem. Neste momento o professor Thiago pede desculpas por terem que se retirar 251 

da reunião, pois os alunos precisam sair para uma outra reunião. O Presidente solicita ao 252 

professor que converse e avalie com os alunos sobre como foi esta participação deles na 253 

reunião e que repasse ao conselho essas informações.  Quanto ao assunto dos CMEIs, 254 

fica pendente para o Conselho retomar esta pauta com a presença da Gestão da SEMED 255 

em outra reunião. Na sequência passa-se ao item 10) Deliberação sobre 256 

encaminhamentos relativos ao Of. n° 640/2016 de 20/07/2016 – SEMED, conforme 257 

deliberação da Plenária do Reunião Ordinária de Setembro de 2016: Etelda diz que o 258 

que ficou pendente desta discussão na reunião passada foi a questão da Conselheira 259 

Maria Tereza informar ou não os nomes dos professores que cobraram para cuidar das 260 

crianças em período de férias dos CMEIS, pois é uma solicitação do Ofício da SEMED para 261 

dar prosseguimento ou não na apuração dos fatos. Maria Tereza diz que durante uma 262 

reunião no Conselho de Educação uma conselheira disse que tinha visto cartazes 263 

oferecendo estes serviços. Ana Cristina questiona se os cartazes estavam dentro dos 264 

CMEIS e Maria Tereza diz que não. Maria Tereza diz que não irá dizer os nomes, pois não 265 



quer prejudicar as pessoas. Ana Cristina diz que não tem como fazer uma investigação 266 

sem ter um ponto de partida. Dra. Leoni pergunta se é proibido esta ação. Maria Tereza diz 267 

que o professor tem direito por Lei de quarenta e cinco dias de férias para descansar. 268 

Etelda diz que na resposta que veio da SEMED dispõe que as férias estão de acordo com 269 

o disposto no Plano Nacional e Municipal de Educação, e que este período é necessário 270 

para o professor descansar. O que é irregular é a prática de cuidar de crianças em lugar 271 

inapropriado, sem autorização da SEMED para tal, pois para Creches ou Escolas 272 

Particulares funcionarem, precisam ser autorizadas pela Secretaria Municipal de Educação 273 

e que sempre que há denúncias, inclusive pelo Facebook o próprio CMDCA encaminha à 274 

SEMED que realiza visita no local e toma as providências necessárias, assim como aos 275 

Conselhos Tutelares para verificação se há violação de direitos de crianças atendidas de 276 

forma irregular.  Maria Tereza reforça que nunca os CMEIS foram fechados nas férias e 277 

que ficavam estagiários atendendo. Fabio pergunta se estes quarenta e cinco dias 278 

precisam ser tirados por todos os professores no mesmo período. Ana Cristina diz que não 279 

tem como dividir em períodos, pois são muitas crianças e isso causa vários problemas. 280 

Vanilse diz que não se pode deixar estagiários sozinhos com crianças, sempre deverá 281 

estar com um regente de turma. Diz também que a partir do novo ano os estagiários 282 

deverão passar por um teste seletivo. Diz que é interessante fazer uma orientação aos 283 

professores de que esta ação irregular poderá acarretar sanções e poderão responder por 284 

isso. Fica definido como encaminhamento, que em resposta ao Ofício da SEMED seja 285 

informado que o Conselho não possui os nomes dos professores, e conste como sugestão 286 

à Secretaria que faça orientação as equipes e funcionários para que evitem este tipo de 287 

atendimento de grupos de crianças nas férias escolares, pois havendo denúncias poderão 288 

ser  responsabilizados por atendimento irregular e/ou violação de direitos de crianças.  289 

Dando continuidade a reunião o Presidente passa ao item 11) Para Conhecimento: 11.1 - 290 

Ofício n° 1035/2016 de 21/09/2016 – SEASO – solicitação de viagem do Presidente do 291 

CMDCA – 16° Encontro Anual de Rede Nossas Crianças “Participação e Controle 292 

Social: Desafios e Boas Práticas” – autorizado pela SEADM, contudo falta de tempo 293 

hábil para SEASO empenhar o adiantamento de viagem”: Hudson explica que mesmo 294 

tendo sido autorizado pelo Secretário de Administração, a SEASO não teve tempo hábil de 295 

fazer o empenho do adiantamento de viagem e com isso não tendo o recurso disponível e 296 

como financiar esta viagem.  11.2 – Relatório 2014 – CEDCA PR sobre Plano Decenal 297 

dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná: Etelda lembra que 298 

este relatório foi encaminhado ao E-mail de todos os conselheiros a pedido da conselheira 299 



Maria Tereza.  12) Informes: 12.1 – Reunião Ordinária de 09/11/2016 será no Centro da 300 

Juventude – Pauta: Projetos dos Adolescentes Bolsistas: Etelda diz que a mudança do 301 

local da reunião se deu a pedido da conselheira Jane Dalagnol e do Conselheiro Fabio 302 

Tomasetto que representam o CMDCA no Centro da Juventude e neste dia os Bolsistas 303 

farão uma apresentação das atividades desenvolvidas por eles.  12.2 -  Reunião do 304 

CEDCA em 25/11/2016 – UNIPAR – dia todo: Etelda reforça quanto a importância desta 305 

Reunião do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente ser 306 

descentralizada e quanto a relevância de todos se fazerem presentes. 13) Pauta fechada: 307 

13.1- Encaminhamento da Comissão de Ética e Disciplina referente Ofício n° 503/2016 308 

de 22/08/2016 – CT Oeste – solicitação de providências cabíveis em relação à 309 

servidora municipal: Etelda explica que a Comissão de Ética e Disciplina se reuniu e fez o 310 

seguinte encaminhamento para  deliberação da plenária: oficiar a Secretaria Municipal de 311 

Assistência Social sobre a situação apresentada pelo Conselho Tutelar Regional Oeste, 312 

com solicitação de providências em relação ao desempenho das funções da servidora 313 

pública municipal que está lotada junto ao referido Conselho Tutelar, conforme relato 314 

através do Ofício n° 503/2016 de 22/08/2016 – CT Oeste, encaminha a situação para 315 

conhecimento e providências que entender cabíveis, pois não é competência do CMDCA 316 

questões de  desempenho de funções de servidores municipais administrativos ou de 317 

qualquer outra função que não seja a de Conselheiro Tutelar. Vanilse diz que este caso já 318 

foi encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos do Município e já está aberta 319 

uma sindicância para apuração dos fatos. O encaminhamento do oficio à SEASO foi 320 

aprovado com dezenove (19) votos favoráveis, uma (01) abstenção e uma (01) ausência. 321 

13.2 – Of. Nº 161/2016 de 03/10/2016 – 8ª Promotoria de Justiça da Comarca de 322 

Cascavel: Etelda explica que incialmente o Dr. Luciano Machado, ligou na Secretaria 323 

Executiva perguntando sobre o andamento dos processos disciplinares dos Conselheiros 324 

Tutelares, perguntou quantos processos tem e pediu uma posição do CMDCA, na 325 

oportunidade Etelda disse que lhe prestou as informações, inclusive quanto à situação de 326 

que todos os processos estão com o Executivo aguardando a publicação da nova Lei 327 

Municipal do Conselho Tutelar que depende da aprovação do CMDCA. Em seguida Dr. 328 

Luciano encaminhou o ofício supracitado ao Conselho, com a formalização da solicitação, 329 

dando um prazo para resposta de quinze dias. Etelda esclarece que pela Lei Municipal em 330 

vigor o responsável por estes processos é o CMDCA. Diante da situação apresentada e 331 

que exige uma resposta ao Ministério Público, assim como de que há situações urgentes a 332 

serem apuradas, com um número significativo de processos aguardando e dentre estes a 333 



grande maioria de um conselheiro tutelar em específico, a plenária decidiu agendar uma 334 

reunião extraordinária para o dia 07/11/2016 às 13h30, para aprovação da nova Lei do 335 

Conselho Tutelar e articulação para agilização nos encaminhamentos pelo Executivo e 336 

Legislativo, para garantir que sejam tomadas as providências necessárias, quanto aos 337 

processos disciplinares de Conselheiros Tutelares, conforme prevê a nova lei. Com estes 338 

encaminhamentos que seja feita a resposta ao Ministério Público, informando quanto a 339 

estes encaminhamentos. Concluída a pauta o Presidente Valdair agradece a presença de 340 

todos e nada mais havendo para tratar, dá por encerrada à reunião as onze horas e 341 

quarenta e nove minutos e eu Katia L. Muller Mangabeira 342 

________________________________ Agente Administrativo do CMDCA, lavrei a presente 343 

ata que será assinada por mim, e pelo Presidente do CMDCA Valdair Mauro Debus 344 

____________________________________ 345 


