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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

ATA Nº 16 – 22/11/2016 

 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze 1 

horas e dezessete minutos, em segunda chamada, com um quórum de 12 (doze) 2 

conselheiros de direitos votantes, na sala treze do SENAC de Cascavel- PR, sob a 3 

coordenação do Presidente Valdair Mauro Debus, ocorreu a Reunião Extraordinária do 4 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, cujas presenças 5 

estão registradas em lista de presença anexa a esta ata. Inicialmente o Presidente Valdair 6 

agradeceu a presença do Dr. José Telles do Pilar – Assessor Jurídico da Secretaria 7 

Municipal de Assistência Social – SEASO, do 1º Tenente da PMPR Sr. Wellingthon 8 

Miquéias Bastos – representante do 6º Batalhão da Polícia Militar de Cascavel, da 9 

Conselheira Tutelar Andrelina Pedroza Battisti, Membros da Mesa Diretiva do Conselho e 10 

equipe de apoio da Secretaria Executiva dos Conselhos. Apresenta a pauta do dia para 11 

aprovação, a qual é disposta em multimídia, com o seguinte conteúdo: 1) Apreciação e 12 

aprovação da pauta; 2)Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 3) 13 

Apreciação e aprovação final da proposta de alteração da Lei Municipal n° 14 

6.278/2013, conforme deliberações da Reunião Extraordinária realizada em 15 

18/11/2016. Não havendo inclusões, a pauta é aprovada com 12 (doze) votos favoráveis. 16 

Prosseguindo Valdair encaminha o ponto de pauta nº 2) Apreciação e aprovação das 17 

justificativas de ausências: Etelda realiza a leitura do Ofício nº 070/2016 de 21/11/2016 18 

da Secretaria Municipal de Educação, ausência da Sra. Edlaine da Silva Dutra, devido no 19 

mesmo horário estar participando de Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 20 

Políticas Culturais de Cascavel-PR, conforme convocação anexa; Ofício nº 130/2016 de 21 

21/11/2016 – Centro de Atenção Psicossocial Infância e Adolescência – CAPSi, ausência 22 

da Sra. Lenita Terezinha Sturm da Veiga devido à necessidade da mesma se fazer 23 

presente em duas reuniões de matriciamento em saúde mental junto às Unidades Básicas 24 

de Saúde, previamente agendadas. Colocadas em aprovação pelo Presidente Valdair, as 25 

justificativas são aprovadas com 12 (doze) votos favoráveis. Pauta nº 3) Apreciação e 26 

aprovação da proposta de alteração da Lei Municipal n° 6.278/2013: Neste momento o 27 



quórum é de 15 (quinze) com a presença das Conselheiras de Direitos Nádia Waldomiro de 28 

Oliveira Santos, Raquel Marca e Vanilse da Silva Schenfert. Valdair solicita que a Minuta 29 

da Lei Municipal em discussão seja projetada para o acompanhamento de todos. Etelda 30 

Madsen – Assistente Social da Secretaria Executiva do Conselho esclarece que a referida 31 

minuta foi encaminhada a todos com as pendências que ficaram para análise jurídica, as 32 

quais estão grifadas no texto. José Cesar Sagrilo solicita a palavra e propõe que seja 33 

analisado e aprovado o art. 8º - “Os delegados dos órgãos governamentais na Conferência 34 

serão indicados pelos gestores estaduais, regionais e municipais de cada política setorial 35 

de atendimento à criança e ao adolescente, mediante oficio enviado ao Conselho Municipal 36 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no prazo de até 10 (dez) dias 37 

anteriores à realização da Conferência, garantindo a participação dos representantes das 38 

políticas setoriais que atuam direta ou indiretamente na defesa dos direitos da criança e do 39 

adolescente, com direito a voz e voto”, pois os demais estariam aprovados 40 

automaticamente com a aprovação deste artigo. Dr. José Telles do Pilar discorda e diz que 41 

as representações do CMDCA não tem relação com este artigo que trata da conferência. 42 

Esclarece que está na reunião para dar orientação jurídica a pedido de Estela devido 43 

discussão em reunião anterior quanto à participação de Órgãos Estaduais e Regionais no 44 

Conselho que é Municipal, pois cada Ente Federado tem seu poder de deliberação. Estela 45 

explica que o artigo oitavo dispõe sobre a indicação de delegados para a Conferência e 46 

que estes independem da representação no CMDCA, cuja definição de número de 47 

delegados e as Entidades que os indicarão deverão constar em regulamento próprio da 48 

Conferência. Maria Tereza e Valdeir defendem a tese de que a participação neste processo 49 

de discussão deve ser ampla e diante disso deve-se garantir a representação do máximo 50 

de Entidades que atendem crianças e adolescentes. Após o debate e não havendo 51 

proposição de alteração do texto do artigo oitavo o mesmo é colocado em aprovação e é 52 

aprovado com 14 (quatorze) votos favoráveis e uma abstenção de Raquel Marca. Neste 53 

momento Valéria Medeiros – Representante da Entidade Guarda Mirim, justifica que 54 

recebeu uma ligação e que há urgência de sua presença na Entidade e diante de tal fato 55 

terá que se ausentar da reunião. Diante disso o quórum passa a ser de 14 (quatorze). 56 

Prosseguindo passa-se ao artigo 13 - “O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 57 

Adolescente - CMDCA será composto por 12 (doze) representantes governamentais e 12 58 

(doze) representantes não governamentais indicados pelas Entidades não Governamentais 59 

eleitas, sendo que para cada titular haverá um suplente.” Altera-se o texto para 13 (treze) 60 

representantes governamentais e 13 (treze) representantes não governamentais, devido à 61 



inclusão da Secretaria Municipal de Ação Comunitária como governamental no artigo 14, 62 

na reunião anterior. Diante disso há necessidade de inclusão de uma representação não 63 

governamental no artigo 15, para garantir a paridade. Discute-se então o artigo 15. Há 64 

debate sobre o Inciso IV deste artigo que dispõe sobre 02 (duas) vagas para as Entidades 65 

de Classe. Dr. José Telles questiona que as entidades de classe são órgãos de defesa de 66 

interesses de categorias de profissionais e não de defesa direitos de crianças e 67 

adolescentes, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB que é a única que além da 68 

defesa dos direitos dos advogados atua na defesa dos direitos difusos.  É discutido sobre a 69 

representação da Associação dos Conselheiros e Ex Conselheiros Tutelares – ACTOP que 70 

é um Órgão Regional e de defesa de interesses dos Conselheiros Tutelares. Maria Tereza 71 

Chaves e Silvana de Andrade argumentam que a ACTOP atua sim na Política Municipal 72 

dos Direitos de Crianças e Adolescentes e a defesa destes direitos, pois desenvolve 73 

capacitações de Conselheiros Tutelares que refletem na melhora do atendimento de 74 

crianças e adolescentes. Questiona-se o que dispõe o Estatuto da ACTOP. Vanilse reforça 75 

a necessidade de clarificar qual é o papel da ACTOP para definir a representação no 76 

CMDCA. Maria Tereza sugere que seja garantido um Inciso com uma vaga para ACTOP. 77 

Dr. José Telles contra argumenta e questiona como será garantida uma vaga para a 78 

ACTOP se o processo de representação das Entidades não Governamentais é através de 79 

eleição? Que garantir esta vaga é ilegal. Maria Tereza propõe então que o texto do Inciso 80 

IV fique com a seguinte redação: “03 (três) para Associações e/ou Entidades de Classe que 81 

tenham atuação direta ou indireta na Política Municipal dos Direitos da Criança e do 82 

Adolescente”, em substituição ao texto atual: “02 (duas) vagas para as Entidades de 83 

Classe”.  Etelda esclarece que estas representações constavam na lei anterior como 84 

representação de Entidades de Defesa de Direitos o que dificultava a definição de quem 85 

poderia pleitear tais vagas, pois Entidade de Defesa para a Assistência Social está bem 86 

definido, contudo em outras Políticas não. Inclusive tinha-se representação do Rotary no 87 

CMDCA o qual não possui ações continuadas e permanentes na área da criança e 88 

adolescente, realizam campanhas e atividades, mas que não são permanentes.  Valdair diz 89 

que o Clube dos Diretores Lojistas – CDL, Entidade que ele representa entrou na vaga de 90 

Entidade de Defesa de Direitos. Ana Lúcia Simão diz que é importante a participação da 91 

Associação Comercial e Industrial – ACIC diante da necessidade de garantir o 92 

funcionamento da política municipal de aprendizagem para adolescentes do Município, de 93 

acordo com discussão em reunião recente com o Juiz da Vara de Infância e da 94 

Adolescência. Valdair coloca em aprovação a alteração do Inciso IV, com o texto proposto 95 



por Maria Tereza, e o mesmo é aprovado com 11 (onze) votos favoráveis e 03 (três) 96 

abstenções. As Conselheiras Izabel Aparecida Mota Panizio e Marcia T. Rabisquim 97 

questionam porque somente 05 (cinco) vagas para as Entidades registradas no CMDCA, 98 

pois como o número de Entidades é maior não haverá vagas para todas. Etelda explica que 99 

atualmente a Fundação Assis Gurgacz – FAC e Geração de Emprego Renda e Apoio ao 100 

Desenvolvimento Regional - GERAR possuem registro e não tem representação no 101 

Conselho, pois a candidatura para a eleição ao pleito de vagas no Conselho é opcional, 102 

não é obrigatória. Fala também da dificuldade para o preenchimento de vagas, que poderá 103 

ensejar eleição complementar. Raquel Marca fala que deixar como Associação é 104 

complicado, pois é muito fácil abrir uma Associação e é preciso se garantir minimamente 105 

que as que se candidatarem tenham ação e atuação com o atendimento de crianças e 106 

adolescentes. Etelda expõe que estas exigências estarão no Edital de Eleição do Conselho 107 

e será deliberado pela plenária do CMDCA. Vanilse contribui dizendo que desta forma 108 

contempla ACTOP, ACIC e outras Associações. Prossegue-se com a análise do artigo 17 109 

com a adequação do seu Inciso IV que passa a ter o mesmo conteúdo do Inciso IV do 110 

artigo 15: “art. 17 – Inciso IV - 03 (três) para Associações e/ou Entidades de Classe, que 111 

tenham atuação direta ou indireta na Politica Municipal dos Direitos da Criança e do 112 

Adolescente.” Valdair coloca em aprovação a alteração proposta e a mesma é aprovada 113 

com 12 (doze) votos favoráveis e 03 (três) abstenções com a chegada de Sonia Regina 114 

Splengler Xavier. Finalizados os trabalhos e análise, discussão e aprovação do texto da 115 

minuta de alteração da Lei Municipal nº 6.278/2013, o Presidente Valdair coloca em 116 

aprovação o texto em sua integralidade, o qual é aprovado com 15 (quinze) votos 117 

favoráveis. Vanilse informa que a Lei dos Conselhos Tutelares, aprovada pelo CMDCA já 118 

foi protocolada na Câmara Municipal de Vereadores. É definido que a Mesa Diretiva deverá 119 

encaminhar com a maior brevidade possível a Minuta corrigida para a SEASO providenciar 120 

os encaminhamentos necessários de aprovação da mesma junto à Câmara Municipal de 121 

Vereadores. Dr. José Telles lembra que junto da Minuta deverá ser encaminhada 122 

justificativa da necessidade de alteração da referida Lei. Etelda diz que enquanto técnica 123 

tomará as providências relativas ao CMDCA. Valdair agradece a presença de todos e 124 

lembra da importância da participação na Reunião do Conselho Estadual dos Direitos da 125 

Criança e do Adolescente – CEDCA que será realizada na UNIPAR, o dia todo em 126 

25/11/2016 e solicita para Maria Tereza, enquanto representante regional do CEDCA que 127 

verifique se foi incluída na pauta a solicitação do CMDCA, relativa à necessidade de 128 

articulação junto a Secretaria de Estado do Esporte e Turismo – SEET, para que os seus 129 



Escritórios Regionais atuem no cadastramento e acompanhamento das Escolas de Base 130 

Esportiva Municipais, conforme orientação e solicitação do Conselho Estadual. Etelda 131 

reforça o convite impresso entregue a todos, sobre o Ato Solene de Assinaturas dos 132 

Convênios com as Entidades não Governamentais das Partilhas dos Fundos Municipais da 133 

Infância e da Adolescência – FIA e do Idoso – FMDI – 2016, que acontecerá em 134 

28/11/2016 ás 9h na Sala de Atos do 3º Piso da Prefeitura Municipal. Nada mais havendo 135 

para tratar, o Presidente dá por encerrada à reunião às quinze horas e vinte e seis minutos 136 

eu Etelda Madsen________________________________ Assistente Social da Secretaria 137 

Executiva dos Conselhos/ CMDCA, lavrei a presente ata, que será assinada por mim, e pelo 138 

Presidente do CMDCA Valdair Mauro Debus ____________________________________. 139 


