
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

LEI MUNICIPAL nº 6.278 de 11/10/2013, alterada pela Lei Municipal nº 6.423/2014 de 03/12/2014. 

Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná Fone: (45) 3321-2366. 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

ATA Nº 17 – 09/09/2015 

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e 1 

dezessete minutos, reuniram-se no Auditório da Secretaria de Ação Comunitária/Defesa 2 

Civil, situada na Rua Martin Afonso de Souza, 590 bairro Pacaembu, a Mesa Diretiva do 3 

CMDCA e demais membros, conforme lista de presença, para tratarem da seguinte 4 

pauta do dia: 1) Apreciação a aprovação da pauta; 2) Apreciação e aprovação das 5 

justificativas de ausências; 3) Apreciação e aprovação da ata n° 16 - Reunião 6 

Ordinária de 12/08/2015; 4) Substituição e Posse de Conselheiros de Direitos: 7 

SESAU – Of. 395/2015 – Suplente Silvania Maria Pereira Kaizer por Ali Hassan 8 

Haidar; SMEL – Of. 119/15 – Titular Rosana Inêz Jorge por Alice Fátima Martelli; 9 

CÂMARA JOVEM – Of. 14/2015 – Alternância de Titular e Suplente – Louyse 10 

Naturin – Titular e Ana Cláudia Miranda – Suplente; SEASO – Of. 1047/2015 – Inês 11 

de Paula por Jhesy Fernanda Pinto Martins que também assume as Comissões 12 

nas vagas de Inês e do Hudson nas comissões de Ética e Disciplina e Especial de 13 

Leis. 5) Substituições em Comissões: Fábio no lugar de Janaina, Marilda no lugar 14 

de Alessandro, Floricena relatora no lugar de José César (Comissão de Ética e 15 

Disciplina) Ali no lugar de Silvania; Jhesy no lugar de Inês e do Hudson 16 

(Comissões de Ética e Disciplina e Especial de Leis) 6) Apreciação e deliberação - 17 

Minuta de Edital de Seleção de Planos de Trabalho e Aplicação – FIA 2015; 7) 18 

Apreciação e deliberação – Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças do 19 

Relatório de Prestação de Contas Criança e Adolescente - 3º Bimestre 2015 – 20 

SEASO (Of. n° 926/15); 8) Eleições Conselheiros Tutelares: Planilha de divisão de 21 

responsabilidades – sessões eleitorais; Material de divulgação; 4ª. Oficina de 22 

Brasília DF (Bernadete e Etelda); Informes; 9) Apreciação e encaminhamentos 23 

referentes ao Of. n° 1079/2015 – SEASO – Unidade de Acolhimento Feminina; 10) 24 

Exposição de informações da CEV/PETI pela representante do CMDCA na 25 

Comissão; 11) Para conhecimento: Manifesto do CME – referente entrevista Sr. 26 

Prefeito à Rádio CBN; Ofício 131/2015 – COMDEC – convite ao CMDCA – palestra 27 

sobre “Lei de Aprendizagem – Aprendiz Legal” – Agência do Trabalhador em 28 

10/09/2015 às 8hs – Sala de Reuniões da SEMDEC (anexo ao Centro de 29 

Convenções e Eventos); A presidente Bernadete Messias Herreira Belorini dá por 30 

aberto os trabalhos agradecendo a presença de todos e em especial a equipe da 31 

Secretaria de Ação Comunitária/Defesa Civil a qual está disponibilizando o auditório 32 

para esta reunião. Dando seqüência à reunião a presidente passa ao item 1) 33 



apreciação e aprovação da pauta. O qual solicita se há alguma inclusão de pauta que 34 

após alterações a pauta ficou da seguinte forma: 1) Apreciação a aprovação da 35 

pauta; 2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 3) Apreciação e 36 

aprovação da ata n° 16 - Reunião Ordinária de 12/08/2015; 4) Substituição e Posse 37 

de Conselheiros de Direitos: SESAU – Of. 395/2015 – Suplente Silvania Maria 38 

Pereira Kaizer por Ali Hassan Haidar; SMEL – Of. 119/15 – Titular Rosana Inêz 39 

Jorge por Alice Fátima Martelli; CÂMARA JOVEM – Of. 14/2015 – Alternância de 40 

Titular e Suplente – Louyse Naturin – Titular e Ana Cláudia Miranda – Suplente; 41 

SEASO – Of. 1047/2015 – Inês de Paula por Jhesy Fernanda Pinto Martins que 42 

também assume as Comissões nas vagas de Inês e do Hudson nas comissões de 43 

Ética e Disciplina e Especial de Leis. 5) Substituições em Comissões: Fábio no 44 

lugar de Janaina, Marilda no lugar de Alessandro, Floricena relatora no lugar de 45 

José César (Comissão de Ética e Disciplina) Ali no lugar de Silvania; Jhesy no 46 

lugar de Inês e do Hudson (Comissões de Ética e Disciplina e Especial de Leis) 6) 47 

Apreciação e deliberação - Minuta de Edital de Seleção de Planos de Trabalho e 48 

Aplicação – FIA 2015; 7) Apreciação e deliberação – Parecer da Comissão de 49 

Orçamento e Finanças do Relatório de Prestação de Contas Criança e 50 

Adolescente - 3º Bimestre 2015 – SEASO (Of. n° 926/15); 8) Eleições Conselheiros 51 

Tutelares: Planilha de divisão de responsabilidades – sessões eleitorais; Material 52 

de divulgação;  4ª. Oficina de Brasília DF (Bernadete e Etelda); Informes; 9) 53 

Apreciação e encaminhamentos referentes ao Of. n° 1079/2015 – SEASO – 54 

Unidade de Acolhimento Feminina; 10) Exposição de informações da CEV/PETI 55 

pela representante do CMDCA na Comissão; 11) Para conhecimento: Manifesto do 56 

CME – referente entrevista Sr. Prefeito à Rádio CBN; Ofício 131/2015 – COMDEC – 57 

convite ao CMDCA – palestra sobre “Lei de Aprendizagem – Aprendiz Legal” – 58 

Agência do Trabalhador em 10/09/2015 às 8hs – Sala de Reuniões da SEMDEC 59 

(anexo ao Centro de Convenções e Eventos); Convite CRIAI (Com. de Defesa dos 60 

Direitos da Criança e do Idoso) – Assembléia Legislativa do PR – AUDIÊNCIA 61 

PÚBLICA “A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NO ORÇAMENTO PÚBLICO DO PR” – 62 

14/09/2015 às 9hs – Plenarinho Assembléia Legislativa PR – Curitiba (convite 63 

Presidente da Comissão Deputado Paranhos); Apresentação aos Conselheiros da 64 

LDO/LOA 2016 – SEMED em 25/09/2015 às 8h30 – Auditório SEMED; Oficio da 65 

OAB. A pauta é aprovada com vinte e seis votos favoráveis, quórum existente. A 66 

presidente conduz o encaminhamento do item dois da pauta: 2) apreciação e 67 

aprovação das justificativas de ausências: Luiz Carlos Kanigoski – devido a um 68 

assessoramento pedagógico, Lidia Bukovski – devido a compromissos assumidos 69 

anteriormete, Cleonice Mathias Fernandes – curso na FAMIPAR, Clenilza Lemos da 70 



Silva – não há como deixar a escola, pois está no período do fechamento do bimestre, 71 

Vivian de Souza – está doente, Ali Hassan Haidar – possui um evento previamente 72 

agendado para esta mesma data, Leonice Joaquim Slusarski Constantino a qual foi 73 

justificada pela Conselheira Maria Tereza Chaves. As justificativas são colocadas em 74 

aprovação e são aprovadas pela maioria da plenária, com vinte e sete votos, neste 75 

momento o quorum passou a vinte e sete com a chegada da conselheira Maria Tereza 76 

Chaves. Dando sequência a presidente coloca em discussão o item três da pauta: 3) 77 

Apreciação e aprovação da ata n° 16 - Reunião Ordinária de 12/08/2015; a qual foi 78 

dispensada a leitura pois a mesma foi enviada com antecedência para o e-mail dos 79 

conselheiros. Ficou aprovada com vinte e sete votos favoráveis; dando seqüência a 80 

presidente passou ao item: 4) Substituição e Posse de Conselheiros de Direitos: 81 

SESAU – Of. 395/2015 – Suplente Silvania Maria Pereira Kaizer por Ali Hassan 82 

Haidar; SMEL – Of. 119/15 – Titular Rosana Inêz Jorge por Alice Fátima Martelli; 83 

CÂMARA JOVEM – Of. 14/2015 – Alternância de Titular e Suplente – Louyse 84 

Naturin – Titular e Ana Cláudia Miranda – Suplente; SEASO – Of. 1047/2015 – Inês 85 

de Paula por Jhesy Fernanda Pinto Martins  que também assume as Comissões 86 

nas vagas de Inês e do Hudson nas comissões de Ética e Disciplina e Especial de 87 

Leis. Após o ato de posse dos novos conselheiros , a presidente deu seqüência a 88 

reunião passando ao item de pauta número 5) Substituições em Comissões: Fábio 89 

no lugar de Janaina, Marilda no lugar de Alessandro, Floricena relatora no lugar 90 

de José César (Comissão de Ética e Disciplina) Ali no lugar de Silvania; Jhesy no 91 

lugar de Inês e do Hudson (Comissões de Ética e Disciplina e Especial de Leis). 92 

As substituições ficaram da seguinte forma: Fabio Tomasetto como Coordenador da 93 

Comissão de Registro/Inscrição/Validação/Renovação; Jhesy Fernanda Pinto Martins 94 

substituindo a Sra. Inês de Paula nesta mesma comissão. Comissão de Eventos a Sra. 95 

Silvania foi substituída pelo Conselheiro Ali, a Sra Rosana pela conselheira Alice, na 96 

Comissão Especial de Leis: a Conselheira Jhesy Fernanda substituiu o Sr. Hudson 97 

Moreschi Junior e a Sra. Marilda Thomé substitui o Sr. Alessandro Honoré Lopes. Na 98 

Comissão de Ética e Disciplina a Sra. Floricena substitui o Sr. José César como 99 

Relatora, e será incluído a Sra. Jhesy Fernanda e o Sr. Adilson de Amorim. Na 100 

comissão intersetorial de Socioeducação do Município de Cascavel – CISVEL a 101 

Conselheira Janaína Alves Teixeira foi substituída pela Conselheira Louyse Naturin. 102 

Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência e do Programa de Erradicação do 103 

Trabalho Infantil – CEV/PETI a Conselheira Janaína foi substituída pela Conselheira 104 

Alice. Na Comissão de Elaboração do Protocolo de Acolhimento Institucional e Familiar 105 

da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO a Sra. Janaina foi substituída 106 

pelo Conselheiro Adilson. Neste momento o quorum passou a vinte e oito votantes com 107 



a chegada da Conselheira Sonia R. Spengler Xavier. Após as devidas alterações foi 108 

posto em votação o qual teve vinte e oito votos favoráveis. Dando continuidade a 109 

presidente passou ao item 6) Apreciação e deliberação - Minuta de Edital de Seleção 110 

de Planos de Trabalho e Aplicação – FIA 2015; Etelda Madsen – secretária executiva 111 

do CMDCA, explica que esta minuta foi encaminhada a todos os conselheiros com 112 

antecedência, foi elaborada pela Comissão de Orçamento e Finanças do CMDCA, com 113 

o objetivo de regulamentar e publicizar procedimento de seleção de Planos de Trabalho 114 

e Aplicação públicos e privados voltados à promoção e defesa dos direitos das crianças 115 

e adolescentes a serem financiados com recursos do Fundo Municipal da Infância e 116 

Adolescência – FIA de Cascavel PR. Etelda também explica sobre os critérios de 117 

seleção:  Poderão participar do processo seletivo Programas e Serviços 118 

Governamentais e Entidades privadas sem fins lucrativos, devidamente registrados/ 119 

inscritos no CMDCA e que tenham cumprido regularmente a entrega mensal de 120 

relatórios de atividades junto ao CMDCA, durante o exercício de 2015, conforme 121 

Resolução nº 019/2012 de 07/03/202 – CMDCA. O Sr. Hudson explicou sobre os 122 

valores limites e prazos: o limite de valores a serem deliberados pelo Conselho está 123 

condicionado ao saldo existente em conta corrente do Fundo até 31/08/2015, sendo que 124 

o limite de valor mínimo a ser proposto deverá ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Os 125 

proponentes terão até o dia 16/10/2015 para protocolarem suas propostas com 126 

apresentação do Plano de Trabalho e Aplicação conforme modelo padrão e todos os 127 

documentos necessários (anexos I, II e III), junto à Secretaria Executiva dos 128 

Conselhos/CMDCA. O prazo poderá ser prorrogado pelo CMDCA em virtude de 129 

interesse público. Será emitido pelo CMDCA um protocolo de recebimento. A 130 

Conselheira Maria Tereza Chaves questionou porque as entidades Governamentais 131 

ainda não gastaram os recursos anteriores e se estas mesmas entidades poderão 132 

apresentar novos projetos. Hudson explicou que as entidades governamentais 133 

dependem de licitações, e que dependendo do objeto a ser licitado não há empresas 134 

participantes, demandando novos processos licitatórios. O Conselheiro Henrique Scalco 135 

Costa Farias disse: “há maneiras diversas para não se fazer uma licitação, seja 136 

dispensa ou seja inexigibilidade, basta o CMDCA protocolar um pedido de parecer 137 

jurídico sobre o assunto.” O conselheiro Adilson sugeriu que a Comissão de 138 

monitoramento e avaliação acompanhe a execução dos projetos. Após esclarecimentos 139 

realizados por Hudson e Etelda, foi posto em votação o qual foi aprovado com vinte e 140 

oito votos favoráveis. Dando seqüência na reunião a presidente passa ao item 7) 141 

Apreciação e deliberação – Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças do 142 

Relatório de Prestação de Contas Criança e Adolescente - 3º Bimestre 2015 – 143 

SEASO (Of. n° 926/15); Hudson explicou que todas as Secretarias deverão fazer esta 144 



prestação de contas através de audiência pública. Conforme instrução do Ministério 145 

Público. Após as devidas explicações a relatora da Comissão Sra. Floricena Gomes leu 146 

o Parecer: PROPÕE à plenária da Reunião Ordinária do CMDCA de 09/09/2015, que 147 

seja aprovado o Relatório de Gestão da Criança e da Adolescência, referente ao 3º. 148 

Bimestre de 2015 da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO. A plenária 149 

aprovou este parecer com vinte e oito votos favoráveis. Dando seqüência a reunião 150 

passou-se ao item 8) Eleições Conselheiros Tutelares: Planilha de divisão de 151 

responsabilidades – sessões eleitorais; Material de divulgação;  4ª. Oficina de 152 

Brasília DF (Bernadete e Etelda); Informes; Etelda e Bernadete apresentaram sobre 153 

4ª. Oficina de Brasília DF. Etelda disse que a palestrante enfatizou a importância do 154 

trabalho de articulação do CMDCA  junto a jornalistas que tenham interesse em 155 

defender a causa da criança e do adolescente; Contribuir para que a mídia, jornalistas e 156 

comunicadores realizem um trabalho com ética  e  em defesa dos direitos de crianças e 157 

adolescentes e não como agentes violadores de direitos; Falou da importância de 158 

diagnósticos municipais  sobre as violações de direitos de crianças e adolescentes  e a 159 

utilização destes; Apresentou materiais produzidos e disponibilizados pela SDH, para 160 

divulgação do processo de escolha unificado de Conselheiros Tutelares; Concluiu 161 

reforçando que: “  O grande legado desse processo de escolha unificado, se for bem 162 

trabalhado com mídia e informação à sociedade, será de clarificar e informar à 163 

sociedade qual o papel do Conselho Tutelar e a função dos Conselheiros Tutelares, na 164 

defesa de direitos de crianças e adolescentes de cada Município Brasileiro!”. Outro 165 

tema da Oficina era: CONSELHOS: COMO GANHAR VISIBILIDADE? Fazer 166 

mapeamento e visitas ao campo midiático local: Jornais;TVs; Rádios; Sites; Logs; 167 

Facebook, Twitter, Instagran; Rádios Universitárias; Sites Institucionais - Municipais e 168 

Estaduais; Release / Informes; Outdoors;  Campanha – “Jornalista amigo da crianças”; 169 

LEI MUNICIPAL -  CMDCA E CONSELHOS TUTELARES: Lei Federal – ECA , remete a 170 

responsabilidade à Lei Municipal, na qual deve prever “tudo” sobre CMDCA e 171 

Conselhos Tutelares; Exigências para candidatura (pode fazer prova e outros), grande 172 

maioria dos municípios faz a prova como pré requisito, assim como a exigência da 173 

capacitação para a posse; CMDCA tem autonomia em suas decisões, não deve aceitar 174 

a interferência do Ministério Público e do Tribunal de Contas, pois cabe ao CMDCA  de 175 

forma paritária e criteriosa,  decidir sobre a política municipal dos direitos da criança e 176 

do adolescente; FIA – Resolução do CONANDA não é vinculativa,  é orientativa  e deve 177 

ser utilizada como diretriz. Pode ser autorizada construção e reforma, com critérios 178 

sérios para garantir a lisura e transparência na aplicabilidade dos recursos; Doações 179 

casadas pode, contudo cabe ao CMDCA definir critérios para apresentação de planos e 180 

aprová-los, ter  um banco de planos para conhecimento da sociedade com vistas a 181 



captação de recursos  e  definir percentual que ficará retido no Fundo para o CMDCA 182 

definir a destinação. Ponto positivo – sociedade também acompanha e fiscaliza a 183 

aplicação dos recursos. Tribunal de Contas não poderá questionar a deliberação do 184 

CMDCA. A grande maioria dos Conselhos têm assessoria jurídica de Advogados do 185 

Município para desenvolver suas atividades; Foi proposto que seja revisado o ECA  e  a 186 

Lei Federal que definiu que é responsabilidade do CMDCA  realizar as eleições, pois a 187 

conclusão é de que não cabe ao CMDCA executar ações como é o caso da eleição; 188 

Muitos Municípios contrataram empresas, através de licitação, para realização do pleito 189 

eleitoral. Em Brasília a FGV é quem está fazendo todo o processo; A grande maioria 190 

dos Municípios fará eleição manual; Questionado sobre a ausência de apoio do TRE E 191 

GOVERNO FEDERAL; na seqüência passou-se a tratar sobre a eleição para 192 

conselheiro tutelar de cascavel, e a comissão especial de eleição de conselheiro tutelar 193 

sugeriu que seja feito fotos dos candidatos de forma igualitária, todos os candidatos 194 

serão convocados por edital e se apresentarão na Secretaria Executiva dos Conselhos 195 

para serem fotografados - para disponibilizar no site. O conselheiro Edson de Souza 196 

representante da Unioeste se colocou a disposição para verificar a disponibilidade de se 197 

fazer um debate no auditório da Unioeste e passar para a Comissão a resposta. A Sra. 198 

Alexandra Sguario do Centro Social Marista também disponibilizou o mesmo para um 199 

debate, Etelda solicitou que a mesma formalizasse através de Ofício endereçado a 200 

Comissão Especial de Eleição do Conselho Tutelar. Continuando este item de pauta 201 

Etelda apresentou uma prévia de escala de trabalho para os dias três e quatro de 202 

outubro os quais serão os dias de organização do local e de eleição para o conselho 203 

tutelar. Os candidatos serão convocados e após convocação e treinamento será 204 

publicizado através de Edital no órgão Oficial. Na seqüência a presidente passou ao 205 

item 9) Apreciação e encaminhamentos referentes ao Of. n° 1079/2015 – SEASO – 206 

Unidade de Acolhimento Feminina; a Conselheira Jhesy Fernanda explicou que o 207 

acolhimento de mãe adolescente com o bebê foi feito apenas uma vez, mas pode 208 

acontecer de ter que acolher novamente, tendo em vista estes casos especiais, se 209 

previu a necessidade desses objetos oriundos do Lar dos Bebês Pequeno Peregrino. 210 

Adilson manifestou a preocupação com a segurança destas crianças dentro da Unidade 211 

de Acolhimento Feminino, pois o mesmo já esteve trabalhando neste local quando 212 

houve uma rebelião. Adilson manifesta ainda que não é contra a doação e sim contra o 213 

acolhimento de mães com bebês ou grávidas. Etelda sugere que a Comissão de 214 

Monitoramento e Avaliação re reúna urgentemente para discutir sobre este assunto e 215 

elaborado um parecer para trazer à plenária. Após esclarecimentos a plenária optou por 216 

oficiar o CMAS solicitando reunião conjunta com as Comissões do CMAS e CMDCA 217 

para discutir sobre esta forma de acolhimento. Dando continuidade a Sra. Rosangela 218 



Ornelas solicitou retirada de pauta o item 10) Exposição de informações da CEV/PETI 219 

pela representante do CMDCA na Comissão; estas informações serão repassadas na 220 

próxima reunião. Na seqüência passou-se para o item 11) Para conhecimento: 221 

Manifesto do CME – referente entrevista Sr. Prefeito à Rádio CBN; Ofício 131/2015 222 

– COMDEC – convite ao CMDCA – palestra sobre “Lei de Aprendizagem – 223 

Aprendiz Legal” – Agência do Trabalhador em 10/09/2015 às 8hs – Sala de 224 

Reuniões da SEMDEC (anexo ao Centro de Convenções e Eventos); Convite CRIAI 225 

(Com. de Defesa dos Direitos da Criança e do Idoso) – Assembléia Legislativa do 226 

PR – AUDIÊNCIA PÚBLICA “A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NO ORÇAMENTO 227 

PÚBLICO DO PR” – 14/09/2015 às 9hs – Plenarinho Assembléia Legislativa PR – 228 

Curitiba (convite Presidente da Comissão Deputado Paranhos); Apresentação aos 229 

Conselheiros da LDO/LOA 2016 – SEMED em 25/09/2015 às 8h30 – Auditório 230 

SEMED; Oficio da OAB. Etelda fez a leitura dos Ofícios e passou a palavra para o Sr. 231 

Luiz Lançanova coordenador da Comissão de Ética e Disciplina o qual explica que não 232 

há condições da comissão se reunir para discutir sobre processos disciplinares de 233 

Conselheiros Tutelares sem a presença de um assessor jurídico para as devidas 234 

orientações, a comissão buscou apoio da OAB, e não havendo esta possibilidade a 235 

plenária sugeriu que se oficiasse a SEASO dando um prazo de cinco dias para que seja 236 

indicado um advogado para dar suporte a Comissão de Ética, a plenária solicitou 237 

também que se responda o Ministério Público solicitando a dilação de prazo para 238 

concluir o processo administrativo solicitado pelo mesmo. Na sequência Etelda leu o 239 

Manifesto do Conselho Municipal de Educação sobre a entrevista do Prefeito Edgar 240 

Bueno; Convite ao CMDCA – palestra sobre “Lei de Aprendizagem – Aprendiz Legal” – 241 

Agência do Trabalhador em 10/09/2015 às 8hs – Sala de Reuniões da SEMDEC (anexo 242 

ao Centro de Convenções e Eventos), os Conselheiros Jane P. Dalagnol e Luiz 243 

Lançanova se colocaram a disposição para participarem da palestra. Etelda concluiu a 244 

leitura dos demais convites e nada mais havendo para tratar a presidente deu por 245 

encerrada à reunião e eu Katia L. Muller Mangabeira _______________________ lavrei 246 

a presente ata que será assinada por mim e pela presidente do Conselho Bernadete 247 

Messias Herreira Belorini __________________________________que conduziu a 248 

Reunião Ordinária realizada nesta data. 249 


