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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

ATA Nº 15 – 18/11/2016 

 

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, as quatorze horas e 1 

vinte e seis minutos, em segunda chamada, com um quórum de 12 (doze) conselheiros de 2 

direitos, no Auditório da Prefeitura Municipal Cascavel- PR, sob a coordenação do 3 

Presidente Valdair Mauro Debus, ocorreu a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal 4 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, cujas presenças estão registradas em 5 

lista de presença anexa a esta ata. Inicialmente o Presidente Valdair agradeceu a presença 6 

de todos e em especial a convidada Patricia Gesualdo Paranhos de Oliveira – Conselheira 7 

Tutelar do Conselho Tutelar Leste. Apresenta a pauta da reunião projetada através do 8 

multimídia e a coloca em aprovação. PAUTA 15 – 1) Apreciação e aprovação da pauta; 9 

2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 3) Apreciação e 10 

aprovação da proposta de alteração da Lei Municipal n° 6.278/2013. Etelda Madsen – 11 

Assistente Social da Secretaria Executiva dos Conselhos solicita a seguinte inclusão de 12 

pauta, devido pedido verbal da Secretaria Municipal de Assistência Social: 4) Apreciação e 13 

deliberação (a pedido da SEASO) de alteração da data de “publicização da partilha 14 

do FIA 2016 e abertura da campanha 2017 – 29/11/2016” – ANEXO IV do Cronograma 15 

do Edital de Análise e Seleção dos Planos de Trabalho e Aplicação – FIA 2016, 16 

publicado através da Resolução n° 023/2016 de 27/07/2016 – Data proposta: 17 

28/11/2016 (segunda-feira) às 9h na Sala de Atos do 3° Piso da Prefeitura Municipal 18 

(lançamento campanhas e assinaturas de convênios do FIA e FMI). A pauta é 19 

aprovada com a inclusão solicitada, tendo 12 (doze) votos favoráveis. Dando 20 

prosseguimento, Valdair encaminha o ponto de pauta nº 2) Apreciação e aprovação das 21 

justificativas de ausências: Etelda realiza a leitura do Ofício nº 163/2016 – CEMIC 22 

(Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristóvão) que justifica a ausência da 23 

Conselheira Daniele de Lima Vacari devido viagem à Curitiba; Ofício nº 249/2016 – SEFIN 24 

(Secretaria Municipal de Finanças) com justificativa de ausências das Conselheiras 25 

Catarina Tizu Tanabe e Letícia Carla Dias da Costa Morais; Ofício nº 1230/2016 – SEASO 26 

com justificativa da ausência da Conselheira Jhesy Fernanda Pinto Martins devido 27 



participação em outra reunião no mesmo horário cuja pauta é os termos de referência para 28 

as Entidades Socioassistenciais. As demais justificativas recebidas não foram consideradas 29 

por estarem em desacordo com o Regimento Interno do Conselho. Colocadas em 30 

aprovação as justificativas foram aprovadas com 12 (doze) votos favoráveis. Pauta nº 3) 31 

Apreciação e aprovação da proposta de alteração da Lei Municipal n° 6.278/2013: 32 

Neste momento o quórum é de 13 (treze) com a presença da Conselheira Márcia Terezinha 33 

Rabisquim. Valdair esclarece que a minuta foi construída pela Comissão de Leis, após 34 

várias reuniões e que a mesma foi encaminhada a todos previamente, para conhecimento 35 

e apontamentos de alterações necessários. Questiona a plenária sobre a forma da 36 

condução da análise e aprovação do documento. Maria Tereza sugere a leitura e 37 

aprovação, com a pontuação de alterações quando houver necessidade. Etelda esclarece 38 

que alguns pontos estão grifados, porque os mesmos exigiram consultas adicionais a 39 

pedido da Comissão de Leis, e na condição que assessora técnica do Conselho, buscou o 40 

apoio jurídico do Dr. José Telles do Pilar da SEASO, contudo o mesmo não pode auxiliar 41 

devido seu acúmulo de trabalho e por ter se ausentado da função para compensação de 42 

horas trabalhadas. Etelda diz que solicitou orientação da Dra. Renata da Secretaria de 43 

Assuntos Jurídicos - SEAJUR e orientação do Dr. Murillo José Digiácomo - Promotor de 44 

Justiça no Estado do Paraná, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias do Estado 45 

do PR – CAOPCAE, assim como realizou pesquisa no Manual da ABRINQ e Resolução 46 

106/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, 47 

cujas informações serão pontuadas nos artigos no decorrer da leitura. Inicia a leitura da 48 

minuta de alteração da Lei com a exposição em multimídia para o acompanhamento de 49 

todos: Lei n º ....de... de..... de 2016. DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DOS 50 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DA CRIAÇÃO DO CONSELHO 51 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA E DA 52 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO 53 

PARANÁ, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI: TÍTULO I - DA 54 

POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Art. 1º -  55 

Esta Lei dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente e 56 

estabelece normas gerais para a sua adequada aplicação. Art. 2º -  A política de 57 

atendimento dos  direitos  da  criança  e  do adolescente  no  Município  de  Cascavel  far-58 

se-á  através  de  um  conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, 59 

assegurando-se a proteção  integral  e  a  prioridade  absoluta,  conforme  preconiza  a  Lei  60 

Federal 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Parágrafo único - As 61 



ações a que se refere o caput deste artigo serão implementadas através de: I- Políticas 62 

sociais básicas de educação, saúde, esporte, cultura, lazer e trabalho; II- Serviços, 63 

programas, projetos e benefícios de Assistência Social de garantia de proteção social e de 64 

prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências; III- 65 

Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vitimas de 66 

negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; IV-Serviço de 67 

identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos; 68 

V- Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do 69 

adolescente; VI- Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de 70 

afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito a convivência 71 

familiar de crianças e adolescentes; VII- Campanhas de sensibilização ao acolhimento sob 72 

forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, 73 

especificamente inter-racial, de crianças ou de adolescentes com necessidades específicas 74 

de saúde ou com deficiências, de grupos de irmãos. Art. 3º - A política de atendimento dos 75 

direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações 76 

governamentais e não governamentais composta pela seguinte estrutura: I - Conferência 77 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; II - Conselho Municipal dos Direitos da 78 

Criança e do Adolescente – CMDCA; III - Fundo Municipal da Infância e Adolescência – 79 

FIA; IV – Conselhos Tutelares; V - Unidades de atendimento Governamentais e Entidades 80 

de atendimento não Governamentais. Finalizada a leitura do texto, a Conselheira Tutelar 81 

Patricia Gesualdo Paranhos De Oliveira esclarece que sempre que for usado o termo 82 

“caput” o mesmo deve ser escrito em Itálico. Diante disso aprovou-se com treze votos o 83 

texto com a alteração proposta, assim como da correção da palavra “caput” no documento 84 

todo. CAPITULO I - DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 85 

ADOLESCENTE - Art. 4º - Fica instituída a Conferência Municipal  dos  Direitos  da 86 

Criança e do Adolescente, espaço colegiado de caráter deliberativo, composta por 87 

delegados governamentais e não governamentais, diretamente  ligados  à  defesa  ou  ao  88 

atendimento  dos  direitos  da criança  e  do  adolescente,  todos  devidamente 89 

credenciados, que  se  reunirão de acordo com calendário nacional e estadual, sob  a  90 

coordenação  do Conselho Municipal dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  -  91 

CMDCA, mediante regimento próprio.  Parágrafo único - O Conselho Municipal dos 92 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA poderá convocar a Conferência 93 

extraordinariamente, por decisão da maioria absoluta de seus membros. Art. 5º - A 94 

Conferência será convocada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 95 



Adolescente - CMDCA, em período determinado pelos Órgãos competentes, através de 96 

edital de convocação, publicado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, no qual 97 

constará o Regulamento da Conferência. § 1º - Para a realização da Conferência, o 98 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA constituirá 99 

comissão organizadora paritária, garantindo a participação de adolescentes e de 100 

convidados; § 2º - Em caso de não convocação por parte do Conselho Municipal dos 101 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, dentro do prazo referido no caput deste 102 

artigo, a iniciativa caberá a 1/3 das entidades registradas no Conselho Municipal dos 103 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, que formarão comissão paritária para 104 

organização e coordenação da Conferência. Art. 6º - O CMDCA fará a convocação da 105 

Conferência a qual deverá ser amplamente divulgada nos principais meios de comunicação 106 

de massa, bem como através de convocação oficial às entidades, organizações e 107 

associações definidas no Regulamento da Conferência.  Art. 7º - Os delegados da 108 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente representantes dos 109 

segmentos da sociedade civil serão credenciados com antecedência, garantindo a 110 

participação dos representantes de cada segmento, com direito a voz e voto, conforme 111 

previsto no Edital de Convocação e o Regulamento da Conferência. Art. 8º - Os delegados 112 

dos órgãos governamentais na Conferência serão indicados pelos gestores estaduais, 113 

regionais e municipais de cada política setorial de atendimento à criança e ao adolescente, 114 

mediante oficio enviado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 115 

CMDCA, no prazo de até 10 (dez) dias anteriores à realização da Conferência, garantindo 116 

a participação dos representantes das políticas setoriais que atuam direta ou indiretamente 117 

na defesa dos direitos da criança e do adolescente, com direito a voz e voto. Art. 9º - A 118 

finalidade da Conferência compreende: I - aprovar o Regimento da Conferência; II – 119 

conferir se houve a execução das propostas da Conferência Municipal anterior; III - avaliar 120 

através de elaboração de diagnóstico, a realidade da criança e do adolescente no 121 

Município; IV - fixar as diretrizes gerais da política municipal da criança e do adolescente no 122 

biênio subsequente ao de sua realização; V - eleger os representantes do Município para 123 

as Conferências realizadas com abrangência regional e/ou estadual; VI - aprovar e dar 124 

publicidade às suas deliberações, através de resolução publicada pelo CMDCA. Art. 10 - O 125 

Regulamento e o Regimento da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 126 

Adolescente disporão sobre sua organização e funcionamento: I - O Regulamento disporá 127 

sobre a organização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; II 128 

- O Regimento disporá sobre o funcionamento da Conferência Municipal dos Direitos da 129 



Criança e do Adolescente. Art. 11 - Caberá ao Executivo Municipal garantir recursos do 130 

orçamento Municipal para custeio da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 131 

Adolescente. Finalizada a leitura deste capítulo Etelda faz uma reflexão sobre o texto do 132 

art. 8º que dispõe “que os delegados dos órgãos governamentais na Conferencia serão 133 

indicados pelos gestores estaduais, regionais e municipais”, e questiona a plenária que se 134 

a Conferência é Municipal como terá delegados estaduais e regionais, pois em sua opinião 135 

estes deverão se fazer representar na Conferência Estadual, coordenada pelo Conselho 136 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR, cujo espaço é destinado 137 

a discussões e deliberações sobre as políticas estaduais dos direitos da criança e do 138 

adolescente. José Cesar discorda e argumenta e questiona onde estaria sendo garantida a 139 

participação dos adolescentes e conta com a posição complementar de Valdair. Alexandra 140 

Squário - participante convidada da Entidade Marista questiona se então os adolescentes 141 

não poderiam participar e Etelda responde que a Conferência é um espaço público e 142 

democrático de debate e deliberações e portanto aberto ao público e que os delegados são 143 

indicados para votarem as deliberações da Conferência enquanto que os demais 144 

participantes tem direito a voz. Após ampla discussão sugere-se dar continuidade na leitura 145 

do texto da Lei e retomar este tema no capítulo que dispõe sobre a composição do 146 

CMDCA, pois se não pode haver participação de delegados de órgãos estaduais e 147 

regionais como que pode o Núcleo Regional de Educação – NRE, Universidade Estadual 148 

do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Associação dos Conselheiros e Ex Conselheiros 149 

Tutelares da Região Oeste do Paraná – ACTOP e Núcleo Regional de Serviço Social – 150 

NUCRESS possuem vaga e representação no CMDCA?. No inciso VI do art. 9º - Etelda 151 

sugere a seguinte redação: VI – aprovar e dar publicidade às suas deliberações, através de 152 

resolução publicada pelo CMDCA. O capítulo é colocado em aprovação com as alterações 153 

e é aprovado com 15 (quinze) votos devido à presença das Conselheiras Valéria Medeiros 154 

e Jane Prestes Dalagnol. Dando continuidade Etelda lê o CAPÍTULO II - DO CONSELHO 155 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA - Seção I - 156 

Da Criação e Vinculação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 157 

Adolescente – CMDCA - Art. 12 - Fica instituído o Conselho Municipal dos Direitos da 158 

Criança e do Adolescente – CMDCA, como órgão deliberativo e controlador das ações da 159 

política municipal dos direitos da criança e do adolescente, assegurada a participação 160 

popular paritária por meio de organizações representativas, vinculado a Secretaria 161 

Municipal de Assistência Social.  § 1º - Fica criado o setor denominado Secretaria 162 

Executiva do CMDCA, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, com a 163 



atribuição de oferecer apoio técnico, operacional e administrativo ao Conselho Municipal 164 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, devendo para isso ser composta por 165 

agente administrativo, estagiários e técnico de nível superior concursado - com 166 

conhecimentos e habilidades voltadas às politicas da área da Criança e do Adolescente, 167 

devidamente aprovado pelo CMDCA. § 2º - O Poder Executivo Municipal deverá oferecer 168 

estrutura física, equipamentos, materiais de expediente e funcionários do quadro do 169 

Município de Cascavel. Art. 13 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 170 

Adolescente - CMDCA será composto por 12 (doze) representantes governamentais e 12 171 

(doze) representantes não governamentais (Levar pra plenária de 22/11 – alterar com a 172 

inclusão da Secretaria Municipal de Ação Comunitária) indicados pelas Entidades não 173 

Governamentais eleitas, sendo que para cada titular haverá um suplente. Art. 14 - Os 174 

representantes governamentais serão os Secretários Municipais das pastas abaixo 175 

relacionadas ou outros representantes indicados por estes, dentre os servidores efetivos 176 

preferencialmente com atuação e/ou formação na área de atendimento à Criança e ao 177 

Adolescente, os quais justificadamente poderão ser substituídos a qualquer tempo, sendo: I 178 

- 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; II - 01 (um) 179 

representante da Secretaria Municipal de Saúde; III - 01 (um) representante da Secretaria 180 

Municipal de Educação; IV– 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Esporte e 181 

Lazer; V - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças; VI - 01 (um) 182 

representante da Secretaria Municipal de Cultura; VII- 01(um) representante da Secretaria 183 

Municipal de Desenvolvimento Econômico; VIII-01 (um) representante da Secretaria 184 

Municipal de Administração; IX- 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 185 

Planejamento; X - 01 (um) representante da Secretaria Municipal Antidrogas; XI- 01 (um) 186 

representante do NRE - Núcleo Regional de Educação; XII – 01 (um) representante de 187 

Entidades Universitárias Públicas; Ver pág. 40 – MANUAL DA ABRINQ. Etelda realiza a 188 

leitura do texto do Manual da ABRINQ que dispõe sobre a: “A composição dos Conselhos 189 

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente - A composição paritária dos 190 

Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente está estabelecida no ECA (art. 88, 191 

inciso II) e é reafirmada na Resolução nº 105/2005, do CONANDA (art. 2º). Cumpre notar 192 

que nem a legislação nem a normativa definem a quantidade de membros do Conselho que 193 

deve estar relacionada ao tamanho e à complexidade da sociedade na qual está inserido. 194 

O que se exige é que representantes do governo e da sociedade civil o integrem em igual 195 

número. Os representantes do governo junto ao Conselho Municipal devem ser indicados 196 

pelo Prefeito, juntamente com o respectivo suplente, no prazo máximo de 30 dias após sua 197 



posse (art. 6º, caput e § 2º). O ato designatório deve, também, definir a duração de seu 198 

mandato (art. 7º). Recomenda o CONANDA que sejam designados, prioritariamente, 199 

representantes dos setores responsáveis pelas políticas sociais básicas, direitos humanos, 200 

finanças e planejamento (art. 6º, § 1º). A presença de tais setores governamentais, por 201 

certo, favorece o exercício do papel integrador do Conselho, a obtenção de informações, o 202 

planejamento das ações e o monitoramento de sua execução. Seus membros, contudo, 203 

não representam, no Conselho, interesses de suas áreas de origem, mas devem fazer 204 

parte do esforço colaborativo em benefício das prioridades relativas aos direitos da infância 205 

e da adolescência. A representação da sociedade civil se faz por meio de organizações 206 

com, pelo menos, dois anos de atuação no município (art. 8º, § 1º) em atividades 207 

relacionadas à promoção e à proteção dos direitos de crianças e adolescentes (Anexo), e 208 

que devem ser escolhidas em assembleia convocada exclusivamente para esse fim (art. 8º, 209 

§ 2º e § 3º), no âmbito de processo fiscalizado pelo Ministério Público (art. 8º, § 6º), sem 210 

qualquer ingerência do Poder Público (art. 9º). No caso de escolha da primeira 211 

representação da sociedade civil, o processo deve dar-se em até 60 dias após o Poder 212 

Executivo sancionar a lei de criação do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 213 

(Anexo). O mandato junto ao Conselho, com duração de dois anos (art. 10), pertence à 214 

organização escolhida, que indicará um de seus membros para atuar como seu 215 

representante (art. 8º, § 4º). São proibidas a prorrogação de mandatos e a recondução 216 

automática de representantes da sociedade civil, devendo as condições para reeleição de 217 

organizações serem fixadas pela legislação local (art. 10, parágrafo único).” Neste 218 

momento Jane Dalagnol questiona a retirada da Secretaria Municipal de Ação Comunitária 219 

e argumenta que uma das atividades da Secretaria é a Defesa Civil que atua em situações 220 

que envolvem a garantia de direitos de crianças, adolescentes e de suas famílias. Maria 221 

Tereza esclarece que a Comissão ao propor a retirada de algumas secretarias é devido à 222 

ausência e falta de representatividade nas reuniões. José Cesar explica que realmente 223 

existem situações de ausência e falta de participação nas ações do Conselho e que 224 

inclusive o CMDCA já encaminhou ofícios solicitando providências neste sentido e reforça 225 

que não se trata do caso da Secretaria de Ação Comunitária a qual Jane representa com 226 

muita responsabilidade. Matheus Israel Brandão da SESOP reforça a importância desta 227 

inclusão e diz que a SESOP poderia ser excluída diante do fato que é mais importante a 228 

participação da Secretaria de Ação Comunitária. Etelda esclarece que as alterações 229 

propostas somente ocorrerão com a eleição do CMDCA e novas indicações das 230 

Secretarias Municipais com o final da gestão 2015/2017 do CMDCA que é em julho de 231 



2017. Leonice Joaquim Slusarski Constantino da Associação Cascavelense de Amigos da 232 

Pastoral da Criança - ACAPAC pergunta como vai ficar a situação da Pastoral junto ao 233 

CMDCA e Etelda esclarece que o CMDCA recebeu um documento do Conselho Municipal 234 

de Assistência Social o qual foi analisado pela Mesa Diretiva do CMDCA e será discutido 235 

na Comissão de Registro e Inscrição para os encaminhamentos necessários e que no 236 

momento oportuno a Entidade será oficiada. O Presidente Valdair coloca em aprovação a 237 

inclusão da Secretaria Municipal de Ação Comunitária que é aprovada com 14 (quatorze) 238 

votos devido à ausência de Gláucia que precisou se ausentar da reunião. Neste momento 239 

Jane Dalagnol justifica que terá que se ausentar da reunião devido ter que comparecer em 240 

outra reunião sobre licitações da Prefeitura Municipal. - Parágrafo único - Os Secretários 241 

Municipais titulares das pastas acima mencionadas são considerados membros natos e, 242 

caso não possam exercer as funções de conselheiro, ser-lhes-á facultado indicar um 243 

representante, desde que este tenha conhecimento técnico e das atribuições da Secretaria 244 

Municipal que representa. Ver pág. 41 – MANUAL DA ABRINQ. Maria Tereza diz que não 245 

há necessidade de fazer a leitura do texto do Manual da ABRINQ e não havendo 246 

manifestações contrárias prossegue-se com a leitura do Art. 15 - As vagas destinadas às 247 

Entidades não Governamentais serão: I - 05 (cinco) para as Entidades não 248 

Governamentais de atendimento a criança e ao adolescente que estejam regularmente 249 

registradas no CMDCA; II - 02 (duas) para os Conselhos Escolares e Associações de Pais, 250 

Professores e Servidores - APPS, vinculados à rede municipal, estadual e particular de 251 

educação; III - 01 (uma) para as Instituições de Ensino Superiores Privadas; IV – 02 (duas) 252 

para as Entidades de Classe; V - 02 (dois) representantes adolescentes entre 16 253 

(dezesseis) e 18 (dezoito) anos, organizados sob diversas formas (jurídica, política ou 254 

social) que tenham como objetivo a luta por seus direitos. Neste momento José Cesar 255 

propõe a inclusão de Associações de Pais, Mestres e Funcionários - APMF no Inciso II, 256 

após a APPS, mas esta proposição ficou pendente para análise final após solicitação de 257 

orientação jurídica, diante da representação estadual e regional já levantada no art. 8º. 258 

Também precisará ser discutida e será regularizada a paridade não governamental devido 259 

à aprovação de inclusão da Secretaria Municipal de Ação Comunitária. § 1º - Na hipótese 260 

do adolescente atingir a idade de 18 anos durante a gestão, será facultada ao mesmo a 261 

continuidade do mandato até o término da gestão para a qual foi indicado. § 2º - As 262 

Entidades não Governamentais eleitas deverão indicar um representante que tenha 263 

preferencialmente atuação e/ou formação na área de atendimento ou defesa dos direitos 264 

da Criança e do Adolescente. Neste item é proposta a seguinte adequação no final do 265 



texto: “sendo vedada a indicação de representante que exerça cargo em comissão ou de 266 

agente político no Executivo Municipal. § 3º - A Entidade não Governamental de 267 

atendimento a criança e ao adolescente, descrita no inciso I do caput deste artigo, perderá 268 

a vaga no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, quando 269 

tiver o registro ou inscrição de seus programas suspenso pelo período superior a seis (06) 270 

meses, sem as providências necessárias para regularização e retomada da atividade. § 4º - 271 

Havendo vacância, a substituição da Entidade não Governamental se dará mediante a 272 

ascensão da Entidade suplente eleita em Fórum próprio, e no caso de não haver suplente o 273 

CMDCA emitirá Edital de convocação de eleição complementar. § 5º - Ficam impedidos de 274 

se tornarem membros do Conselho, Conselheiros Tutelares no exercício da função, 275 

autoridade judiciária, representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública. Lê-se o 276 

texto da pág. 41 do Manual da ABRINQ para subsidiar a análise do conteúdo escrito. 277 

Concluída a leitura da seção I – Valdair questiona se há dúvidas e contribuições e não 278 

havendo coloca o texto em aprovação, o qual é aprovado com 13 (treze) votos favoráveis, 279 

com as alterações propostas, exceto os art. nº 13, 14 e 15 que ficaram para discussão e 280 

aprovação com os esclarecimentos jurídicos relativos à participação de representação de 281 

Órgãos Estaduais e Regionais no CMDCA, devido à saída de Jane Dalagnol e Valéria 282 

Medeiros. Etelda realiza a leitura da Seção II - Da Eleição do Conselho Municipal dos 283 

Direitos da Criança e do Adolescente - Art. 16 - O processo de eleição das Entidades 284 

não Governamentais do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será 285 

realizado bienalmente até o mês de junho em evento específico para este fim, sob 286 

fiscalização do Ministério Público; § 1º - As Entidades não Governamentais eleitas deverão 287 

indicar seus representantes até o 15º (décimo quinto) dia do mês de agosto do ano 288 

eleitoral. § 2º - A posse e o início do exercício da função dos representantes 289 

Governamentais e não Governamentais do CMDCA, ocorrerá no dia dez de setembro, 290 

sendo facultada a realização de ato solene em data anterior a data de posse.  § 3º - 291 

Enquanto não houver eleição da Mesa Diretiva, a presidência do CMDCA será exercida 292 

interinamente pelo conselheiro não governamental que tenha a maior idade.  § 4º - O Edital 293 

de Convocação para as Eleições das Entidades não Governamentais deverá ser publicado 294 

pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 60 (sessenta) dias antes 295 

do pleito. § 5° - Não havendo o preenchimento das vagas, caberá ao CMDCA reabrir edital 296 

para eleição complementar, após a eleição e publicação de seu resultado. Art. 17 - O 297 

colégio eleitoral será formado por delegados indicados e/ou eleitos pelas Entidades não 298 

Governamentais abaixo relacionadas: I - Entidades não Governamentais de atendimento a 299 



criança e ao adolescente que estejam regularmente registradas no CMDCA, exceto 300 

aquelas que estiverem com registro suspenso por indicio de irregularidades; II - Conselhos 301 

Escolares e Associações de Pais, Professores e Servidores – APPS, vinculados à rede 302 

municipal, estadual e particular de educação; III - Instituições de Ensino Superiores 303 

Privadas; IV - Entidades de Classe; V – Representantes adolescentes entre 16 (dezesseis) 304 

e 18 (dezoito) anos, organizados sob diversas formas (jurídica, política ou social) que 305 

tenham como objetivo a luta por seus direitos. Parágrafo Único - As entidades não 306 

governamentais citadas no caput deste artigo que tiverem interesses em pleitear uma vaga 307 

no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA deverão 308 

apresentar sua candidatura através de ofício, de acordo com os prazos previstos no Edital 309 

de Convocação da Eleição. Neste artigo José Cesar solicita a inclusão de Associações de 310 

Pais, Mestres e Funcionários – APMF no inciso II, assim como que este item fique 311 

pendente junto com os demais para análise após solicitação de orientação jurídica. Art. 18 312 

- A eleição do Conselho Municipal dos Direitos de Criança e Adolescente - CMDCA deverá 313 

ser precedida de comunicação formal ao Ministério Público Estadual.  Neste artigo Etelda 314 

sugere a seguinte redação: A eleição “das Entidades não Governamentais para compor o” 315 

Conselho Municipal dos Direitos de Criança e Adolescente - CMDCA deverá ser precedida 316 

de comunicação formal ao Ministério Público Estadual.  § 1º - A Assembleia de eleição será 317 

instalada em primeira chamada com 50% (cinquenta por cento) dos presentes com direito a 318 

voto ou em segunda chamada, após 10 (dez) minutos, com qualquer número. § 2º - O 319 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA expedirá 320 

Resolução de nomeação dos conselheiros indicados como representantes das Entidades 321 

não Governamentais e dos Órgãos Governamentais e após sua publicação dará posse aos 322 

mesmos. Antes de iniciar a leitura do próximo artigo, Etelda sugere a leitura da resposta do 323 

Dr. Murilo do CAOPCAE à consulta que fez ao mesmo quanto à participação dos suplentes 324 

no Conselho. Maria Tereza solicita a leitura do texto enviado e da resposta. Procede a 325 

leitura do e-mail com projeção do mesmo para o acompanhamento de todos: Texto enviado 326 

- Boa noite Dr. Murilo! Estamos revendo a lei municipal que dispõe sobre a política 327 

municipal dos direitos da criança e do adolescente e no capítulo que dispõe sobre o 328 

CMDCA, estamos revendo as atribuições da mesa diretiva e dos conselheiros de direitos e 329 

temos a seguinte dúvida: os suplentes são substitutos dos titulares e atualmente temos 330 

adotado convocar os titulares para reuniões e convidar os suplentes e/ou estes substituem 331 

o titular em casos de ausências! Além disso, nas comissões internas do conselho e nas 332 

representações externas temos incluído de forma igual tanto os titulares quanto os 333 



suplentes e inclusive na lei atual dispõe que todos os conselheiros farão parte de pelo 334 

menos uma comissão! É claro sempre de forma paritária entre governamental e não 335 

governamental! Contudo fomos questionados sobre o fato dos suplentes participarem nas 336 

comissões, pois a estes caberia "apenas as substituições"!!! Diante deste fato poderia nos 337 

auxiliar? Pois procuramos nas orientações do Conanda, FUNDAÇÃO ABRINQ e outros e 338 

não conseguimos esclarecer. Certos do apoio agradecemos. Att. Etelda Madsen - 339 

Assistente Social. Resposta recebida - Prezada Etelda, Bom dia! Os suplentes são os 340 

substitutos naturais dos titulares em todas as ocasiões, de acordo com o que dispuser a lei 341 

ou, na omissão desta, o regimento interno do CMDCA. O correto é que haja previsão da 342 

"substituição automática" pelo suplente quando da ausência do titular, justamente para 343 

assegurar o funcionamento do Conselho em sua composição plena, e isto vale tanto para 344 

as sessões ordinárias/extraordinárias quanto para as demais atividades a cargo do órgão, 345 

incluindo as reuniões das comissões temáticas/especiais. Só não me parece correto que 346 

haja a nomeação dos suplentes de forma independente dos titulares, para que aqueles (os 347 

suplentes) integrem as comissões de forma "autônoma", desde o início de sua instituição. 348 

As comissões devem ser compostas apenas pelos titulares, sendo que os suplentes só irão 349 

atuar na ausência daqueles. Nada impede que os suplentes participem das reuniões e 350 

deem sua colaboração, tendo direito de "voz" (o Conselho de Direitos é um espaço 351 

naturalmente "plural", e a colaboração de todos interessados é sempre bem-vinda), mas 352 

somente terão direito a "voto" - inclusive no âmbito das comissões - na ausência dos 353 

titulares. Com a previsão da participação com direito de "voz" e a criação de um 354 

mecanismo de "substituição automática" para o caso de ausência dos titulares, os 355 

suplentes poderiam participar ativamente das reuniões e demais ações do Conselho sem 356 

que houvesse qualquer questionamento quanto à sua "legitimidade" para atuar (o que, 357 

creio, seja o maior motivo de discórdia). É claro que as ausências dos titulares devem ser 358 

sempre justificadas - e ter um caráter "excepcional" (um titular que falta de forma 359 

sistemática nas sessões do Conselho e nas reuniões das comissões onde deveria atuar 360 

precisa ser substituído - e em caráter "permanente"), pois afinal, são eles que representam 361 

(ou deveriam representar) o segmento respectivo junto ao Conselho, tendo o suplente uma 362 

atuação eminentemente "subsidiária". A propósito, a rigor deve haver 02 (dois) tipos de 363 

"suplência": uma no âmbito da própria entidade representativa (que deve ter um titular e um 364 

suplente, que deve ser comunicado - internamente, no âmbito da própria entidade - da 365 

impossibilidade de participação daquele para participar das sessões e reuniões do 366 

Conselho), e outra "entre entidades" (na qual, diante da absoluta impossibilidade de 367 



participação da entidade - por qualquer de seus representantes - a entidade suplente irá 368 

substituí-la), sendo que as entidades devem se organizar de modo a participar das sessões 369 

do Conselho e reuniões das comissões (o que, a rigor, deveria ser uma de suas maiores 370 

preocupações, dada relevância da atividade), com a criação, como mencionado, de 371 

mecanismos internos e externos que permitam a "substituição automática" dos titulares 372 

que, por qualquer razão, não possam participar da atividade respectiva. Isto importa na 373 

previsão (na lei ou no regimento interno do Conselho - e acho que fica melhor no regimento 374 

interno) de prazos para comunicação da impossibilidade de participação na atividade e 375 

para juntada da respectiva justificativa e outras formas de assegurar que os suplentes (em 376 

ambos os casos mencionados) acompanhem os trabalhos do Conselho e possam dar sua 377 

contribuição, seja com direito a "voz" nas sessões do órgão e reuniões das comissões, seja 378 

com "atribuição plena" quando da ausência dos titulares. Espero ter podido ajudar na 379 

reflexão. Cordialmente, Murillo. Dando continuidade procedeu à leitura do Art. 19 - A 380 

função de membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 381 

CMDCA é considerada de interesse público relevante, não será remunerada e estabelecerá 382 

presunção de idoneidade moral, devendo o representante, titular e/ou suplente quando o 383 

estiver substituindo, prestar informações sobre as demandas e deliberações do Conselho 384 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA aos seus representados, 385 

garantindo assim a participação efetiva nas reuniões ordinárias, extraordinárias, comissões 386 

temáticas e representações externas. Patrícia Gesualdo Paranhos de Oliveira sugere a 387 

retirada do “e/ou” do texto e manutenção apenas do “ou”. § 1º - O exercício da função de 388 

Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente titular, está condicionada a 389 

sua participação em reuniões ordinárias e extraordinárias e de no mínimo em uma 390 

Comissão Temática ou Intersetorial. Ana Lúcia Simão sugere a inclusão do seguinte texto 391 

no final do texto: “e no caso de ausência justificada deverá ser substituído pelo seu 392 

suplente”.  § 2º - O exercício da função de Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e 393 

do Adolescente suplente está condicionada a sua participação como convidado em 394 

reuniões ordinárias e extraordinárias ou em substituição ao conselheiro titular que tiver que 395 

se ausentar e em no mínimo uma Comissão Temática ou Intersetorial. Etelda sugere a 396 

seguinte alteração no final do texto deste parágrafo: O exercício da função de Conselheiro 397 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente suplente está condicionada a sua 398 

participação como convidado em reuniões ordinárias e extraordinárias ou em substituição 399 

ao conselheiro titular que tiver que se ausentar, de forma justificada.   Texto é colocado em 400 

aprovação, com as alterações propostas devido à orientação do Dr. Murilo e evitar possível 401 



ilegalidade. Contudo Maria Tereza expõe sua preocupação diante do grande número de 402 

comissões do Conselho e diante disso os suplentes acabarão participando em substituição 403 

aos titulares. Valdair concorda com o posicionamento de Maria Tereza. Etelda expõe que 404 

atualmente o Conselho tem comissões com muitos participantes, com até dez em algumas, 405 

e mesmo assim acabam funcionando com um número bem reduzido. Com esta nova 406 

representação que exigirá a presença dos titulares e dos suplentes apenas como 407 

substitutos ter-se-á que montar comissões menores e mantendo a paridade. Não havendo 408 

outras contribuições Valdair coloca em aprovação e o texto é aprovado com 13 (treze) 409 

votos, incluindo as sugestões de alterações, exceto o artigo 17 que ficou pendente para 410 

reanálise após solicitação de orientação jurídica. Seção III - Da Competência - Art. 20 - 411 

Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente - CMDCA: I - 412 

Elaborar e aprovar o seu Regimento; II - Conhecer a realidade do seu município e elaborar 413 

o plano de ação anual do CMDCA e o plano de aplicação anual do Fundo da Infância e da 414 

Adolescência; III - Difundir junto à sociedade local a concepção de criança e adolescente,  415 

como  sujeitos  de  direitos,  e  pessoas  em  situação  especial  de desenvolvimento e o 416 

paradigma da proteção integral como prioridade absoluta nas políticas e no orçamento 417 

público; IV - Estabelecer critérios, estratégias e meios de controle das ações 418 

governamentais  e  não  governamentais  dirigidas  à  infância  e  à adolescência no âmbito 419 

do município que possam afetar suas deliberações; V – Acompanhar, monitorar, propor e 420 

avaliar a Política Municipal dos Direitos da  Criança  e  do  Adolescente,  fixando  421 

prioridades  para  a consecução  das  ações,  a  captação  e  a  deliberação  quanto  à  422 

aplicação  de recursos; VI - Registrar as entidades não governamentais e inscrever os 423 

programas governamentais e não governamentais.  De acordo com o que prevê o Art. 90 424 

da Lei Federal 8.069/1990; VII - Articular junto ao Poder Executivo a previsão de instalação 425 

e implementação de novos Conselhos Tutelares de acordo com a ampliação da demanda 426 

bem como previsão e orientações da legislação Federal vigente; VIII – Deliberar, organizar, 427 

regulamentar e coordenar, bem como adotar todas as providências que julgar cabíveis, 428 

para a eleição dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 429 

Adolescente - CMDCA; IX - Dar posse aos conselheiros governamentais e não 430 

governamentais do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA, 431 

nos termos do respectivo regimento e quando declarado vago o posto, por deliberação da 432 

plenária do Conselho; X - Deliberar, organizar, regulamentar e coordenar, bem como adotar 433 

todas as providências que julgar cabíveis, para a eleição dos Conselheiros Tutelares do 434 

Município de Cascavel; XI – Dar posse aos Conselheiros Tutelares do Município de 435 



Cascavel, com registro em ata e publicação no Órgão Oficial do Município de Cascavel - 436 

VER ART. 51 – NOVA LEI DOS CONSELHOS TUTELARES. Etelda propõe a leitura do 437 

texto da Lei do Conselho Tutelar para verificação de todos e é aceito que realize a leitura. 438 

Não havendo dúvidas e manifestações Valdair solicita a continuidade da leitura. Etelda 439 

prossegue com a leitura do texto: XII - Receber petições, denúncias, representações ou 440 

queixas de qualquer pessoa por desrespeito ou descumprimento dos direitos assegurados 441 

às crianças e adolescentes, bem como tomar as providências que julgar necessárias; XIII - 442 

Participar de Comissões, de sindicância e processo administrativo disciplinar, para apurar 443 

eventual irregularidade e falta funcional praticada por Conselheiro Tutelar no exercício de 444 

suas funções; XIV – Deliberar e controlar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal da 445 

Infância e Adolescência – FIA, conforme Plano de Trabalho e Aplicação, fiscalizando sua 446 

respectiva execução; XV - Articular, acompanhar, propor e deliberar sobre a elaboração, 447 

aprovação e execução do Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e 448 

Lei Orçamentária Anual - LOA, no âmbito da Política Municipal dos Direitos da Criança e do 449 

Adolescente; XVI - Fixar critérios de utilização das verbas subsidiadas e demais receitas, 450 

aplicando necessariamente percentual para o incentivo ao acolhimento, sob a forma de 451 

guarda, de crianças e adolescentes em situação de risco, órfãos ou abandonados, na 452 

forma do disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal; XVII – Acompanhar o 453 

Orçamento Criança e Adolescente - OCA, conforme o que dispõe o Tribunal de Contas; 454 

XVIII - Articular, acompanhar, propor e deliberar sobre a elaboração de legislações 455 

municipais relacionadas à infância e adolescência, oferecendo apoio e colaborando com os 456 

Poderes Legislativo e Executivo, no âmbito da sua competência; XIX - Articular com outros 457 

órgãos executores de políticas públicas direcionadas à criança e ao adolescente, e demais 458 

conselhos setoriais; XX – Articular a efetivação do Art. 4º do ECA que dispõe “é dever da 459 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 460 

prioridade, a efetivação dos direitos inerentes à vida, à justiça, à saúde, à alimentação, à 461 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 462 

liberdade e à convivência familiar e comunitária”; XXI - Instituir Comissões Temáticas 463 

necessárias para o melhor desempenho de suas funções, as quais têm caráter consultivo e 464 

vinculação ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e 465 

indicar representantes para compor Comissões Intersetoriais; XXII - Publicar todas as suas 466 

deliberações e Resoluções no Órgão Oficial do Município, seguindo o mesmo trâmite 467 

adotado para publicação dos demais atos do Poder Executivo Municipal; XXIII - Articular, 468 

propor e deliberar sobre a elaboração do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do 469 



Adolescente; XXIV - Articular, acompanhar, propor e deliberar sobre a execução e 470 

aplicabilidade do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente; XXV – Cumprir 471 

e executar as metas que lhe foram atribuídas no Plano Decenal dos Direitos da Criança e 472 

do Adolescente. Não havendo manifestações Valdair coloca em aprovação o texto, o qual é 473 

aprovado com 13 (treze) votos favoráveis. Seção IV - Do Mandato dos Conselheiros 474 

Municipais do CMDCA - Art. 21 - O mandato dos Òrgãos Governamentais e Entidades 475 

não Governamentais terá a duração de dois anos. § 1º - Em caso de substituição de 476 

conselheiro, a entidade, organização, associação ou o poder público deverá comunicar 477 

oficialmente ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, 478 

indicando novo representante. § 2º - Os Conselheiros de direitos do CMDCA que 479 

concorrerem a pleito eleitoral de Conselheiro Tutelar ou para outros cargos públicos 480 

eletivos, deverão requerer o afastamento de suas funções, no ato da inscrição. Ver Art. 13 481 

– Parágrafo Único – Lei dos Conselhos Tutelares. Etelda realiza a leitura do texto e 482 

confirma-se que ambos estão com os conteúdos coerentes. § 3º - O Regimento Interno do 483 

CMDCA disporá sobre a substituição de Conselheiros representantes dos Órgãos 484 

Governamentais e das Entidades não Governamentais. Não havendo manifestações o 485 

Presidente Valdair coloca o texto em aprovação e o mesmo é aprovado com 13 (treze) 486 

votos favoráveis. Etelda prossegue com a leitura: Seção V - Da Estrutura e 487 

Funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- 488 

CMDCA - Art. 22 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -489 

CMDCA reunir-se-á na forma e periodicidade estabelecida no seu Regimento e terá a 490 

seguinte estrutura paritária de representantes Governamentais e não Governamentais: I - 491 

Mesa Diretiva, composta por: a) Presidente; b) Vice-Presidente; c) 1º Secretário; d) 2º 492 

Secretário. II - Comissões Temáticas Temporárias, Especiais e Permanentes. III – Plenária; 493 

IV - Secretaria Executiva. Art. 23 - A mesa diretiva será eleita pelo Conselho Municipal dos 494 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, dentre os membros indicados pelos 495 

Órgãos Públicos e Entidades não Governamentais, no dia da posse dos Conselheiros de 496 

Direitos do CMDCA, em reunião plenária com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) 497 

dos conselheiros. § 1º - Compete à mesa diretiva conduzir os trabalhos e organizar as 498 

pautas das plenárias; § 2º - A presidência deverá ser ocupada por conselheiro 499 

representante das entidades não governamentais; § 3º - A Mesa Diretiva excepcionalmente 500 

poderá tomar providências “ad referendum” em caráter urgente e individual, contudo deverá 501 

pautar o assunto, na primeira Reunião Ordinária do Conselho para ratificação. Art. 24 – As 502 

Comissões Temáticas serão formadas pelos membros titulares e suplentes do Conselho 503 



Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, sendo respeitada a 504 

paridade, e facultada à participação de convidados, técnicos e especialistas. Maria Tereza 505 

propõe a alteração do texto, com o objetivo de garantir que o suplente possa participar das 506 

reuniões de Comissões juntamente com o titular. Após discussão o texto é elaborado com 507 

o seguinte conteúdo: “As Comissões Temáticas serão formadas pelos membros titulares 508 

com direito a voto e dos suplentes com direito a voz e quando estes estiverem substituído o 509 

titular devido a ausência justificada, terão direito a voto, sendo respeitada a paridade, e 510 

facultada à participação de convidados, técnicos e especialistas.” Parágrafo único -  As 511 

Comissões Temáticas terão caráter consultivo e ou propositivo e serão vinculadas ao 512 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. Art. 25 - A 513 

Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, é 514 

composta pelo colegiado dos membros titulares e de suplentes no exercício da função ou 515 

como convidado, sendo a instância máxima de  deliberação e funcionará de acordo com o 516 

Regimento do Conselho Municipal dos Direitos  da Criança e do Adolescente - CMDCA. 517 

Neste momento discute-se a alteração e adequação do texto para adequá-lo às 518 

orientações recebidas do Dr. Murilo, e o texto é alterado para o seguinte conteúdo: “A 519 

Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, é 520 

composta pelo colegiado dos membros titulares e de suplentes quando estiverem 521 

substituindo o titular, ou como convidado, sendo a instância máxima de deliberação e 522 

funcionará de acordo com o Regimento do Conselho Municipal dos Direitos  da Criança e 523 

do Adolescente - CMDCA.” Finalizada a leitura desta seção e não havendo outras 524 

manifestações, o Presidente Valdair coloca o texto com as alterações em aprovação e o 525 

mesmo é aprovado com 13 (treze) votos favoráveis. Valdair solicita a dispensa da leitura do 526 

texto do próximo Capítulo, pois o mesmo não teve alterações em relação ao texto anterior. 527 

CAPÍTULO III - DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA - 528 

Seção I - Da Criação e Natureza do Fundo - Art. 26 -  Fica criado o Fundo Municipal da 529 

Infância e Adolescência – FIA e caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 530 

Adolescente – CMDCA, deliberar e publicizar os recursos recebidos e sua partilha,  através 531 

de Resoluções e de Edital específico. § 1º - O Fundo Municipal da Infância e Adolescência 532 

- FIA, tem por objetivo facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados 533 

ao desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao adolescente. § 2º -  As ações  534 

de  que  trata  o  parágrafo  anterior  referem-se prioritariamente  aos  programas  de  535 

proteção  à  criança  e  ao adolescente,  em  situação  de  risco  social,  e  pessoal,  cuja  536 

necessidade  de atenção extrapola o âmbito de atuação das políticas sociais básicas. § 3º -  537 



O Fundo  Municipal  da  Infância  e  Adolescência  -  FIA,  será constituído: I -  pela  538 

dotação  consignada  anualmente  no  orçamento  do Município para atendimento à criança 539 

e ao adolescente; II -  pelos  recursos  provenientes  dos  Conselhos  Estadual  e Nacional 540 

dos Direitos da Criança e do Adolescente; III -  pelas  doações,  auxílios,  contribuições  e  541 

legados  que  lhe venham a ser destinados; IV -  pelos  valores  provenientes  de  multas  542 

decorrentes  de condenações em ações civis ou de imposição de penalidades 543 

administrativas conforme previsto no art. 214 da Lei Federal 8.069/90. V - por outros 544 

recursos que lhe forem destinados; VI - pelas rendas eventuais, inclusive as resultantes de 545 

depósitos e aplicações de capitais; Art. 27 - O Fundo Municipal da Infância e Adolescência 546 

– FIA será regulamentado por Decreto expedido pelo Poder Executivo Municipal, no prazo 547 

de até 90  dias após  a  vigência  desta  lei,  observada  as  orientações  do  Conselho 548 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA. Art. 28 -  Gerenciamento 549 

do Fundo  Municipal  da  Infância  e Adolescência – FIA se dará da seguinte forma: I -  Pela  550 

Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social com a deliberação do  Conselho Municipal de 551 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, a qual caberá as seguintes atribuições: a) 552 

Administrar os recursos específicos para os programas de atendimento dos direitos da 553 

criança e do adolescente, segundo as Resoluções e Edital do Conselho Municipal de 554 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA; b) Autorizar a aplicação dos  recursos  em  555 

benefícios  da criança  e adolescente,  nos  termos  das  Resoluções e Edital do  Conselho 556 

Municipal  de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; c) Encaminhar 557 

bimestralmente relatório financeiro da movimentação dos recursos alocados no fundo, 558 

contendo justificativas das situações de descumprimento dos cronogramas de aplicação de 559 

recursos pelas Unidades Governamentais e Entidades não Governamentais beneficiadas. II 560 

- Pela Secretaria Municipal de Finanças: a)  Registrar os recursos orçamentários,  oriundos  561 

do Município ou a ele transferidos em benefício das crianças e dos adolescentes pelo 562 

Estado ou pela União; b)  Registrar os recursos captados pelo Município através de 563 

convênios ou de doações ao Fundo; c) Manter o controle escritural das aplicações 564 

financeiras, levadas a efeito pelo Município, de acordo com a legislação vigente. José 565 

Cesar propõe a inclusão do seguinte artigo: Art. 29 – “Poderão pleitear Recursos do FIA 566 

Municipal as Unidades Governamentais e Entidades não Governamentais que estejam 567 

regularmente registradas e com seus programas inscritos no CMDCA, há pelo menos 6 568 

(seis) meses, a contar da publicação de Resolução do CMDCA com aprovação do pedido 569 

de Registro e/ou Inscrição.” Argumenta que tal inclusão visa garantir que a solicitação de 570 

Registro e/ou Inscrição não ocorra nas vésperas de partilha dos recursos do FIA e com a 571 



intencionalidade de obtenção de tais recursos. Valdair coloca em aprovação o Capítulo III 572 

com a alteração proposta pelo José Cesar e o mesmo é aprovado com 11 (onze) votos 573 

favoráveis devido a ausência de 02 conselheiros neste momento. Devido a alteração 574 

proposta e aprovada, a numeração dos demais artigos foram alterados. Etelda prossegue 575 

com a leitura: Art. 30 - As deliberações concernentes à gestão e administração do Fundo 576 

Municipal da Infância e  Adolescência  -  FIA  serão  executadas  pela Secretaria  Municipal  577 

de  Assistência  Social,  sendo  esta  a  responsável  pela prestação de contas. CAPÍTULO 578 

IV - DO CONSELHO TUTELAR - Art. 31 - O Conselho Tutelar é órgão permanente e 579 

autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança 580 

e do adolescente, e será instituído e regulamentado por Lei específica, que disporá sobre 581 

seu funcionamento, natureza, competência e atribuições. Não havendo manifestações 582 

Valdair solicita a dispensa do próximo Capítulo. Etelda clarifica que o texto do próximo 583 

capítulo foi elaborado pela Comissão de Registro, Inscrição, Validação e Renovação do 584 

CMDCA em conjunto com os técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social – 585 

SEASO,  e que uma das alterações propostas é de que as validações sejam anuais e não 586 

bienais conforme consta na Lei anterior, atendendo solicitação dos técnicos da SEASO 587 

para facilitar a entrega de documentos em períodos similares aos da entrega ao Conselho 588 

Municipal de Assistência Social – CMAS, pois atualmente a Secretaria é que possui maior 589 

volume de inscrições no CMDCA. CAPÍTULO V - DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO 590 

GOVERNAMENTAIS E ENTIDADES DE ATENDIMENTO NÃO GOVERNAMENTAIS. 591 

Seção I - Do Registro/ Inscrição/ Reavaliação e Renovação de Entidades e Programas 592 

não Governamentais e de Inscrição dos Programas das Unidades de Atendimento 593 

Governamentais - Art. 31 - As Unidades Governamentais e Entidades não 594 

Governamentais que desenvolvem programas de atendimento a crianças, adolescentes e 595 

suas respectivas famílias, de acordo com o previsto no art. 90, bem como  no  que couber,  596 

as  medidas  previstas  nos  artigos  101,  112  e  129  da  Lei  Federal 8.069/90  -   597 

Estatuto   da  Criança  e  do  Adolescente  -  ECA,  e  demais legislações correlatas, 598 

deverão proceder o registro e inscrever seus programas, especificando os regimes de 599 

atendimento, na forma definida no art. 90 do ECA, junto ao Conselho Municipal dos Direitos 600 

da Criança e do Adolescente – CMDCA. Art. 32 – O Conselho Municipal dos Direitos da 601 

Criança e do Adolescente, somente expedirá registro e inscrição dos programas de 602 

aprendizagem para atendimento de adolescentes de 14 a 18 anos. Parágrafo Único - As 603 

Entidades que requererem Registro/ Inscrição deverão especificar os cursos e respectivos 604 

arcos ocupacionais e faixa etária dos adolescentes atendidos no Plano de Trabalho. Art. 33 605 



– As Entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, 606 

assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos 607 

destinados a crianças e adolescentes, em regime de: I – Orientação e apoio sociofamiliar; II 608 

– Apoio socioeducativo em meio aberto; III – Colocação familiar; IV – Acolhimento 609 

Institucional; V – Prestação de serviço à comunidade – PSC; VI – Liberdade Assistida – LA. 610 

Art. 34 - O CMDCA não concederá registro/ inscrição de programas às entidades que 611 

desenvolvem apenas, atendimento em modalidade educacionais formais, tais como creche, 612 

pré-escola, ensino fundamental e médio. Art. 35 - As entidades não governamentais e os 613 

programas não governamentais e governamentais somente poderão funcionar depois de 614 

registradas/ inscritos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 615 

CMDCA,  o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que fará 616 

comunicação ao Conselho Tutelar, Ministério Público, Vara da Infância e da Juventude, 617 

Defensoria Pública e Órgãos do Trabalho em relação as Entidades e Programas de 618 

Aprendizagem. Art. 36 – A obtenção do registro/ inscrição, reavaliação e renovação   junto 619 

ao CMDCA se dará com o cumprimento das exigências do Conselho, regulamentadas 620 

através de Resolução, publicada oficialmente, a qual estabelecerá  os  documentos, prazos 621 

e fluxos  para o pleito. § 1º - O Conselho Municipal dos  Direitos  da  Criança  e  do 622 

Adolescente  -  CMDCA  terá  prazo  de  até  60  (sessenta)  dias  para  deliberar sobre o 623 

pedido, a contar do protocolo da documentação. Art. 37 – A concessão de registro/ 624 

inscrição terá validade de 04 (quatro) anos, a contar da data da publicação de Resolução 625 

do CMDCA, com emissão de Certificado de Registro/ inscrição. Art. 38 - Os programas em 626 

execução serão reavaliados anualmente pelo Conselho Municipal dos Direitos da  Criança  627 

e  do  Adolescente  -  CMDCA, de acordo com as exigências estabelecidas pelo CMDCA 628 

através de Resolução, constituindo-se como critérios: I - O efetivo respeito às regras e 629 

princípios desta Lei, bem como às Resoluções relativas à modalidade de atendimento 630 

prestado, expedidas pelo Conselho  de  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  -  631 

CMDCA,  em  todos  os níveis; II - A qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, 632 

atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da 633 

Juventude;  III - Em se tratando de programas de acolhimento, institucional ou familiar, 634 

serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à 635 

família substituta, conforme o caso, assim como a adoção dos princípios do art. 92 – ECA e 636 

de seu § 7º de que dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência 637 

estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das 638 

necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias para crianças de 0 (zero) a 3 639 



(três) anos de idade; IV – Em se tratando de programas de aprendizagem profissional para 640 

adolescentes, será considerado o cumprimento das exigências legais do Decreto Federal 641 

nº 8.740/2016, que altera o Decreto Federal nº 5.598/2005, para dispor sobre a experiência 642 

prática do aprendiz e quanto à seleção e priorização de adolescentes e jovens em situação 643 

de vulnerabilidade e risco social, suas alterações e demais legislações pertinentes. Art. 39 644 

– Será indeferido o registro à Entidade não Governamental ou Inscrição de programa 645 

Governamental e não Governamental que: I – Não ofereça a apresentação da 646 

documentação exigida conforme Resolução do CMDCA; II – Ofereça instalações físicas em 647 

condições inadequadas de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e acessibilidade; 648 

III – Objetivos estatutários e Plano de Trabalho incompatíveis com o Estatuto da Criança e 649 

do Adolescente e Política Setorial correspondente; IV – Esteja irregularmente constituída; V 650 

– Tenha em seus quadros pessoas inidôneas; VI – Apresente inadequações ou deixe de 651 

cumprir às Resoluções e Deliberações expedidas pelo CMDCA, relativas ao planejamento 652 

e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados à crianças e 653 

adolescentes e respectivos  regimes de atendimento. § 1º - O indeferimento do pedido de 654 

registro/inscrição será comunicado à Entidade ou Unidade Governamental por meio de 655 

oficio assinado pelo presidente do Conselho, cabendo recurso fundamentado em 15 656 

(quinze) dias contados da data da publicação oficial da deliberação do CMDCA. § 2º - Os 657 

recursos interpostos serão analisados pela Comissão de Registro, Inscrição, Validação e 658 

Renovação do CMDCA com emissão de parecer para apreciação e deliberação da plenária 659 

do Conselho, com prazo de 15 (quinze) dias. § 3º – Não caberá recurso das decisões da 660 

Plenária do Conselho de indeferimentos dos recursos previstos no § 2° deste artigo. Art. 40 661 

- Será suspenso o registro de Entidade não Governamental ou Inscrição de Unidade 662 

Governamental e de Programa que: I – Atuar técnica e administrativamente em desacordo 663 

com o ECA e demais legislações correlatas; II – Deixar de cumprir o Plano de Trabalho 664 

apresentado; III – Descumprir as exigências legais decorrentes de transferência de 665 

recursos financeiros oriundos do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência – FIA; IV – 666 

Descumprir as disposições desta Lei e o previsto nos art. 91, 92, 93 e 94 da Lei Federal nº 667 

8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações; § 1° - O prazo de 668 

suspensão será de no mínimo 1(um) mês e de no máximo 6 (seis) meses, por deliberação 669 

do CMDCA, subsidiado por parecer das Comissões de Registro/Inscrição, Validação e 670 

Renovação e de Monitoramento e Avaliação do CMDCA. § 2° - Durante o período de 671 

suspensão, caberá as Comissões de Registro/Inscrição, Validação e Renovação e de 672 

Monitoramento e Avaliação do CMDCA, realizar o acompanhamento sistematizado da 673 



Entidade/Unidade, a fim de propor ao CMDCA os encaminhamentos necessários. Art. 41 - 674 

No caso de interrupção do funcionamento de Programas de atendimento à crianças e 675 

adolescentes, a Entidade ou Unidade Governamental deverá comunicar formalmente ao 676 

CMDCA, justificando a motivação, as alternativas e as perspectivas para garantia do 677 

atendimento das crianças e adolescentes. § 1° - A interrupção de funcionamento ensejará 678 

a suspensão pelo mesmo prazo previsto no art. 30 § 1º. desta lei, ou cancelamento de 679 

registro/ inscrição no CMDCA. Art. 42 - Será cancelado o registro de Entidade não 680 

Governamental ou Inscrição de Programas Governamentais e não Governamentais, 681 

quando: I – Ocorrer  o processo de suspensão previsto nos art. 39 e § 1°; II – Tiver suas 682 

atividades suspensas por mais de 6 (seis) meses sem as providências necessárias para 683 

regularização e retomada da atividade; Art. 43 - Os casos de indeferimento, suspensão e 684 

cancelamento deverão ser informados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 685 

do Adolescente ao Ministério Público, Vara da Infância e Conselhos Tutelares, Defensoria 686 

pública, Órgãos da Política do Trabalho (quando couber), bem como a Secretaria Municipal 687 

responsável pela Política Municipal a qual a Entidade, Unidade ou Programa está vinculado 688 

e ao respectivo Conselho Municipal Setorial, imediatamente após a publicação formal. Art. 689 

44 - Caberá as Secretarias Municipais prestar orientações técnicas as Entidades não 690 

Governamentais e Unidades Governamentais relativas à sua Política Municipal de 691 

atendimento, com vistas a obtenção de registro/ inscrição, reavaliação e renovação no 692 

CMDCA. Parágrafo Único – As Secretarias Municipais deverão indicar ao CMDCA o 693 

técnico de referência que ficará responsável pela orientação das Unidades Governamentais 694 

e Entidades não Governamentais, o qual será responsável pela emissão de parecer relativo 695 

ao Plano de Trabalho. Neste momento o quórum é de 9 (nove) participantes devido a 696 

retirada de Márcia Terezinha Rabisquim e de Ana Lúcia Simão da reunião. Etelda faz a 697 

leitura do CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS - Art. 45 – O 698 

mandato do CMDCA - Gestão 2015/2017 será prorrogado até a posse da nova gestão que 699 

ocorrerá no dia 10 de setembro de 2017. Art. 46 – O CMDCA deverá elaborar o seu 700 

Regimento de funcionamento, no máximo 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei. 701 

Art. 47 - Ficam revogadas as Leis Municipais nº 6.278 de 11 de outubro de 2013 e Lei 702 

Municipal nº 6.423 de 03 de dezembro de 2014 e demais disposições em contrário. Art. 48 703 

- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial. Gabinete do Prefeito Municipal - 704 

Cascavel, ....de..... de 2016. Edgar Bueno - Prefeito Municipal - Inês Aparecida de Paula – 705 

Secretária Municipal de Assistência Social – Rodrigo Tesser – Secretário de Assuntos 706 

Jurídicos. Finalizando a leitura sem manifestações e diante da necessidade de 707 



consulta jurídica para maiores esclarecimentos e deliberação da plenária em relação aos 708 

artigos 8º, 14, 15 e 17, diante das discussões e ausência de consenso e aparato legal, foi 709 

agendada Reunião Extraordinária para o dia vinte e dois do corrente mês, as quatorze 710 

horas em local a ser definido pela Secretaria Executiva. Para a reunião Etelda  Madsen, 711 

Silvana Andrade e José Cesar Sagrilo, ficaram com a responsabilidade de trazer subsídios 712 

e esclarecimentos legais, a fim de amparar a discussão e aprovação da plenária e desta 713 

forma concluir o texto que deverá ser encaminhado ao Executivo Municipal para os 714 

encaminhamentos da publicação da Lei Municipal. Prosseguindo Valdair encaminha para 715 

apreciação e aprovação a Pauta nº 4) Apreciação e deliberação (à pedido da SEASO) 716 

de alteração da data de “publicização da partilha do FIA 2016 e abertura da 717 

campanha 2017 – 29/11/2016” – ANEXO IV do Cronograma do Edital de Análise e 718 

Seleção dos Planos de Trabalho e Aplicação – FIA 2016, publicado através da 719 

Resolução n° 023/2016 de 27/07/2016 – Data proposta: 28/11/2016 (segunda-feira) às 720 

9h na Sala de Atos do 3° Piso da Prefeitura Municipal (lançamento campanhas e 721 

assinaturas de convênios do FIA e FMI). Não havendo necessidade de esclarecimentos 722 

complementares a alteração de data foi aprovada com 9 (nove) votos favoráveis. Os 723 

demais conselheiros presentes tiveram que se ausentar devido compromissos pessoais. 724 

Concluída a pauta o Presidente Valdair lembra que na data de hoje comemora-se o dia do 725 

Conselheiro Tutelar e registra seu agradecimento e do CMDCA aos Conselheiros Tutelares 726 

Presentes na reunião, Andrelina Pedroza Battisti e Patricia Gesualdo Paranhos de Oliveira, 727 

assim como da ex conselheira tutelar e atualmente conselheira do CMDCA Silvana 728 

Andrade, e solicita que os mesmos estendam as felicitações e agradecimentos aos demais 729 

conselheiros tutelares do Município de Cascavel pelo belo trabalho que realizam.  730 

Finalizando a reunião, agradece a presença de todos e nada mais havendo para tratar, dá 731 

por encerrada à reunião às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos eu Etelda 732 

Madsen________________________________ Assistente Social da Secretaria Executiva dos 733 

Conselhos/ CMDCA, lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pelo Presidente do 734 

CMDCA Valdair Mauro Debus ________________________________________________ 735 


