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REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

ATA Nº 01 – 08/02/2017 

 

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na 1 

sala de Reuniões do Terceiro Piso da Prefeitura Municipal de Cascavel  - Centro, Cascavel 2 

– PR, aconteceu a primeira Reunião Ordinária do ano de dois mil e dezessete do Conselho 3 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, sob a coordenação do seu 4 

Presidente Sr. Valdair Mauro Debus, de seus Conselheiros e convidados, conforme lista de 5 

presença anexa a esta ata. A reunião iniciou com o quórum de vinte participantes. O 6 

Presidente agradece a presença de todos e em especial a do Vereador Pedro Sampaio e 7 

de seu Assessor de Gabinete Julio C. Raizel, Tatiana Stahl - Coordenadora da Unidade de 8 

Acolhimento Feminino da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO, dos 9 

Conselheiros Tutelares e da Justa Alves dos Anjos Chesca - Encarregada da Secretaria 10 

Executiva dos Conselhos. Em seguida o Presidente solicita à Equipe da Secretaria 11 

Executiva do Conselho para que realizasse a conferência da contagem do quórum, que 12 

totalizou vinte (20) conselheiros de direitos votantes e prossegue com o encaminhamento 13 

da pauta do dia: 1) Apreciação e aprovação da pauta; 2) Apreciação e aprovação das 14 

justificativas de ausências; 3) Substituição e Posse de representantes/ composição 15 

do Conselho; 4) Apreciação e aprovação da Ata n° 17 – Reunião Ordinária de 16 

07/12/2016; 5) Apresentação de síntese das atividades do CMDCA em 2016; 6) 17 

Apreciação e deliberação da proposta de Calendário de Reuniões do Conselho para 18 

2017; 7) Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão de Acompanhamento, 19 

Monitoramento, Avaliação e Fiscalização da Execução dos Planos de Trabalho e 20 

Aplicação do FIA – Partilha 2016, referente a alteração do Plano de Trabalho da 21 

Entidade APOFILAB – Partilha FIA 2016; 8) Ratificação do Protocolo Administrativo 22 

do Conselho para substituição de Conselheiro Tutelar; 9) Reordenamento das 23 

Comissões Internas do CMDCA; 10) Para conhecimento: 10.1 – Reunião 24 

Extraordinária em 21/02/16 às 8h30 no Auditório da Prefeitura Municipal – Pauta: 25 

Apresentação de dados de atendimento pelos Conselhos Tutelares; 10.2 – 26 

Deliberações do CEDCA – FIA Estadual; 11) Pauta Fechada (exclusiva para membros 27 

do CMDCA e Conselheiros Tutelares Convidados da Comissão de Ética e Disciplina): 28 



11.1 – Apreciação e Deliberação de Parecer da Comissão de Ética e Disciplina 29 

referente “pedido de providências do requerente V.M., relativo ao desempenho das 30 

funções de Conselheiro Tutelar. O Presidente questiona aos presentes se há alguma 31 

inclusão de pauta. O Vice-Presidente José Cesar Sagrilo pede que a pauta oito passe a ser 32 

parte da pauta fecha, pois trata-se de procedimento interno do conselho. A pauta com as 33 

alterações propostas foi aprovada com dezenove votos favoráveis e uma ausência de 34 

Fernanda. 1) Apreciação e aprovação da pauta; 2) Apreciação e aprovação das 35 

justificativas de ausências; 3) Substituição e Posse de representantes/ composição 36 

do Conselho; 4) Apreciação e aprovação da Ata n° 17 – Reunião Ordinária de 37 

07/12/2016; 5) Apresentação de síntese das atividades do CMDCA em 2016; 6) 38 

Apreciação e deliberação da proposta de Calendário de Reuniões do Conselho para 39 

2017; 7) Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão de Acompanhamento, 40 

Monitoramento, Avaliação e Fiscalização da Execução dos Planos de Trabalho e 41 

Aplicação do FIA – Partilha 2016, referente a alteração do Plano de Trabalho da 42 

Entidade APOFILAB – Partilha FIA 2016; 8) Reordenamento das Comissões Internas 43 

do CMDCA; 9) Para conhecimento: 9.1 – Reunião Extraordinária em 21/02/16 às 8h30 44 

no Auditório da Prefeitura Municipal – Pauta: Apresentação de dados de atendimento 45 

pelos Conselhos Tutelares; 9.2 – Deliberações do CEDCA – FIA Estadual; 10) Pauta 46 

Fechada (exclusiva para membros do CMDCA e Conselheiros Tutelares Convidados 47 

da Comissão de Ética e Disciplina): 10.1 – Apreciação e Deliberação de Parecer da 48 

Comissão de Ética e Disciplina referente “pedido de providências do requerente 49 

V.M., relativo ao desempenho das funções de Conselheiro Tutelar; 10.2) Ratificação 50 

do Protocolo Administrativo do Conselho para substituição de Conselheiro Tutelar. 51 

Valdair ressalta que a pauta fechada tem dois itens e que o primeiro é aberto aos 52 

conselheiros tutelares convidados da Comissão de Ética e Disciplina e o segundo item 53 

éapenas para os Conselheiros de Direitos. Dando continuidade a reunião, o Presidente 54 

passa ao item 2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências: Fabio 55 

Tomasetto faz a leitura das justificativas de ausências conforme Ofícios encaminhados à 56 

Secretaria Executiva dos Conselhos/CMDCA: Justificativa da APAE - Conselheiras Marcia 57 

Rabisquem e Jandira de Jesus Silva - Reunião Ordinária de 07/12/2016, as quais não 58 

puderam participar por motivos de trabalho. Justificativa da Ordem dos Advogados do 59 

Brasil - OAB - Conselheira Mayra Martins Mellos a qual não pôde participar da Reunião 60 

Ordinária de 07/12/2016 por estar participando de uma audiência no Judiciário no mesmo 61 

horário. Justificativa da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos – SEAJUR - 62 



Conselheira Glaucya Bachinski devido se encontrar de férias no período de 01 a 63 

10/02/2017. Justificativa da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO - 64 

Conselheiro Hudson Marcio Moreschi Junior, o qual estará recepcionando o Sr. 65 

Governador do Estado do Paraná no Território Cidadão do Cascavel Velho no mesmo 66 

horário. O Presidente coloca em aprovação as justificativas de ausências, as quais são 67 

aprovadas com dezenove (19) votos favoráveis e uma ausência de Maria Tereza Chaves. 68 

Na sequência o presidente passa a pauta 3) Substituição e Posse de representantes/ 69 

composição do Conselho: Neste momento o presidente passa ao ato de posse dos 70 

novos conselheiros indicados: Denise Aline Perondi Viccari dos Santos que era conselheira 71 

suplente representante da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer- SMEL e neste ato 72 

passou a ser titular em substituição a Alice Martelli e Ricardo de Lima Legnani – indicado 73 

como Suplente – SMEL em substituição a Denise Aline Perondi Viccari; Aparecida Teixeira 74 

Bernardino Moraes como membro suplente representando a Associação Educacional 75 

Espírita Lins de Vasconcelos  – Guarda Mirim, que se encontrava vago desde o 76 

afastamento de Luiz Pastorini Lançanova; Leni Felipini Dal Pai, como membro suplente 77 

representando a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos – SEAJUR em substituição a 78 

Samara Segalla; Edlaine da Silva Dutra, membro titular representando a Secretaria 79 

Municipal de Cultura – SEMUC, em substituição a Nádia Waldomiro de Oliveira Santos 80 

Após assinatura dos termos de posse os membros empossados passam a compor o 81 

quórum da plenária, que totaliza vinte e dois (22) votantes. Etelda Madsen - Assistente 82 

Social da Secretaria Executiva dos Conselhos/ CMDCA, faz as orientações aos novos 83 

conselheiros de que deste momento em diante os titulares estão habilitados a votar e os 84 

suplentes somente quando houvera ausência do titular. Solicita que os cartões de votação 85 

sejam devolvidos ao final de cada reunião. Fez também a apresentação da Equipe da 86 

Secretaria Executiva dos Conselhos e do CMDCA. Informou que cada conselheiro novo 87 

receberá uma pasta contendo as leis municipais, regimento do conselho e outras 88 

informações de relevância, e que não será possível entregar nesta reunião devido 89 

problemas com impressão no equipamento da Secretaria Executiva. José Cesar sugere 90 

que todos os conselheiros se apresentem dizendo seus nomes e quem representam no 91 

CMDCA. Dando continuidade o Presidente passa ao item 4) Apreciação e aprovação da 92 

Ata n° 17 – Reunião Ordinária de 07/12/2016. A ata foi encaminhada por e-mail com 93 

antecedência aos conselheiros e por esse motivo Valdair solicita à plenária a dispensa da 94 

leitura. Não havendo nenhum apontamento e alteração a ata é posta em aprovação. Fabio 95 

explica que conforme o regimento as atas são encaminhadas com antecedência para que 96 



os conselheiros possam ler e fazer seus apontamentos. Valdair diz ainda que existem três 97 

tipos de votos: favorável, contrário e abstenção. O quórum neste momento passa a ser de 98 

vinte e um (21) votantes com a saída da Conselheira Leni da SEAJUR. A ata é aprovada 99 

com vinte (20) votos favoráveis e uma (01) abstenção. Dando sequência na pauta o 100 

Presidente para ao item 5) Apresentação de síntese das atividades do CMDCA em 101 

2016: Fabio faz leitura da síntese das atividades conforme planilha apresentada com o uso 102 

de multimídia: REUNIÕES 2016. Mesa Diretiva 19; Comissão de Monitoramento e 103 

Avaliação 21; Comissão de Orçamento e Finanças 13; Comissão de Eventos 04; Comissão 104 

Especial de Leis (Reformulação das Leis 6.278/13 - CMDCA e 6.279/13 dos Conselhos 105 

Tutelares)16; Comissão de Ética e Disciplina 08; Comissão de 106 

Registro/Inscrição/Validação/Renovação 11; Comissão Fiscalização do FIA 02; Comissões 107 

conjunta com CMAS 02; Comissão Prefeito Amigo da Criança 02; TOTAL 98. REUNIÕES/ 108 

VISITAS À REDE DE ATENDIMENTO/PROTEÇÃO. Mesa Diretiva 08; Visitas de 109 

Comissões 04; TOTAL 12. REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. Reuniões 110 

Ordinárias 10; Reuniões Extraordinárias 06; Reuniões Extraordinárias Conjuntas com 111 

CMAS 01; TOTAL 17. EVENTOS. 16 a 20/05 – Semana Municipal Contra a Violência às 112 

Crianças e Adolescentes – 5 dias de evento. 19/07 – Evento de Capacitação sobre o 113 

Sistema de Proteção Integral à Infância e Adolescência no Município de Cascavel - PR. 114 

Edson Sêda – SEMANECA. 28/11 - Evento de Formalização de Convênios, Publicização 115 

da Partilha do FIA 2016 e Lançamento da Campanha Tributo à Cidadania 2016/2017. 116 

TOTAL 03. REGISTRO/ INSCRIÇÃO DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS E 117 

UNIDADES GOVERNAMENTAIS. DEFERIDOS: Registro 1; Inscrição de Programa 3; 118 

Validação de Registro/ Inscrição 3; Renovação:1. TOTAL 8. INDEFERIDOS: Registro 1; 119 

Inscrição 1. TOTAL 2. PROPOSTAS DE LEIS MUNICIPAIS. Propostas de alteração das 120 

Leis Municipais n° 6.278/2013  e 6.279/2013 – que dispõem sobre a Política Municipal da 121 

Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar 02. TOTAL 02. EDITAIS: Editais: 01-2016 122 

- Convoca CT’s eleitos 2015; 02-2016 – Convoca CT Suplente para substituir CT; em 123 

exercício da função, devido licença Maternidade. 03-2016 – Convoca CT’s Suplentes para 124 

substituir CT’s em exercício da função, devido período de férias. 03 Editais de Análise e 125 

Seleção de Planos de Trabalho e Aplicação – FIA 2016 – 01 Resolução n° 023/2016. 126 

TOTAL - 04. PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÕES. TOTAL DE RESOLUÇÕES - 44. OFICIOS 127 

EMITIDOS CMDCA. TOTAL OFICIOS - 406. OFICIOS CIRCULARES - 30. 128 

REPRESENTAÇÕES EXTERNAS. Projeto Bolsa Agente da Cidadania - Centro da 129 

Juventude – JANE E FABIO - 10. Conselho Municipal de Educação – MARIA TEREZA E 130 



CESAR - 20. Comissão Intersetorial de Socioeducação do Município de Cascavel – 131 

CISVEL – ADILSON - 02. Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência e do 132 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - CEV/ PETI – ROSANGELA GOMES 133 

ORNELAS - 03. Rede de Atenção e Proteção Social não foi informado. Comitê Gestor do 134 

Centro da Juventude Professor Jomar Vieira Rocha não foi informado. Comitê Gestor da 135 

Casa de Passagem Indígena - Não teve reuniões. Programa Esporte e Lazer da Cidade – 136 

PELC da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL - Não teve reuniões. 137 

Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas – COMAD não foi informado. 138 

Comitê Intersetorial Permanente de Saúde Mental - Não teve reuniões. Comissão de 139 

Elaboração do Protocolo de Acolhimento Institucional e Familiar da Secretaria Municipal de 140 

Assistência Social – SEASO - Não teve reuniões. Programa de Formação Continuada e 141 

Permanente dos Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direitos do CMDCA – SEASO - 142 

Não teve reuniões. Comitê Interinstitucional de Acompanhamento e Avaliação do Plano 143 

Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Cascavel - Não teve 144 

reuniões. TOTAL - 35. PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE EM EVENTOS. Projeto 145 

Crianças e adolescentes protegidos - 03/06/2016 – 01. IV Seminário Municipal de 146 

Sensibilização ao Enfrentamento e Erradicação do Trabalho Infantil - 10/06/2016 - 01. I 147 

Seminário Municipal de Socioeducação - UNIPAR 28/09/2016 01. I Mostra de Talentos – 148 

Proteção Básica - 09/12/2016 – 01. 2° Aprendiz de Ouro – FAG 13/12/2016 -01; "Mostra 149 

Cultural" A arte e o tempo - CJ, CEU e Casa Da Cultura Zona Norte - 21/12/2016 – 01. 150 

Eventos na Guarda Mirim - 02. TOTAL 08. Dando continuidade o Presidente passa ao item 151 

6) Apreciação e deliberação da proposta de Calendário de Reuniões do Conselho 152 

para 2017. Etelda explica que esta é uma minuta de calendário que a Secretaria Executiva 153 

do CMDCA já tinha feito com sugestão de datas que foram apresentadas na reunião de 154 

dezembro, na qual a plenária sugeriu que fossem consultados os serviços e entidades para 155 

a possibilidade de se envolver mais a comunidade e garantir a participação efetiva dos 156 

adolescentes, deixando a aprovação para esta primeira reunião de 2017. Com a mudança 157 

da gestão o CMDCA solicitou uma agenda com o Prefeito e a descentralização das 158 

reuniões faz parte da pauta, para ver a possibilidade de adequá-las conforme a 159 

territorialização proposta pelo Executivo Municipal. Valdair diz que já tivemos uma boa 160 

experiência no ano passado, e sita  como exemplo a escola que solicitou uma reunião para 161 

garantir a participação de adolescentes no processo. José Cesar pede somente que seja 162 

tomado cuidado em relação ao espaço físico do local, para que todos fiquem bem 163 

acomodados, pois as reuniões são longas. Fabio diz que a proposta de hoje é aprovar 164 



apenas as datas e horários das reuniões, quanto aos locais ficará para deliberação 165 

posterior após a conversa com o Prefeito Paranhos e  faz a leitura da proposta conforme 166 

segue: Ordinária 08/02/2017 - 14h - Sala de Reunião 3° Piso Prefeitura. Extraordinária - 167 

(Apresentação C.T.) 21/02/2017 - 8h30 - Auditório Prefeitura. Ordinária 08/03/2017 - 14h – 168 

Ordinária - 05/04/2017 - 14h – Ordinária - 03/05/2017 - 14h. Ordinária - 07/06/2017 - 14h. 169 

Extraordinária - 21/06/2017- (Apresentação C.T.) - 8h30. Ordinária 05/07/2017 - 14h. 170 

Ordinária - 02/08/2017 - 14h. Ordinária - 13/09/2017 - 14h. Ordinária 04/10/2017- 14h. 171 

Extraordinária - (Apresentação C.T.) - 18/10/2017 - 8h30. Ordinária - 08/11/2017 - 14h. 172 

Ordinária - 06/12/2017 - 14h. O Presidente coloca em aprovação o calendário de reuniões 173 

proposto, o  qual é aprovado com vinte e um votos (21) favoráveis. Prosseguindo a reunião 174 

o Presidente passa ao item de pauta 7) Apreciação e Deliberação do Parecer da 175 

Comissão de Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação e Fiscalização da 176 

Execução dos Planos de Trabalho e Aplicação do FIA – Partilha 2016, referente a 177 

alteração do Plano de Trabalho da Entidade APOFILAB – Partilha FIA 2016: Fabio faz 178 

a leitura do Parecer elaborado pela comissão conforme segue: COMISSÃO DE 179 

ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA 180 

EXECUÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO E APLICAÇÃO DO FIA – PARTILHA 2016. 181 

PARECER. A Comissão de Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação e Fiscalização da 182 

Execução dos Planos de Trabalho e Aplicação do FIA – Partilha 2016 no uso de suas 183 

atribuições previstas na Resolução nº 029/2016, de 14 de setembro de 2016 que institui a 184 

Comissão Especial de Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação e Fiscalização da 185 

Execução dos Planos de Trabalho e Aplicação – Partilha FIA 2016 e Resolução n° 186 

037/2016, de 10 de novembro de 2016 que aprova a metodologia de trabalho da Comissão 187 

Especial de Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação e Fiscalização da execução dos 188 

Planos de Trabalho e Aplicação – Partilha FIA 2016 – CMDCA, após análise em reunião 189 

realizada na data de 08/02/2017, da solicitação de alteração do Plano de Trabalho e 190 

Aplicação – Partilha FIA 2016, pela Associação de Portadores de Fissura Lábio-Palatal de 191 

Cascavel – APOFILAB e do novo Plano de Trabalho apresentado, e: CONSIDERANDO a 192 

Constituição Federal; CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança 193 

e do Adolescente – ECA; CONSIDERANDO os dispositivos da Lei Federal N° 8.666/93, de 194 

21 de junho de 1993, no que couber; CONSIDERANDO a Lei N° 12.010 de 03 de Agosto 195 

de 2009; CONSIDERANDO a Resolução Nº 137 de 21/01/2010 – CONANDA, que dispõe 196 

sobre os parâmetros para a criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e 197 

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências; 198 



CONSIDERANDO a Lei Municipal N° 6.278/2013, que dispõe sobre a Política Municipal 199 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o FIA Municipal e Registro de Entidades, 200 

programas e Serviços no CMDCA; CONSIDERANDO a Instrução Normativa N° 36/2009 – 201 

Tribunal de Contas do Paraná que estabelece procedimentos para o atendimento, em sede 202 

execução orçamentária, do efetivo cumprimento do princípio constitucional da absoluta 203 

prioridade à criança e ao adolescente, no âmbito das políticas municipais e dispõe de 204 

outras instruções pertinentes; CONSIDERANDO a Resolução n° 28/2011 do Tribunal de 205 

Contas do Estado e a Instrução Normativa N° 61/2011; CONSIDERANDO a Resolução n° 206 

023/2016, de 27 de julho de 2016 – CMDCA, que aprova o Edital de Análise e Seleção dos 207 

Planos de Trabalho e Aplicação – FIA 2016; CONSIDERANDO a Resolução n° 035/2016, 208 

de 10 de novembro de 2016, que aprova a partilha do FIA 2016;  CONSIDERANDO que na 209 

data de 10/01/2016 a APOFILAB protocolou junto ao CMDCA o Ofício nº 01/2017 de 210 

09/01/201, através do qual submete à análise e aprovação do CMDCA, a alteração do 211 

Plano de Trabalho e Aplicação do Projeto “Tempo de Pensamento e Ação” do Programa de 212 

Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto desenvolvido pela Entidade. A proposta de 213 

alteração refere-se à contratação de um Oficineiro de Educação Física e não mais de Artes 214 

como proposto inicialmente, com a justificativa de que no ano de 2016 um profissional de 215 

educação física já participou do Projeto com Adolescentes e desenvolveu um trabalho de 216 

ótima qualidade e a pedido dos próprios adolescentes pretendem dar continuidade às 217 

atividades; CONSIDERANDO que o Plano de Trabalho e Aplicação – FIA 2016, 218 

apresentado pela APOFILAB, no valor de R$ 49.619,00 (quarenta e nove mil e seiscentos e 219 

dezenove reais), tendo como objeto a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, 220 

materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica, foi apreciado 221 

e aprovado pelo CMDCA com a publicação através da Resolução nº 035/2016 222 

de11/11/2016; CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 01 de 30/01/2017 da equipe de 223 

gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO/ Divisões do Sistema 224 

Municipal de Assistência Social e Administrativa e Financeira, gestora contábil do FIA 225 

Municipal, com manifestação favorável ao pleito da Entidade, por considerar que: 1) A 226 

proposta de reformulação não altera o propósito e a pretensão final do projeto, ou seja, as 227 

atividades desenvolvidas pelo Oficineiro de Educação Física tem a mesma finalidade que 228 

do Oficineiro anterior, e produzem os mesmos benefícios previstos no projeto anterior; 2) 229 

Que não houve alteração do público alvo e da metodologia proposta; 3) O item inserido no 230 

Plano de Aplicação, “Oficineiro de Educação Física”, possui o preço sugerido que se 231 

encontra dentro dos valores de mercado e sua carga horária e detalhamentos atendem o 232 



Edital publicado pelo CMDCA, sendo realizado em conformidade com as orientações da 233 

SEASO, com o Plano de Trabalho e Aplicação e com as exigências do Tribunal de Contas 234 

do Estado do Paraná – Resolução nº 28/2011; 4) O detalhamento da natureza da despesa 235 

referente ao item inserido está em conformidade com as orientações da SEASO, baseado 236 

na Portaria nº 448/02 da Secretaria do Tesouro Nacional, e também de acordo com as 237 

exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná para o lançamento das informações 238 

no Sistema Integrado de Transferência – SIT/TCE PR; 5) A previsão de desembolso 239 

financeiro realizada pela Entidade em relação aos custos previstos com a contratação de 240 

Oficineiro de Educação Física atende ao disposto no cronograma de prazos definidos pelo 241 

CMDCA, entre os meses de Fevereiro à Novembro de 2017. Entretanto, a Entidade não 242 

realizou a contratação do Oficineiro de Artes no mês de Janeiro de 2017, com isso a 243 

APOFILAB deve fazer a devolução no valor de R$ 1.008,00 do repasse referente ao mês 244 

correspondente na conta do Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA; 245 

CONSIDERANDO que a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação e 246 

Fiscalização da Execução dos Planos de Trabalho e Aplicação do FIA – Partilha 2016 247 

analisou o Plano de Trabalho e Aplicação apresentado pela APOFILAB com as devidas 248 

alterações e o Parecer emitido pelas Divisões do Sistema Municipal de Assistência Social e 249 

Administrativa e Financeira da Secretaria Municipal de Assistência Social. A Comissão de 250 

Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação e Fiscalização da Execução dos Planos de 251 

Trabalho e Aplicação do FIA – Partilha 2016 é de PARECER FAVORÁVEL a aprovação da 252 

alteração do Plano de Trabalho e Aplicação da APOFILAB no que se refere ao item de 253 

contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica – Oficineiro de Artes, com a 254 

substituição para a contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica – Oficineiro de 255 

Educação Física, e indica à plenária da Reunião Ordinária do CMDCA a aprovação dos 256 

seguintes encaminhamentos: 1) Devolução de R$ 1.008,00 (um mil e oitenta e oito reais), 257 

através de depósito imediato na conta corrente do Fundo Municipal da Infância e 258 

Adolescência – FIA e apresentação de respectivo comprovante de depósito à Divisão 259 

Administrativa Financeira da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, para os 260 

procedimentos contábeis e outros que se fizerem necessários, devido não ter realizado a 261 

contratação de Oficineiro de Artes no mês de Janeiro de 2017, conforme cronograma de 262 

desembolso; 2) Providenciar o envio formal à SEASO, do Plano de Trabalho e Aplicação 263 

aprovado pelo CMDCA, com cópia da Resolução, para as providências necessárias a fim 264 

de evitar questões adversas na aplicação dos recursos e na devida prestação de contas 265 

pela Entidade. O parecer foi colocado em aprovação, o qual foi aprovado com vinte (20) 266 



votos favoráveis e uma (01) ausência. Dando continuidade o Presidente passa ao item 8) 267 

Reordenamento das Comissões Internas do CMDCA. Etelda faz a apresentação das 268 

comissões e explica o que compete a cada uma conforme as Resoluções Nº 033/2015, Nº 269 

029/2016 e Nº 037/2016. Sugere que sejam reestruturadas e agrupadas de acordo com as 270 

temáticas, para que contribua e facilite a participação dos conselheiros, assim como tenha-271 

se a garantia de quórum nas mesmas. Sugere que a Mesa Diretiva faça o reordenamento 272 

das comissões, encaminhe aos conselheiros e seja aprovada em plenária na próxima 273 

reunião, e neste período se houver demanda para qualquer uma das comissões, a 274 

comissão se reúna considerando a composição atual. Jane Prestes Dalagnol pergunta se 275 

houver junção de comissões, os membros das duas é que comporão a nova comissão. 276 

Etelda responde que os membros serão distribuídos da forma que oportunize a todos 277 

fazerem parte das comissões, mas que serão priorizados os titulares e que serão supridos 278 

em ausências pelos seus suplentes, conforme orientação já solicitada ao CAOPCAE. Fabio 279 

diz que as comissões continuam trabalhando da forma como estão, até a aprovação das 280 

novas. Em relação as comissões externas, Etelda explica que algumas nem existem mais, 281 

a Secretaria Executiva irá fazer o levantamento de todas e trará para a próxima reunião 282 

ordinária. Na sequência o Presidente passa ao item 9) Para conhecimento: 09.1 – 283 

Reunião Extraordinária em 21/02/16 às 8h30 no Auditório da Prefeitura Municipal – 284 

Pauta: Apresentação de dados de atendimento pelos Conselhos Tutelares. Valdair 285 

explica que os mesmos farão suas apresentações quadrimestrais, conforme já deliberado 286 

anteriormente pelo Conselho. 09.2 – Deliberações do CEDCA – FIA Estadual. Etelda 287 

explica que o CMDCA recebeu várias deliberações do Conselho Estadual, que dispõem 288 

sobre as diretrizes e exigências para a participação no pleito da partilha do FIA Estadual, 289 

as quais são longas e que fez uma síntese para os conselheiros entenderem do que trata 290 

cada uma. A Mesa Diretiva sugere que esta síntese seja enviada por e-mail para os 291 

conselheiros e que havendo interesse individual que sejam enviadas às deliberações na 292 

íntegra, e que os questionamentos deverão ser feitos na próxima reunião. Maria Tereza 293 

Chaves diz que o CEDCA primeiro delibera, e depois passa pelo jurídico, por esse motivo 294 

podem ainda acontecer alterações, mas ela se coloca a disposição para esclarecer com o 295 

CEDCA qualquer dúvida do CMDCA na reunião do dia 15/02, próximo, da qual ela 296 

participará. Fernanda diz que já fez um estudo de todas essas deliberações e o que mais 297 

chamou sua atenção foi a DELIBERAÇÃO nº 054/2016 de 19/08/2016 – CEDCA/PR que 298 

tem como objeto qualificar e potencializar os Serviços de Liberdade Assistida e Prestação 299 

de Serviço a Comunidade atendidos nos CREAS. Diz que hoje o Município possui apenas 300 



um CREAS que executa esse serviço. No ano passado o município recebeu um valor alto 301 

de recursos para este serviço. A deliberação atual, não permite a aquisição de alguns tipos 302 

de equipamentos e não permite a construção. Expõe que já é de conhecimento de todos 303 

que o CREAS II é uma unidade pequena e que precisa de uma expansão para poder criar 304 

melhores condições de atendimento, portanto necessita de obra de ampliação. Diz que 305 

conversou com o Dr. Sergio Kreuz, Juiz da Infância, e pede que Maria Tereza converse 306 

sobre isso no CEDCA. Fala que fará um ofício ao CMDCA pedindo a articulação para que 307 

este recurso seja utilizado para obra. Fabio diz que teria que cancelar este Edital e pedir 308 

um de obras. Maria Tereza diz que deveria mandar uma justificativa para o CEDCA 309 

explicando que precisa de recursos para obras. Etelda diz que o presidente foi chamado na 310 

mídia na semana passada para esclarecer o que o munícipio está fazendo a nível de 311 

prevenção na área da adolescência, e portanto seria muito importante investimentos em 312 

ações de prevenção, como campanhas com material de mídia e outras formas. Expõe 313 

ainda que com a falta de inscrição de entidades de esporte, lazer, cultura no CMDCA que 314 

são os que trabalham na prevenção, não permite que acessem estes recursos. 315 

Complementa dizendo também que o próprio CREAS pode apresentar um projeto de 316 

prevenção na área de violação de direitos de adolescentes e de situações de prevenção de 317 

atos infracionais. Maria Tereza diz que é impossível mudar o Edital neste momento, mas é 318 

possível manifestar a insatisfação com o mesmo. Finalizada essa discussão Etelda diz que 319 

o Conselheiro Hudson solicitou que fosse repassado o convite a todos os conselheiros para 320 

participarem da apresentação do Diagnóstico da SEASO na próxima segunda-feira dia 321 

treze de fevereiro, oito e quinze da manhã no auditório da Prefeitura na Escola de Governo. 322 

Neste momento o Presidente agradece a presença dos convidados e passa a pauta 323 

fechada. Permanecem na sala apenas os Conselheiros de Direitos e as Conselheiras 324 

Tutelares Sandra e Terezinha que são convidadas da Comissão de Ética e Disciplina. 10) 325 

Pauta Fechada (exclusiva para membros do CMDCA e Conselheiros Tutelares 326 

Convidados da Comissão de Ética e Disciplina): 10.1 – Apreciação e Deliberação de 327 

Parecer da Comissão de Ética e Disciplina referente “pedido de providências do 328 

requerente V.M., relativo ao desempenho das funções de Conselheiro Tutelar: Fabio 329 

faz a leitura do parecer da Comissão conforme segue: PARECER. COMISSÃO DE ÉTICA 330 

E DISCIPLINA – CMDCA. Arquivamento de pedido de providências em relação ao 331 

desempenho das funções de Conselheira Tutelar. A Comissão de Ética e Disciplina do 332 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, em reunião 333 

realizada em 18 de janeiro de 2017, analisou documento recebido pelo Conselho do Sr. V. 334 



M., protocolada na data de 27/10/2016, com solicitação de providências em relação ao 335 

desempenho das funções de Conselheira Tutelar, devido ter retirado a filha sob sua guarda 336 

e a ter entregado aos cuidados da genitora, e: CONSIDERANDO a Constituição Federal de 337 

1988; CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 338 

Adolescente – ECA; CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.278/2013 que dispõe sobre a 339 

política municipal dos direitos da criança e do adolescente; CONSIDERANDO a Lei 340 

Municipal nº 6.279/2013 que dispõe sobre a criação e funcionamento dos Conselhos 341 

Tutelares e dá outras providências; CONSIDERANDO a Resolução nº 033/2015 de 342 

29/07/2015 – CMDCA, que reestrutura as Comissões Temáticas e Representações 343 

Externas do CMDCA, na qual dispõe sobre as atribuições da Comissão de Ética e 344 

Disciplina; CONSIDERANDO que após análise da solicitação de providência recebida do 345 

requerente V.M., a Comissão de Ética e Disciplina tomou as seguintes providências: 1) 346 

Encaminhou o Ofício nº 382/2016 datado de 01/12/2016 à Conselheira Tutelar constante 347 

nos fatos, com solicitação de informações e esclarecimentos e com quesitos a serem 348 

respondidos a fim de elucidar os fatos relatados pelo requerente, com cópia do documento 349 

da solicitação de providências ao CMDCA; 2) Com as informações e esclarecimentos 350 

prestados pela Conselheira Tutelar através do documento datado de 12/12/2016 e 351 

protocolado junto ao CMDCA na mesma data, realizou a análise, e concluiu que a 352 

Conselheira Tutelar cumpriu com suas atribuições legais e garantiu os direitos da criança 353 

envolvida, ao entregá-la a sua genitora, situação comprovada e confirmada com a reversão 354 

de guarda ao favor da genitora, em audiência junto ao Judiciário, com a concessão da 355 

guarda provisória dos filhos. A Comissão de Ética e Disciplina, no uso de suas atribuições é 356 

de parecer favorável ao seguinte encaminhamento: 1) Arquivamento da documentação, 357 

pois as informações prestadas ao CMDCA pela Conselheira Tutelar comprovaram que 358 

foram tomadas todas as providências legais necessárias em relação ao caso; 2) Após a 359 

publicação da deliberação do Conselho, que sejam oficiados o requerente e a Conselheira 360 

Tutelar, para conhecimento. O presidente coloca em aprovação o qual é aprovado com 361 

vinte (20) votos favoráveis. Em seguida Valdair agradece a presença das conselheiros 362 

Tutelares convidadas e esclarece que a pauta neste momento é restrita apenas aos 363 

Conselheiros de Direitos. Etelda aproveita o momento para explicar os procedimentos aos 364 

novos conselheiros. 10.2 - Ratificação do Protocolo Administrativo do Conselho para 365 

substituição de Conselheiro Tutelar. Vanilse diz que havia uma dificuldade de como 366 

fazer a chamada dos conselheiros suplentes, pois da forma que estava sendo feito deixava 367 

confuso e gerava a alternância de um mesmo conselheiro substituto em mais de um 368 



conselho tutelar, então a Mesa Diretiva pensou em um fluxograma para facilitar e deixar 369 

mais  claro e formal a todos, a forma de convocação. Esclarece ainda que a Mesa já 370 

adotou este procedimento para a convocação no final do ano e neste início de ano. Etelda 371 

explica que os suplentes são convocados por Edital, conforme abertura de vagas. Quando 372 

abre duas ou mais vagas ao mesmo tempo a escolha é feita respeitando a colocação de 373 

cada suplente, e devidamente documentada. Vanilse diz que o que foi definido é que cada 374 

convocado vai substituir um conselheiro e não uma vaga. Como por exemplo: o primeiro 375 

suplente foi chamado para suprir a vaga de licença de saúde de quarenta dias, mas neste 376 

momento surge uma vaga de licença maternidade de seis meses, chama-se o segundo 377 

suplente, desta forma será respeitado o preenchimento da abertura daquela vaga do 378 

começo ao fim, ou seja pelo mesmo Conselheiro para o período integral. Para garantir a 379 

maior lisura o Presidente estava presente no ato de posse dos suplentes e tudo foi 380 

documentado. Mas mesmo assim os conselheiros tutelares questionaram a forma de 381 

convocação e oficiaram o CMDCA, sendo que no primeiro oficio de nº 039/2017 e datado 382 

de 20/01/2017, deram um prazo de cinco dias para o CMDCA responder, questionando 383 

onde está publicado o fluxograma e num segundo ofício de nº 067/2017 e datado de 384 

31/01/2017, reiterando o ofício anterior e dando um prazo de dois dias para a resposta do 385 

Conselho. Até o momento os referidos Ofícios ainda não foram respondidos e tal 386 

providência será tomada com a publicação da deliberação desta plenária, pois o que se 387 

pretende com este encaminhamento é o de sanar qualquer dúvida, e para tal a Mesa 388 

Diretiva decidiu por ratificar este fluxograma em plenária de forma retroativa. Maria Tereza 389 

pergunta se a dúvida é que um conselheiro vai ficar mais tempo que o outro. Vanilse 390 

explica que funcionará da mesma forma que são convocados os servidores temporários no 391 

Município, os quais são chamados conforme a abertura de vaga. A diferença é que o 392 

conselheiro tutelar assim que terminar seu prazo de substituição, de acordo com a sua 393 

convocação, ele volta para fila de suplência em sua colocação. Maria Tereza questionou 394 

baseado em que os conselheiros oficiaram o CMDCA. Etelda esclarece que o primeiro 395 

convocado teve a opção de escolha de vaga, pois abriram duas vagas ao mesmo tempo e 396 

o mesmo fez sua escolha, deixando a outra vaga para o próximo suplente. Neste caso o 397 

primeiro suplente assinou um termo de escolha de vaga. Os questionamentos foram 398 

ocasionados, devido o fato da Programação das férias dos Conselheiros Tutelares ter 399 

lacunas e não terem sido planejadas em forma sequencial, apenas o Conselho Tutelar 400 

Leste que fez de forma sequencial e foi o último a abrir vaga, de acordo com o 401 

planejamento de férias aprovado pelo Departamento de Recursos Humanos, no qual não 402 



cabe questionamento pelo CMDCA. Etelda lê o fluxograma em vigor, o qual é 403 

acompanhado com a apresentação em multímida, e já foi utilizado pela Mesa Diretiva para 404 

as convocações feitas. Após a ratificação da plenária será publicado no órgão oficial do 405 

Município através de Resolução. Vanilse explica que desta forma os atendimentos não 406 

serão comprometidos. Silvana Andrade diz que quando era Conselheira Tutelar alguns dos 407 

casos atendidos por ela e de sua responsabilidade, foram prejudicados, porque houve troca 408 

de suplente e desta forma comprometeu a continuidade e qualidade do atendimento. O 409 

quórum neste momento passa a ser de dezoito (18) votantes com a saída das Conselheiras 410 

Betina Alves de Campos e Jhessy Fernanda P. Martins. Também foi avaliada como positiva 411 

esta nova sistemática, pois garante que sejam realizados os registros no SIPIA, pois na 412 

situação anterior ocorriam situações de saída de suplentes que não deixavam devidamente 413 

registrados os dados no SIPIA. Finalizada a leitura o Presidente coloca em aprovação o 414 

Fluxograma, o qual é aprovado com dezoito (18) votos favoráveis. Valdair expõe que 415 

esteve numa reunião do NUCRIA e à Delegada disse que não está tendo devolutivas dos 416 

Conselhos Tutelares e do CREAS I e seus processos estão sendo prejudicados por esse 417 

motivo. Valdair sugeriu a ela que fosse articulada uma reunião do NUCRIA com a Rede de 418 

Proteção, para exposição do papel do Órgão e oportunizar os esclarecimentos necessários. 419 

Jane pergunta se o NUCRIA está lidando com crianças desaparecidas ou com mortes de 420 

crianças. Diante da necessidade de que a rede conheça o papel do NUCRIA, Valdair 421 

reforça que seja encaminhado Ofício à Delegada responsável pelo NUCRIA, para que 422 

realize a apresentação do trabalho desenvolvido e esclareça de que forma deverá ser a 423 

articulação e o envolvimento da rede, visando qualificar e garantir este atendimento 424 

ofertado. Respondendo a dúvida de Jane, Valdair diz que é responsável pelos crimes 425 

contra crianças, mas não atende denúncia anônima. NUCRIA significa Núcleo de Proteção 426 

de Crianças Vítimas de Crimes. Etelda fala que se trata de um atendimento especializado e 427 

qualificado, pois garante a oitiva de crianças, por profissionais preparados para tal. Fica 428 

definido que o CMDCA enviará Ofício à Delegada solicitando que a mesma indique data 429 

para que o CMDCA articule com a rede de atendimento uma reunião ampliada na qual a 430 

pauta seja a apresentação e esclarecimentos sobre o trabalho desenvolvido pelo NUCRIA. 431 

Concluída a pauta o Presidente Valdair agradece a presença de todos, e nada mais 432 

havendo para tratar, dá por encerrada à reunião às dezessete horas e trinta minutos e eu 433 

Katia L. Muller Mangabeira ________________________________ Agente Administrativo do 434 

CMDCA, lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pelo Presidente do CMDCA 435 



Valdair Mauro Debus __________________________________, contendo anexa a listagem 436 

de presença dos demais participantes da reunião. 437 


