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REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

ATA Nº 16 – 12/08/2015 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e seis 1 

minutos, reuniram-se no Auditório da Reitoria da Unioeste – Campus Cascavel, a Mesa 2 

Diretiva do CMDCA e demais membros, conforme lista de presença, para tratarem da 3 

seguinte pauta do dia: 1) Apreciação a aprovação da pauta; 2) Apreciação e 4 

aprovação das justificativas de ausências; 3) Apreciação e aprovação das atas n° 5 

12 (reunião extraordinária de 26/06), n° 13 (reunião ordinária de 01/07), n° 14 6 

(reunião extraordinária de 21/07) e n° 15 (reunião extraordinária de 29/07); 4) 7 

Substituição e Posse representantes da SEPLAN: Of. 214/2015; 5) Apreciação e 8 

deliberação do protocolo do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI 9 

da SEASO; 6) Apreciação e deliberação referente à solicitação da SEASO através 10 

do Of. n° 903/2015 – transferência de bens adquiridos com recursos do FIA 11 

Municipal, oriundos da extinta Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, para a 12 

Unidade de Acolhimento Institucional Feminina Para conhecimento; 7) Discussão 13 

e deliberação sobre a apresentação detalhada dos dados de atendimento 14 

realizados pelos Conselhos Tutelares, em Reunião Extraordinária específica e 15 

com pauta única, de forma semestral; 8) Repasse de informações do 8º. 16 

CONGRESSUL, pelas conselheiras de direitos que participaram do evento como 17 

representantes do CMDCA; 9) Para conhecimento: 9.1 - Of. n° 988/2015 – SEASO - 18 

alteração palestrante Capacitação para Conselheiros de Direitos; 10) Informes: 19 

10.1 – Convite SEMED (Of. n° 0925/2015 – IV Seminário dos Conselhos Escolares 20 

da Rede Municipal de Ensino de Cascavel; 10.2 -  Portaria SDH n° 315 de 21 

28/07/2015 – 25 anos do ECA e Revista SEDS – PR; 10.3 – Convite dos Conselhos 22 

Tutelares Leste e Oeste – 73º Encontro Regional de Conselheiros e Ex 23 

Conselheiros Tutelares do Oeste Paranaense; 10.4 – Convite CREAS II/ SEASO – 24 

Abertura 3ª. Exposição de Trabalhos Artísticos do CREAS II; A presidente 25 

Bernadete Messias Herreira Belorini dá por aberto os trabalhos agradecendo a 26 

presença de todos e em especial a presença do Dr. Marcelo Lucena Diniz, Defensor 27 

Público. A presidente passa a palavra para o Dr. Marcelo o qual apresenta sua equipe 28 

de trabalho: Nayara – Psicóloga, Caroline – Assistente Social, Cristina – Assistente 29 

Social, após os Conselheiros de Direitos se apresentaram ao Dr. Marcelo e sua equipe. 30 

Sr.Hudson Marcio Moreschi Junior agradece a disponibilidade do Dr. Marcelo e também 31 

agradece a UNIOESTE pela cedência do espaço para reunião. Dando seqüência a 32 

reunião a presidente passa ao item 1) apreciação e aprovação da pauta. O qual  33 



solicita se há alguma inclusão de pauta e a Conselheira Lenita Terezinha Sturm da 34 

Veiga solicita que seja elaborado umdocumento convocatório específico para o dia da 35 

eleição dos conselheiros tutelares. Etelda Madsen – Assistente Social da Secretaria 36 

Executiva sugere que esta inclusão seja feita como item 9 de pauta por se tratar de uma 37 

deliberação. Etelda solicita mais quatro inserções de pauta. Após alterações a pauta 38 

ficou da seguinte forma: 1) Apreciação a aprovação da pauta; 2) Apreciação e 39 

aprovação das justificativas de ausências; 3) Apreciação e aprovação das atas n° 40 

12 (reunião extraordinária de 26/06), n° 13 (reunião ordinária de 01/07), n° 14 41 

(reunião extraordinária de 21/07) e n° 15 (reunião extraordinária de 29/07); 4) 42 

Substituição e Posse representantes da SEPLAN: Of. 214/2015 e NUCRESS: 43 

correspondência data de 10/08/2015 e substituição de Janaina e Alessandro nas 44 

comissões e representações externas; 5) Apreciação e deliberação do protocolo 45 

do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI da SEASO; 6) Apreciação 46 

e deliberação referente à solicitação da SEASO através do Of. n° 903/2015 – 47 

transferência de bens adquiridos com recursos do FIA Municipal, oriundos da 48 

extinta Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, para a Unidade de 49 

Acolhimento Institucional Feminina Para conhecimento e Ofício nº 996/2015 50 

SEASO; 7) Discussão e deliberação sobre a apresentação detalhada dos dados de 51 

atendimento realizados pelos Conselhos Tutelares, em Reunião Extraordinária 52 

específica e com pauta única, de forma semestral; 8) Repasse de informações do 53 

8º. CONGRESSUL, pelas conselheiras de direitos que participaram do evento 54 

como representantes do CMDCA; 9) Apreciação e deliberação referente a 55 

expedição de documento convocatório para eleição de conselheiros tutelares; 10) 56 

Para conhecimento: 10.1 - Of. n° 988/2015 – SEASO - alteração palestrante 57 

Capacitação para Conselheiros de Direitos;10.2 -  E-mail recebido do Programa de 58 

Formação Continuada; 11) Informes: 11.1 – Convite SEMED (Of. n° 0925/2015 – IV 59 

Seminário dos Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino de Cascavel; 60 

11.2 -  Portaria SDH n° 315 de 28/07/2015 – 25 anos do ECA e Revista SEDS – PR; 61 

11.3 – Convite dos Conselhos Tutelares Leste e Oeste – 73º Encontro Regional de 62 

Conselheiros e Ex Conselheiros Tutelares do Oeste Paranaense; 11.4 – Convite 63 

CREAS II/ SEASO – Abertura 3ª. Exposição de Trabalhos Artísticos do CREAS II; 64 

11.5 – Convite Conferencia Municipal da Juventude; 11.6 – Curso ACIC/Escola de 65 

Gestão Pública/Conexao Empresarial 2015; 11.7 – Reunião extraordinária 66 

conjunta: CMAS, CMDM, CMDI, CMDCA – LDO SEASO em 14/08/2015 14h no 67 

Auditório da Prefeitura Municipal. A pauta é aprovada com vinte e cinco votos 68 

favoráveis, quórum existente. A presidente conduz o encaminhamento do item dois da 69 

pauta: 2) apreciação e aprovação das justificativas de ausências: Etelda lê as 70 



justificativas: Fabio Tomasetto – atestado médico, o qual tomaria posse nesta data em 71 

substituição a Janaína Teixeira do NUCRESS. Justificativa da Sra Indialara Taciana 72 

Rossa e Ana Cristina Gottardo Buss as quais estão participado de um curso na 73 

FAMIPAR; Silvana Aparecida Portes Becker – APOFILAB, atestado médico de 74 

Aparecida R. Panizio. As justificativas são colocadas em aprovação e são aprovadas 75 

pela maioria da plenária, com vinte e cinco votos. Dando sequência a presidente coloca 76 

em discussão o item três da pauta: 3) Apreciação e aprovação das atas n° 12 77 

(reunião extraordinária de 26/06), n° 13 (reunião ordinária de 01/07), n° 14 (reunião 78 

extraordinária de 21/07) e n° 15 (reunião extraordinária de 29/07); o Sr. Hudson 79 

solicita que por questão de ordem sejam dispensada a leitura aja visto que foram 80 

enviadas por e-mail. atas n° 12 (reunião extraordinária de 26/06) foi aprovada com 81 

vinte e cinco votos a favor, n° 13 (reunião ordinária de 01/07), aprovada com vinte e 82 

cinco votos favoráveis, n° 14 (reunião extraordinária de 21/07) aprovada com vinte e 83 

cinco votos favoráveis e n° 15 (reunião extraordinária de 29/07) após as devidas 84 

correções de digitação e texto ficou aprovada com vinte e cinco votos favoráveis; dando 85 

seqüência a presidente passou ao item: 4) Substituição e Posse representantes da 86 

SEPLAN: Of. 214/2015 e NUCRESS: correspondência data de 10/08/2015 e 87 

substituição de Janaina e Alessandro nas comissões e representações externas; 88 

Ivanete Cassol passa a ser titular substituindo Alessandro Honorê B. Lopes e a Sra. 89 

Marilda Paviani Thome assume como suplente da Secretaria Municipal de 90 

Planejamento. A presidente passa então ao item 5) Apreciação e deliberação do 91 

protocolo do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI da SEASO; a 92 

Sra Jociele Andrade Ferreira faz uso da palavra o qual apresenta em slides e explica o 93 

protocolo do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que neste ano de dois mil e 94 

quinze houve novas necessidades do programa, por este motivo o protocolo precisou 95 

ser reformulado. Etelda questiona se existem dados atualizados de crianças inseridos 96 

no PETI, a Sra. Jociele responde que existem hoje 112 crianças/adolescentes inseridos 97 

no PETI em Cascavel. A conselheira Decir Borges pergunta se referente aos dados do 98 

IBGE que estava muito alto, Jociele responde que com base no senso de 2010 99 

Cascavel foi uma das cidades com o maior índice de trabalho infantil com 2380 100 

crianças/adolescentes entre 10 e 15 anos. Enquanto SEASO Jociele diz que estão 101 

sendo feitas ações para que hajam denuncias a respeito desta questão para que 102 

possam ser identificados.  Após os devidos esclarecimentos foi posto em votação o 103 

Protocolo o qual teve vinte e seis votos favoráveis. Dando continuidade a presidente 104 

passou ao item sei que agora passa a ter vinte e oito de quorum: 6) Apreciação e 105 

deliberação referente à solicitação da SEASO através do Of. n° 903/2015 – 106 

transferência de bens adquiridos com recursos do FIA Municipal, oriundos da 107 



extinta Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, para a Unidade de 108 

Acolhimento Institucional Feminina Para conhecimento e Ofício nº 996/2015 109 

SEASO; Etelda faz a leitura do Oficio supracitado o qual solicita a transferência dos 110 

bens: duas cadeiras de alimentação para criança, um cercadinho para bebê, duas 111 

cadeiras bebês conforto para transporte, um berço em MDF branco, um berço em MDF 112 

marfim, os quais pertenciam à extinta Entidade Lar dos Bebes Pequeno Peregrino para 113 

a Unidade de Acolhimento Institucional Feminina devido a necessidade de acolhimento 114 

de adolescentes que são mães, os quais são acolhidos com seus filhos. Outro Oficio 115 

trata que a SEASO incorporou ao patrimônio do Município os bens adquiridos com 116 

recurso do FIA, afixando plaquetas de identificação aos mesmo, os quais estão 117 

relacionados no Oficio supracitado. A Sra Maria Tereza Chaves questionou sobre o 118 

parecer da Comissão permanente do Fia o qual destina os bens prioritariamente à 119 

Associação Recanto da Criança se já foi deliberado a respeito. Etelda responde que a 120 

gestão anterior fez uma Resolução deliberando esta prioridade e que esta solicitação da 121 

SEASO não compromete o bojo de equipamentos destinados ao Recanto da Criança, 122 

pois há um montante enorme dos mesmos. Danielle Furlan S. Motter – Recanto da 123 

Criança questionou porque não foi disponibilizada a lista de bens do Lar dos Bebes ao 124 

Recanto para que sejam feita a solicitação de bens que a Entidade necessita. A 125 

Conselheira Tutelar Monica Andressa Silveira questiona a partir de quando a Unidade 126 

de Acolhimento Feminina passou a abrigar adolescentes com filhos. O Sr. Hudson 127 

responde ao primeiro questionamento sobre os bens solicitados devido a uma exceção 128 

de acolhimento, por este motivo há esta necessidade de transferência dos bens 129 

solicitados. Hudson diz que enviou um oficio ao Conselho Municipal de Assistência 130 

Social solicitação uma reavaliação deste plano de acolhimento para que seja revisto. A 131 

Conselheira Tutelar Monica diz que nunca foi acolhido adolescentes mães com bebes 132 

na UAIF por se entender que esta sendo colocado em risco o bebê juntamente com 133 

adolescentes usuários de drogas. Sr. Hudson solicitou que estes questionamentos 134 

sejam feitos através de Oficio para que a SEASO possa responder de forma técnica. 135 

Passou-se aos encaminhamentos: Primeiro ponto a aprovação do pedido da SEASO, 136 

Segundo ponto a liberação da listagem de bens para o Recanto da Criança ter acesso 137 

ao que eles tem interesse e após o encaminhamento de ofícios a todas as entidades 138 

que tem registro no CMDCA com o restante dos bens a ser disponibilizado. Terceiro 139 

ponto: um ofício a SEASO solicitando informações sobre o acolhimento de adolescentes 140 

com bebês na UAI Feminino. A Conselheira Jaqueline perguntou que se for aprovado a 141 

solicitação da SEASO sobre os bens antes de disponibilizar a listagem ao Recanto da 142 

Criança não estará ferindo os direitos da Entidade visto que a mesma já foi 143 

contemplada prioritariamente em uma Resolução da Gestão anterior. Maria Tereza 144 



sugere então que esta questão seja aprovada na próxima reunião, e primeiramente seja 145 

encaminhada a listagem ao Recanto da Criança, após a escolha de bens pela entidade. 146 

Após as devidas discussões foi posto em votação da seguinte forma: Oficiar a SEASO 147 

sobre o acolhimento de adolescentes com filhos na UAI Feminina e após a 148 

disponibilização de bens ao UAI Feminina. Esta deliberação foi aprovada com vinte e 149 

oito votos favoráveis. A segunda deliberação dispõe sobre a disponibilização da 150 

listagem de bens da Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino à Associação Recanto 151 

da Criança o qual devera escolher os bens de interesse para que depois sejam 152 

disponibilizados os bens restantes a demais entidades cadastradas no CMDCA. Foi 153 

aprovada com vinte e oito votos favoráveis. Na seqüência a presidente passa ao item 154 

sete de pauta: 7) Discussão e deliberação sobre a apresentação detalhada dos 155 

dados de atendimento realizados pelos Conselhos Tutelares, em Reunião 156 

Extraordinária específica e com pauta única, de forma semestral; após 157 

esclarecimentos realizados por Hudson, onde o mesmo relatou a importância de que o 158 

Conselho Tutelar tenha voz no Conselho, foi posto em votação duas propostas: 159 

reuniões semestrais com nove votos favoráveis; a cada quatro meses com dezoito 160 

votos favoráveis com um quorum de vinte e sete pessoas. Jaqueline sugeriu que seja 161 

criada uma comissão de acompanhamento dos trabalhos do Conselho tutelar, Etelda 162 

disse que esta comissão já existe e que se trata da Comissão de Ética e Disciplina, 163 

Jaqueline disse que achava que esta comissão tratava apenas de processos 164 

disciplinares, Etelda sugeriu que na próxima reunião seja feita alteração do nome desta 165 

comissão para que possa contemplar tudo o que diz respeito ao Conselho Tutelar. 166 

Dando continuidade a presidente passa ao item oito de pauta: 8) Repasse de 167 

informações do 8º. CONGRESSUL, pelas conselheiras de direitos que 168 

participaram do evento como representantes do CMDCA; a conselheira Lenita 169 

explanou sobre o evento, disse que o evento agregou muitos valores sobre o Conselho 170 

Tutelar, que os temas eram de grande importância e foram amplamente debatidos. Os 171 

slides serão repassados aos e-mails dos participantes e posteriormente serão 172 

disponibilizados aos demais conselheiros. Maria Tereza explicou que serão repassados 173 

kits conselhos, com novidades no SIPIA. Eduardo Reche disse que o Paraná só está 174 

atrás do Distrito Federal no que diz respeito de registros no SIPIA. O próximo 175 

Congressul será em dois mil e dezessete em Santa Catarina. Maria Tereza contou que 176 

no hotel onde eles ficaram tem um instituto social com aulas de musica que é mantido 177 

por uma doação de dois reais dos hospedes que assim contribuírem, Maria Tereza 178 

sugeriu que seja articulado com a rede hoteleira de Cascavel que principalmente no 179 

período de alta temporada seja solicitado esta contribuição paro o FIA Municipal. Em 180 

relação ao material que os participantes trouxeram do Congressul, fica disponível na 181 



Secretaria Executiva para consulta. Neste momento foi apresentado uma justificativa de 182 

ausência da Professora Ieda Cândido dos Santos representante do SINPEF e não 183 

havendo votos contrários ficou aprovada com vinte e sete votos favoráveis. Dando 184 

seqüência na reunião a presidente passa ao item 9) Apreciação e deliberação 185 

referente a expedição de documento convocatório para eleição de conselheiros 186 

tutelares; a conselheira Lenita explica o motivo pelo qual solicitou esta inclusão de 187 

pauta. Enquanto funcionária pública é necessário justificar o motivo pelo qual se 188 

trabalhou nos finais de semana, ou em horários extraordinários. Após amplas 189 

discussões ficou deliberado que o CMDCA expedirá um documento convocatório para 190 

os Conselheiros de Direitos trabalharem nas eleições de Conselheiros Tutelares nos 191 

dias três e quatro de outubro de dois mil e quinze. Esta deliberação foi aprovada com 192 

vinte e sete votos favoráveis.  A presidente Bernadete passa então ao item 10) Para 193 

conhecimento: 10.1 - Of. n° 988/2015 – SEASO - alteração palestrante Capacitação 194 

para Conselheiros de Direitos;10.2 -  E-mail recebido do Programa de Formação 195 

Continuada; o Oficio justifica que Inês de Paula substituirá a preletora Dra. Eugênia 196 

que falaria sobre o Controle Social a qual teve um problema pessoal. O item 10.2 reitera 197 

que só receberá certificado de participação na capacitação o conselheiro que atingir 198 

setenta e cinco por cento de presença. Dando seqüência a Sra. Bernadete passa ao 199 

item 11) Informes: 11.1 – Convite SEMED (Of. n° 0925/2015 – IV Seminário dos 200 

Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino de Cascavel o qual será nos dia 201 

14 e 15 de setembro no Teatro Municipal e a ficha de inscrição será encaminhada por 202 

E-mail juntamente com o Convite; 11.2 -  Portaria SDH n° 315 de 28/07/2015 – 25 203 

anos do ECA e Revista SEDS – PR este material foi enviado por E-mail a todos os 204 

Conselheiros de Direitos; 11.3 – Convite dos Conselhos Tutelares Leste e Oeste – 205 

73º Encontro Regional de Conselheiros e Ex Conselheiros Tutelares do Oeste 206 

Paranaense que será realizado em Cascavel no Auditório da Prefeitura no dia 22 de 207 

agosto das 08h as 12h, o material foi disponibilizado por E-mail a todos os Conselheiros 208 

de Direitos; 11.4 – Convite CREAS II/ SEASO – Abertura 3ª. Exposição de 209 

Trabalhos Artísticos do CREAS II no Centro Cultura Gilberto Mayer do dia 07 a 27 de 210 

agosto das 08h as 12h e das 13h30 as 17h30, aberto ao público, trabalhos foram feitos 211 

por adolescentes que cumprem medidas sócio educativa; 11.5 – Convite Conferencia 212 

Municipal da Juventude no dia 14/08 o dia todo no Centro da Juventude; 11.6 – 213 

Curso ACIC/Escola de Gestão Pública/Conexao Empresarial 2015 no dia 20/08 – 214 

passaporte por R$250,00 o convite será repassado a todos por E-mail; 11.7 – Reunião 215 

extraordinária conjunta: CMAS, CMDM, CMDI, CMDCA – LDO SEASO em 216 

14/08/2015 14h no Auditório da Prefeitura Municipal.Nada mais havendo para tratar 217 

a presidente deu por encerrada à reunião e eu Katia L. Muller Mangabeira 218 



_______________________ lavrei a presente ata que será assinada por mim e pela 219 

presidente do Conselho Bernadete Messias Herreira Belorini 220 

__________________________________que conduziu a Reunião Ordinária realizada 221 

nesta data. 222 


