
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 18 – 14/10/2015 

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

quinze minutos, reuniram-se no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel situado 2 

na Rua Paraná, 5.000 bairro Centro, a Mesa Diretiva do CMDCA e demais membros, 3 

conforme lista de presença, para tratarem da seguinte pauta do dia: 1) Apreciação a 4 

aprovação da pauta; 2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 3) 5 

Apreciação e aprovação da Ata Conjunta n° 04 – Reunião Extraordinária de 6 

14/08/2015 – CMAS/CMDCA/CMDI E CMDM e de n° 17 - Reunião Ordinária de 7 

09/09/2015: 4) Substituição e Posse de Conselheiros de Direitos: SESAU – Of. 8 

595/2015 – Suplente Ali Hassan Haidar por Silvania Maria Pereira Kaizer; SEADM – 9 

Of. 117/15 – Titular Dominga de Paula Carpenedo e Suplente Kelly Andreia 10 

Valenga Correa; SEMA – Of. 116/2015 – Titular Adenir de Lourdes Molina Mori e 11 

Suplente Ivo Antonio Caetano; 5) Apresentação e Validação do Orçamento 12 

Criança e Adolescente – OCA,  por representante da Comissão Prefeito Amigo da 13 

Criança – CMAA/PPAC; 6) Eleições Conselheiros Tutelares: análise, 14 

encaminhamentos e deliberações necessárias; 7) Apreciação e deliberação 15 

relativa ao Of. 142/2015 – Associação Recanto da Criança – ARCRI (itens 16 

adquiridos com FIA, advindos da extinta Entidade Lar dos Bebês Pequeno 17 

Peregrino); 8) Apreciação e deliberação de repasse de equipamentos solicitados 18 

pela SEASO para a UAIF; 9) Apreciação e deliberação das Recomendações a 19 

serem repassadas as Entidades de Atendimento de Crianças e Adolescentes e 20 

demais órgãos, ainda que não tenham registro no CMDCA, sobre: uso de imagem 21 

de crianças e adolescentes e venda e uso de bebidas alcoólicas em Escolas, 22 

Associações de Moradores e outros; 10) Apreciação e aprovação do Instrumental 23 

de Organização de Eventos; 11) Situação de gravação e disponibilização do 24 

conteúdo das aulas da capacitação: Parecer Jurídico – SEASO; 12) 25 

Representações Externas do CMDCA/ Informações: CEV/PETI – Conselheira de 26 

Direitos Rosangela; Comitê Intersetorial de Saúde Mental – Evento Saúde do 27 

Trabalhador; 13) Substituição representantes CEV/PETI; 14) Para conhecimento: 28 

Ofício n° 1.273/2015 – SEASO - Informação sobre justificativas de faltas do 29 

Programa de Formação Continuada e Permanente dos Conselheiros Tutelares e 30 

Conselheiros de Direitos do CMDCA;  Of. N° 1548/2015 – SEASO, mudança de 31 

endereços: Família Acolhedora e UAIM; Of. N° 1.625/2015 – SEASO – Pastas com 32 

material das aulas da capacitação;  A presidente Bernadete Messias Herreira Belorini 33 



dá por aberto os trabalhos agradecendo a presença de todos e parabeniza a 34 

Conselheira Maria Tereza Chaves por ter sido reeleita Presidente do Conselho 35 

Municipal de Assistência Social e também por ter tomado posse do Conselho Estadual 36 

dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dando seqüência à reunião a presidente 37 

passa ao item 1) Apreciação a aprovação da pauta; O qual solicita se há alguma 38 

inclusão de pauta. Após alterações a pauta ficou da seguinte forma: 1) Apreciação a 39 

aprovação da pauta; 2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 3) 40 

Apreciação e aprovação da Ata Conjunta n° 04 – Reunião Extraordinária de 41 

14/08/2015 – CMAS/CMDCA/CMDI E CMDM e de n° 17 - Reunião Ordinária de 42 

09/09/2015. 4) Substituição e Posse de Conselheiros de Direitos: SESAU – Of. 43 

595/2015 – Suplente Ali Hassan Haidar por Silvania Maria Pereira Kaizer; SEADM – 44 

Of. 117/15 – Titular Dominga de Paula Carpenedo e Suplente Kelly Andreia 45 

Valenga Correa; SEMA – Of. 116/2015 – Titular Adenir de Lourdes Molina Mori e 46 

Suplente Ivo Antonio Caetano; SEMDEC – Of. 169/2015 – Suplente Joyce 47 

Terezinha Kaipers por Betina Alves de Campo; 5) Apresentação e Validação do 48 

Orçamento Criança e Adolescente – OCA,  por representante da Comissão 49 

Prefeito Amigo da Criança – CMAA/PPAC; 6) Eleições Conselheiros Tutelares: 50 

análise, encaminhamentos e deliberações necessárias; 7) Apreciação e 51 

deliberação relativa ao Of. 142/2015 – Associação Recanto da Criança – ARCRI 52 

(itens adquiridos com FIA, advindos da extinta Entidade Lar dos Bebês Pequeno 53 

Peregrino); 8) Apreciação e deliberação de repasse de equipamentos solicitados 54 

pela SEASO para a UAIF; 9) Apreciação e deliberação das Recomendações a 55 

serem repassadas as Entidades de Atendimento de Crianças e Adolescentes e 56 

demais órgãos, ainda que não tenham registro no CMDCA, sobre: uso de imagem 57 

de crianças e adolescentes e venda e uso de bebidas alcoólicas em Escolas, 58 

Associações de Moradores e outros; 10) Apreciação e aprovação do Instrumental 59 

de Organização de Eventos; 11) Situação de gravação e disponibilização do 60 

conteúdo das aulas da capacitação: Parecer Jurídico – SEASO; 12) 61 

Representações Externas do CMDCA/ Informações: CEV/PETI – Conselheira de 62 

Direitos Rosangela; Comitê Intersetorial de Saúde Mental – Evento Saúde do 63 

Trabalhador; 13) Substituição de representantes das Comissões do Conselho e 64 

Comissões externas; Ética e disciplina; de Eventos do CMDCA; CEV/PETI; 65 

Conselho Municipal de Educação – CME; 14) Para conhecimento: Ofício n° 66 

1.273/2015 – SEASO - Informação sobre justificativas de faltas do Programa de 67 

Formação Continuada e Permanente dos Conselheiros Tutelares e Conselheiros 68 

de Direitos do CMDCA;  Of. N° 1548/2015 – SEASO, mudança de endereços: 69 

Família Acolhedora e UAIM; Of. N° 1.625/2015 – SEASO – Pastas com material das 70 



aulas da capacitação; Planilha CT – para preenchimento. A pauta é aprovada com 71 

vinte e um votos favoráveis, quórum existente. A presidente conduz o encaminhamento 72 

do item dois da pauta: 2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; o 73 

Sr. Luiz Antonio Pastorini Lançanova lê as justificativas de: Betina Alves de Campos a 74 

qual substituiu a Sra. Joyce Terezinha Kaipers na representação da Secretaria de 75 

Desenvolvimento Econômico. Betina não pode comparecer devido a uma agenda com o 76 

Secretário Paulo Carlesso referente à um projeto que ela esta gerenciando. Justificativa 77 

de Luiz Carlos Kanigoski: tratamento de saúde. Jhesy Fernanda Martins: está envolvida 78 

na organização do Seminário e audiência Pública do PETI – Programa de Erradicação 79 

de Trabalho Infantil. Sra. Claudia Tudisco Ramari – técnica que presenta a SEMED na 80 

Comissão Prefeito Amigo da Criança, não pode comparecer pois está sozinha no setor. 81 

Etelda Madsen – Técnica da Secretaria Executiva dos Conselhos está afastada para 82 

tratamento médico. As justificativas são colocadas em aprovação e são aprovadas pela 83 

maioria da plenária, com vinte e um votos. Dando sequência a presidente coloca em 84 

discussão o item três da pauta: 3) Apreciação e aprovação da Ata Conjunta n° 04 – 85 

Reunião Extraordinária de 14/08/2015 – CMAS/CMDCA/CMDI E CMDM e de n° 17 - 86 

Reunião Ordinária de 09/09/2015: a qual foi dispensada a leitura pois as mesmas 87 

foram enviadas com antecedência para o e-mail dos conselheiros. Ficou aprovada com 88 

vinte votos favoráveis e uma abstenção; dando seqüência a presidente passou ao item: 89 

4) Substituição e Posse de Conselheiros de Direitos: SESAU – Of. 595/2015 – 90 

Suplente Ali Hassan Haidar por Silvania Maria Pereira Kaizer; SEADM – Of. 117/15 91 

– Titular Dominga de Paula Carpenedo e Suplente Kelly Andreia Valenga Correa; 92 

SEMA – Of. 116/2015 – Titular Adenir de Lourdes Molina Mori e Suplente Ivo 93 

Antonio Caetano; SEMDEC – Of. 169/2015 – Suplente Joyce Terezinha Kaipers por 94 

Betina Alves de Campo; a Conselheira Suplente Betina justificou sua ausência 95 

conforme supracitado, a qual tomará posse na próxima reunião ordinária. Após o ato de 96 

posse dos novos conselheiros, a presidente deu seqüência a reunião  e fez a 97 

conferência de quórum que passou a vinte e seis votantes. Dando seqüência, passou 98 

ao item de pauta número 5) Apresentação e Validação do Orçamento Criança e 99 

Adolescente – OCA,  por representante da Comissão Prefeito Amigo da Criança – 100 

CMAA/PPAC; o Sr. Alisson Ramos da Luz – Articulador do CMAA/PPAC faz a 101 

apresentação do Orçamento Criança – OCA conforme segue: explica que o OCA é 102 

dividido em quatro eixos: Eixo Promovendo Vidas Saudáveis, que envolve ações da 103 

saúde pública e saneamento, o Eixo da Educação e dentro da Educação é considerado 104 

o esporte e lazer, cultura e o atendimento as CMEIs o terceiro Eixo é de Proteção a 105 

criança e ao adolescente, e o último Eixo é o OCA – Orçamento Criança e Adolescente. 106 

Todos os anos o CMAA – preenche este mapa e apresenta ao CMDCA para validação. 107 



Alisson inicia com os dados do OCA Saúde: Não exclusivo R$ 54.042.444,00 – 108 

Liquidado Não exclusivo: R$ 48.841.317,30 – Per capita R$ 528,37; Habitação: Não 109 

exclusiva R$ 5.277.094,50 – Liquidado Não exclusivo R$ 804.654,00 – Per capita R$ 110 

8,70; Total inicial Não exclusivo R$ 59.319.538,50 e liquidado Não exclusivo R$ 111 

49.645.971,30 -  Per capita R$ 537,07. Sendo o total do OCA Saúde: exclusivo: R$ 112 

59.319.538,50 e liquidado: R$ 49.645.971,30, per capita: R$ 537,07.  OCA Educação: 113 

exclusiva R$ 177.852.520,00 – Liquidado exclusivo R$ 146.988.940,18 – Per capita R$ 114 

1.590,14; Cultura: Não exclusiva R$ 1.206.360,00 – Liquidado Não exclusivo R$ 115 

1.880.613,40 – Per capita R$ 20,34; Desporto e Lazer: Exclusivo: R$ 441.000,00 e 116 

liquidado exclusivo: R$ 358.820,00, Per capita: R$ 3,88. Não exclusiva R$ 7.670.064,00 117 

– Liquidado Não exclusivo R$ 2.229.595,45 – Per capita R$ 24,12; Total do OCA 118 

Educação: Inicial R$ 187.169.944,00 e Liquidado: R$ 151.457.969,03, per capita: R$ 119 

1.638,48. OCA Proteção: Inicial exclusivo R$ 8.421.535,00 e não exclusivo R$ 120 

6.699.839,40 – Liquidado exclusivo R$ 7.284.390,10 e não exclusivo R$ 4.336.187,50 – 121 

Per capita exclusivo R$ 78,80 e não exclusivo R$ 46,91. Total OCA proteção: inicial R$ 122 

15.121.374,40 e liquidado R$ 11.620.577,60 – Per capita R$ 125,71. Total Geral do 123 

OCA Inicial R$ 261.610.856,90 – Liquidado R$ 212.724.517,93 e Per capita R$ 124 

2.301,27. A participação do OCA no  orçamento do município foi de 33,37% inicial e 125 

40,64% liquidado. Alisson agradece a todos os membros da Comissão e a todos da 126 

Secretaria Executiva que participaram da construção deste mapa. Não havendo 127 

questionamentos foi colocado em aprovação a validação do relatório do OCA, com um 128 

quorum de vinte e oito votantes foi aprovado com a totalidade de vinte e oito votos. 6) 129 

Eleições Conselheiros Tutelares: análise, encaminhamentos e deliberações 130 

necessárias; a Presidente do CMDCA agradece a todos que participaram deste pleito, 131 

especialmente a Comissão Especial de Eleição do Conselho Tutelar. Bernadete diz que 132 

houve organização sim, e que não toma por erro algo que nunca foi feito, agradece de 133 

forma especial a Sra. Etelda Madsen – técnica da Secretaria Executiva a qual se 134 

empenhou e esteve envolvida o tempo todo do processo de Eleição.  O Sr. Luiz faz a 135 

leitura do Relatório da Eleição e Apuração de votos 2015 conforme segue: Em Cascavel 136 

- PR, assim como em grande maioria dos Municípios do Brasil, a eleição de 137 

Conselheiros Tutelares foi realizado na data de 04 de outubro de 2015 (1º domingo de 138 

outubro), das 8hs às 17hs, mediante sufrágio universal, direto, secreto e facultativo dos 139 

eleitores do Município. 1 - DA ORIENTAÇÃO LEGAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO – 140 

2015 A Lei Federal n° 12.696 de 25 de julho de 2012, instituiu que o processo de 141 

escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o 142 

território nacional a cada 04 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do 143 

ano subseqüente ao da eleição presidencial e a posse dos Conselheiros Tutelares 144 



Eleitos ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subseqüente ao processo de escolha, 145 

portanto em 2016, com duração até 10 de janeiro de 2020 (mandato de quatro anos). A 146 

Resolução n° 152 de 09 de agosto de 2012 do CONANDA que dispõe sobre as 147 

diretrizes da transição para o primeiro processo de escolha unificada dos conselheiros 148 

tutelares em todo território nacional a partir da vigência da Lei Federal n° 12.696 de 25 149 

de julho de 2012. Ofício Circular n° 61/2014 – SNPDCA/SDH/PR de 29/07/2014 de 150 

29/09/2014, encaminhado ao Prefeito Municipal de Cascavel - PR, com recomendação 151 

conjunta para previsão de recursos necessários para realização do processo de escolha 152 

em data unificada em todo território nacional dos membros do conselho tutelar, 153 

conforme disposto na Lei Federal n° 12.696/2012. A Resolução n° 170 de 10 de 154 

dezembro de 2014 do CONANDA que dispõe sobre o processo de escolha em data 155 

unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar e em seu 156 

Capítulo II – DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO 157 

TUTELAR. 2 - DAS PROVIDÊNCIAS FORMAIS DO CMDCA – PARA REALIZAÇÃO DO 158 

PLEITO: Alteração da Lei Municipal em cumprimento as legislações e orientações 159 

nacionais, Seção IV – DE ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES - Lei 160 

Municipal n° 6.279/2013 de 11/10/2013. Ofício com E-mail, ao TRE Curitiba, com cópia 161 

para o CEDCA-PR, ao TSE Brasília – DF, ao CONANDA, solicitando apoio e a liberação 162 

de urnas eletrônicas, suporte técnico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no 163 

planejamento, organização e execução do referido processo de eleição.Resolução n° 164 

010/2015 - CMDCA de 26 de março de 2015 – Instituiu a Comissão Especial Eleitoral 165 

para organização e condução do Processo de Escolha de membros dos Conselhos 166 

Tutelares Regionais do Município de Cascavel, para o quadriênio 2016/2019. Edital de 167 

Convocação n° 07/2015 – CMDCA de 01 de abril de 2015 – Dispõe sobre o processo de 168 

escolha unificada, para membros do Conselho Tutelar do Município de Cascavel PR. 169 

Ofício Conjunto SEASO E CMDCA Nº 203/2015 solicitando a Juíza eleitoral apoio com 170 

urnas eletrônicas pessoal, etc, com cópia do mesmo para o Ministério Público em nome 171 

do Promotor Drº Luciano Machado de Souza. Edital de Retificação n° 001/2015 de 172 

13/04/2015, n° 002/2015 de 22/04/2015 e n° 003/2015 de 06/05/2015 – CMDCA – 173 

Dispõem sobre retificações do Edital n° 07/2015. Realização das inscrições dos 174 

candidatos à Conselheiros Tutelares no período de 16/04/2015 à 15/05/2015.Total de 175 

candidatos inscritos 61 (sessenta e um). Análise do requerimento de inscrição e da 176 

documentação dos candidatos pela Comissão Especial Eleitoral no período de 177 

18/05/2015 à 30/05/2015. Encaminhamento da documentação dos candidatos ao 178 

Ministério Público, responsável pela fiscalização do pleito, através do Ofício n° 323/2015 179 

do CMDCA de 03 de junho de 2015. Publicação da listagem preliminar do deferimento 180 

de inscrições em 01/06/2015, através do Edital n° 10/2015 – CMDCA, com 08 (oito) 181 



indeferimentos, totalizando 53 (cinquenta e três candidatos com inscrição deferida). 182 

Recebimento de impugnações de inscrições no período de 03/06/2015 à 09/06/2016, 183 

culminando com a manutenção da listagem preliminar já publicada: 53 (cinqüenta e 184 

três) candidatos deferidos e 08 (oito) indeferidos Edital n° 15/2015 – CMDCA. E-mail 185 

recebido na data de 03/07/2015 do Escritório Regional de Cascavel da Secretaria de 186 

Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, o qual faz menção às cidades que estão 187 

autorizadas a pleitearem as urnas eletrônicas para o processo de eleição do Conselho 188 

Tutelar. Recomposição da Comissão Eleitoral, devido nova gestão do CMDCA – 189 

2015/2017, através da Resolução n° 031/2015 de 21/07/2015 – CMDCA. Exclusão de 190 

candidata do certame devido denúncia de campanha antecipada - Edital n° 16/2015 de 191 

06/08/2015 – CMDCA. Solicitação de confecção de Cédulas, cartazes, flayer, dentre 192 

outros materiais, através de CI’s e E-mails para a Secretaria Municipal de Assistência 193 

Social – SEASO Substituição de secretário da comissão especial eleitoral em 194 

17/08/2015 – Edital n° 038/2015 – CMDCA. Elaboração e publicação do modelo de 195 

cédula eleitoral para a eleição de conselheiros tutelares – 2015 – Edital n° 17/2015 de 196 

19/08/2015 - CMDCA. Edital n° 18/2015 de 20/08/2015 – CMDCA – Publica desistência 197 

de candidata. Realização de Reunião de orientação aos candidatos sobre a campanha 198 

no dia 07/08/2015.  Elaboração e publicação dos procedimentos de eleição e apuração 199 

dos votos – Edital n° 19/2015 de 08/09/2015 – CMDCA. Foto Oficial dos candidatos – 200 

Edital n° 20/2015 de 15/09/2015. Credenciamento de representantes dos candidatos 201 

para a eleição e apuração – Editais n° 21/2015 de 15/09/2015 e n/ 22/2015 de 202 

18/09/2015 - CMDCA. Edital n° 23/2015 de 29/09/2015 – CMDCA – altera 203 

procedimentos para a eleição (controle de eleitor de Cascavel com Zona e Seção de 204 

Cascavel – TRE, Proibição de Celulares no local de votação e apuração e alteração de 205 

data para publicação do resultado oficial da eleição de 06/10 para 09/10/2015). Edital n° 206 

24/2015 de 29/09/2015 – CMDCA – convoca conselheiros de direitos e funcionários 207 

públicos municipais para trabalhar na eleição e apuração de votos (funcionários 208 

liberados pela SEASO - 34, SEMED - 08 e 01 enfermeira pela SESAU). 209 

Encaminhamento de Oficio para o Comando da Policia Militar da Cidade de Cascavel, 210 

no dia 04/10/2015, o qual não foi recebido, pois os policiais militares que estavam em 211 

serviço informaram que não tinham autorização para receber documento em nome do 212 

comando. Realização de 25 reuniões da Comissão Especial Eleitoral, desde a sua 213 

primeira formação na data de 30/03/2015, a qual teve inicio com a gestão de 214 

2012/2015. TOTAL DE CANDIDATOS PARA O PLEITO 51 (CINQUENTA E UM). 3 - DA 215 

ORGANIZAÇÃO: No dia 28/08/2015 a Comissão Especial Eleitoral esteve em visita in-216 

loco ao ESI – Colégio Nossa Senhora Auxiliadora a fim de conhecer o espaço e realizar 217 

os encaminhamentos necessários, a Comissão decidiu que o local utilizado para a 218 



realização da eleição seria o térreo, que disponha de 10 salas de aula onde ficariam as 219 

sessões, estas divididas em ordem alfabética, por a Comissão entender e discutir 220 

anteriormente que essa divisão se faria necessário para não haver duplicidade de votos, 221 

primando sempre à lisura do processo eleitoral. Ao analisar o espaço físico, a Comissão 222 

constatou que era adequado e acessível, amplo, com banheiros também acessíveis. 223 

Alem das 10 salas selecionadas a Comissão reservou uma sala para a coordenação 224 

geral onde a Comissão necessitaria de um espaço reservado para situações que 225 

surgiriam. Também uma sala no primeiro piso para a equipe de trabalho realizar as 226 

refeições. Além destes espaços a Comissão solicitou a responsável pelo colégio a 227 

cedência do ginásio de esporte para a apuração dos votos, sendo este um local amplo 228 

para que a população pudesse participar. Salientamos que a responsável pelo colégio 229 

recebeu a Comissão cordialmente, colocando-se a disposição além de dispor seu 230 

telefone particular e senha para acesso à internet. Ficando assim acordado nesta visita 231 

que a Comissão enviaria um e-mail para a responsável destacando a organização das 232 

salas de aulas já que precisaríamos de carteiras maiores e que as mesas e cadeiras 233 

para utilizar no ginásio seria de responsabilidade da SEASO providenciar, também a 234 

confirmação das datas já expressa em oficio de nº 375/2015 do CMDCA de 24/06/2015, 235 

salientando que no sábado dia 03/10/2015 a Comissão e Conselheiros de direito 236 

estariam no local a fim de organizar o espaço para a eleição. A capacitação dos 237 

mesários ocorreu no dia 29/09/2015 no auditório da ACIC - Associação Comercial e 238 

Industrial de Cascavel. No dia 03/10/2015 ás 13h30, compareceram no Colégio ESI- 239 

Colégio Nossa Senhora Auxiliadora a Comissão Especial Eleitoral junto a alguns 240 

Conselheiros de direito, equipe técnica da secretaria executiva dos conselhos e técnicos 241 

de informática, a fim de preparar o espaço para a execução da eleição, onde realizou se 242 

a instalação das urnas e realizado o lacre das mesmas pela Comissão, instalado todo 243 

equipamento de informática e anexado as placas de identificação e informações aos 244 

eleitores. 4 - DA ELEIÇÃO: A eleição deu inicio às 8h. Conforme previsto em edital, 245 

porém às 7hs a Comissão e toda equipe de trabalho se fez presente no local para 246 

entrega das pastas dos documentos utilizados no processo, a verificação nos 247 

equipamentos de informática, reforço às orientações realizadas pela comissão a toda 248 

equipe de trabalho sobre a eleição, bem como a conferência das cédulas eleitorais pelo 249 

presidente e mesários das sessões. As 8hs realizou-se a abertura dos portões já com 250 

número expressivo de eleitores aguardando ao lado de fora, à equipe responsável 251 

realizou o direcionamento e organização destes eleitores, bem como a fila preferencial 252 

para idosos, deficientes, grávidas e mães com crianças de colo. Por volta das 10h00 253 

ocorreu a separação da letra C da sessão 01, a qual foi transferida para a sessão 10, 254 

pois a mesma conforme sua ordem alfabética apresentava baixa procura. Ressalta-se 255 



que a abertura desta nova urna foi fiscalizada pela Promotora Drª Larissa Haick, sem 256 

ocasionar transtorno para o decorrer do processo de escolha. Por volta das 11h00 a 257 

Promotora Drª Larissa Haick, entrou em contato com o Comando da Policia Militar 258 

solicitando reforço policial para ajudar no controle das pessoas que estavam 259 

aguardando para exercer seu voto. Foi confeccionado pelo CMDCA um oficio reiterando 260 

a oficio anterior encaminhado para o Comando da Policia Militar, o qual foi recusado 261 

pelos oficiais em serviço, devido ao fato dos mesmos relatarem que não teriam 262 

permissão para receber tal documento. Às 17h00 o Promotor Dr. Luciano juntamente 263 

com alguns membros da Comissão abriu o portão lateral do Colégio comunicando a 264 

todos os eleitores presente que o portão seria fechado às 17h00 conforme edital, mas o 265 

direito de votar seria oportunizado, o qual ocorreu até às19h24m. Houve 266 

aproximadamente 10 solicitações de impugnações, as quais já foram analisadas pela 267 

comissão especial eleitoral e entrado em contato com os impugnantes para informação 268 

dos prazos. Em todo processo de eleição, que se deu das 08h às 19h24 horas esteve 269 

presente os promotores Dr. Luciano Machado de Souza e Dra. Larissa Haick do 270 

Ministério Público da Comarca de Cascavel-Pr para fiscalização do processo de 271 

escolha. 5 - DA APURAÇÃO: A apuração teve inicio as 20h10 horas no ginásio de 272 

esportes do próprio local da eleição, sito ESI – Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, com 273 

transcorrência normal, com a fiscalização do Promotor Drº Luciano Machado de Souza, 274 

bem como, da Comissão Especial Eleitoral e dos Fiscais dos Candidatos. A apuração 275 

se encerrou as 23h40 horas com a totalização dos votos das sessões e com o anúncio 276 

preliminar da quantidade de votos e classificação dos candidatos a Conselheiro Tutelar 277 

do Município de Cascavel. 6 - DAS DIFICULDADES: Não houve apoio do Tribunal 278 

Regional Eleitoral, através das urnas eletrônicas, pois segundo a instituição não 279 

poderiam fornecer devido ao fato de estarem em processo de cadastramento 280 

biométrico. Fora dispensado a listagem dos eleitores fornecida pelo TRE, pois os 281 

mesmos iriam encaminhar somente os nomes de quem realizou o cadastramento 282 

biométrico, o que inviabilizaria, pois segundo o TRE Cascavel conta com mais de 200 283 

mil eleitores e o recorte para encaminhar ao CMDCA quando da solicitação era de 90 284 

mil eleitores cadastrados na biometria. Não houve participação dos conselheiros de 285 

Direitos, pois de um total de 68 conselheiros apenas 50% se disponibilizou para auxiliar 286 

na execução do processo de seleção, o qual é dever do CMDCA a participação na 287 

política da criança e do adolescente, e a eleição dos conselheiros tutelares fazem parte 288 

da política. Não houve aparato suficiente para a realização do processo de escolha dos 289 

Conselheiros Tutelares do Município de Cascavel. 7 - DAS PROPOSTAS: Que para o 290 

próximo pleito o CMDCA exerça o seu papel que é de fiscalização e não de execução, 291 

conforme o ECA em seu Artigo 88. Que haja participação do TRE no processo de 292 



escolha dos candidatos. Que o Estado não seja omisso como foi nesta Eleição 293 

Unificada. Que o Município contemple em seu orçamento, as eleições de conselheiros 294 

tutelares para o próximo pleito. Que seja realizado uma prova de conhecimentos 295 

específicos, bem como avaliação psicológica dos candidatos a conselheiros tutelares 296 

em caráter eliminatório, para assim poder concorrer ao processo de escolha. Dando 297 

continuidade o Sr. Hudson Moreschi Junior fez a leitura dos nomes dos candidatos e 298 

números de votos que fizeram conforme lista publicada no site do Município de 299 

Cascavel. O Conselheiro Tutelar Eduardo Reche fez uso da palavra e perguntou porque 300 

foi escolhido apenas o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, diz também saber que em 301 

nenhum momento o CMDCA procurou o Colégio Eleodoro. Porque o CMDCA não 302 

buscou ajuda da Secretaria de Educação para disponibilizar servidores podendo assim 303 

aumentar o número de locais de votação. Porque não se trocou a entrada do local de 304 

votação pelo portão da lateral do Colégio Auxiliadora e porque não foi chamado a 305 

CETTRANS para organizar o transito. Eduardo diz também que não está sendo 306 

questionado a capacidade de cada, mas que são pequenos detalhes que ajudariam. 307 

Eduardo deixa também seu voto de repúdio ao Secretário Antidrogas Geninho que 308 

mandou o povo embora, pois não era obrigatório o voto. Maria Tereza Chaves pede a 309 

palavra e diz que hoje está sendo votado o Relatório, e que outros pedidos deverão ser 310 

protocolados. Adilson de Amorim diz que o Relatório foi apresentado com todos os 311 

parceiros, mas que durante o todo o processo não viu nenhum colega do Conselho 312 

Tutelar se posicionando para ajudar no pleito. Adilson diz ainda que este processo é 313 

novo e que ninguém tinha experiência, solicita também que quem se sentiu prejudicado 314 

deverá juntar provas, e não ficar culpando a Comissão dos erros, solicita que os 315 

servidores que trabalharam sejam respeitados. Bernadete diz que outras questões 316 

ainda podem ser protocoladas. Diz também que todos os Ofícios encaminhados 317 

passaram pela plenária e em nenhum momento houve questionamentos por parte dos 318 

Conselheiros Tutelares. A Secretária Inês de Paula parabenizou a todos que se 319 

dedicaram para que o pleito acontecesse, infelizmente não foi como se imaginou, houve 320 

erros, mas estes têm que servir para melhorar na próxima eleição. Diz também que sem 321 

urna eletrônica é impossível fazer em vários locais pois não teria como controlar a 322 

duplicidade de votos. Inês garante a primazia da lisura, pois o tempo todo o Ministério 323 

Público esteve presente. O Relatório foi posto em aprovação e foi aprovado com vinte e 324 

oito votos favoráveis. Bernadete informa que a partir desta aprovação a Comissão 325 

Especial de Eleição fica extinta, e qualquer encaminhamento a respeito do pleito 326 

eleitoral deverá ser encaminhado ao CMDCA. Na seqüência a presidente encaminha o 327 

item 7) Apreciação e deliberação relativa ao Of. 142/2015 – Associação Recanto da 328 

Criança – ARCRI (itens adquiridos com FIA, advindos da extinta Entidade Lar dos 329 



Bebês Pequeno Peregrino); Sr. Luiz fez a leitura do Oficio para os devidos 330 

encaminhamentos. Bernadete esclarece que a solicitação se faz a respeito dos 331 

armários embutidos que se encontram no extinto Lar dos Bebês Pequeno Peregrino. 332 

Isabel Aparecida Mota Panízio explica que no primeiro momento a Entidade solicitou os 333 

armários, mas não se deram conta de que eram feitos sobre medida e que após avaliar 334 

achou melhor abrir mão dos mesmos. A plenária aprova com vinte e cinco votos 335 

favoráveis e três ausências dos Conselheiros José Cesar Sagrilo, Lenita Terezinha 336 

Sturm da Veiga e Maria Tereza. Na seqüência a presidente passa ao item 8) 337 

Apreciação e deliberação de repasse de equipamentos solicitados pela SEASO 338 

para a UAIF; após leitura dos Ofícios feita pelo Conselheiro Luiz, Hudson explica que a 339 

SEASO havia solicitado ao CMDCA alguns itens que eram do extinto Lar dos Bebês, 340 

tais como: berços, cadeirinha de alimentação, cercadinho e cadeira de transporte para a 341 

Unidade de Acolhimento Feminina, a Mesa Diretiva teve como indicativo: aprovação do 342 

repasse destes itens. Adilson pediu a palavra e se posicionou contra o acolhimento de 343 

mães adolescentes com bebês, Adilson diz que o CMDCA deve preservar este bebê e 344 

que a UAIF oferece risco a estas crianças. Maria Tereza diz que jamais deverá ser 345 

separado mãe e filho, e que este acolhimento é emergencial e que não pode durar 346 

muitos dias. Henrique solicita que fosse explanado melhor em relação ao tempo de 347 

permanência destas mães. Hudson responde que esta mãe com filho deve ficar o 348 

menor tempo possível na UAIF, acontece que o acolhimento em Família Acolhedora 349 

precisa seguir um protocolo de acolhimento, precisa de um tempo para se localizar uma 350 

família e prepará-la para acolher mãe e filho. Justa Alves dos Anjos Chesca explica que 351 

o Programa Família Acolhedora não é mais porta de entrada para o acolhimento e que 352 

existe uma capacidade de acolhimento que é de cento e trinta acolhidos. Henrique 353 

solicita que seja feito um laudo técnico pela comissão, pois o mesmo diz não ter sido 354 

esclarecido. O quorum neste momento passa a ser de vinte e seis votantes. A plenária 355 

deliberou com vinte e seis votos favoráveis da seguinte forma: que o este item seja 356 

retirado de pauta, e que a comissão de Monitoramento e Avaliação faça um parecer 357 

após visita na UAIF o qual apresentará na próxima plenária. Dando continuidade a 358 

reunião a presidente passa ao item 9) Apreciação e deliberação das 359 

Recomendações a serem repassadas as Entidades de Atendimento de Crianças e 360 

Adolescentes e demais órgãos, ainda que não tenham registro no CMDCA, sobre: 361 

uso de imagem de crianças e adolescentes e venda e uso de bebidas alcoólicas 362 

em Escolas, Associações de Moradores e outros; as recomendações foram 363 

aprovadas com a totalidade de vinte e seis votos favoráveis, a indicação é de que sejam 364 

enviadas como mala direta a todos os conselheiros, entidades e convidados. 10) 365 

Apreciação e aprovação do Instrumental de Organização de Eventos; este item foi 366 



encaminhado por E-mail portanto foi dispensada a leitura. A plenária aprovou com um 367 

total de vinte e seis votos favoráveis. Dando seqüência a reunião a presidente passa ao 368 

item 11) Situação de gravação e disponibilização do conteúdo das aulas da 369 

capacitação: Parecer Jurídico – SEASO; após leitura do parecer jurídico o 370 

Conselheiro Fabio Tomasetto questiona se as palestrantes em questão quando 371 

convidadas não foram informadas das filmagens da capacitação. Hudson responde 372 

dizendo que sim, e foi por este motivo que gerou a demanda. Foi consultado o jurídico e 373 

solicitado este parecer técnico sobre o uso de imagens, o qual sugere que: como há 374 

previsão legal sobre a proteção de direito autoral e de imagem, seja utilizado um 375 

formulário preenchido previamente autorizando a gravação e disponibilização do 376 

conteúdo relacionado ao curso; que o Setor de Gestão do Trabalho e Educação 377 

Permanente da SEASO providencie a prévia e expressa comunicação aos alunos de 378 

que as aulas serão gravadas e disponibilizadas aos interessados. Maria Tereza sugere 379 

que sejam substituídas as palestrantes que não aceitarem a gravação, pois este 380 

material é de grande importância que seja disponibilizado aos participantes do curso. 381 

Fabrícia Destro Ghizzo diz que foi convidada a ministrar uma das palestras do curso e 382 

não foi consultada se poderia ou não gravar a sua palestra, a mesma diz que se ela não 383 

autorizar ninguém poderá gravar, do mesmo modo que as demais palestrantes 384 

convidadas tem o mesmo direito e nem por isso precisariam ser substituídas. Adilson 385 

diz que concorda com Maria Tereza e que as palestrantes devem sim ser substituídas, 386 

diz também que elas estão no direito delas, mas que não pode se comprometer a 387 

capacitação por este motivo. Henrique solicita se já tem outros nomes para substituição, 388 

ou como vai ficar esta situação. Maria Tereza responde que esta é uma questão que 389 

deverá ser resolvida pela Comissão de capacitação. Bernadete lembra que todos os 390 

participantes também tem o direito de não querer a gravação. É colocado em aprovação 391 

a troca dos palestrantes e aprovada com dezessete votos favoráveis, três abstenções e 392 

seis votos contrários, Hudson se manifesta solicitando o registro de seu nome como 393 

contrario. Justa nomina todos os votos contrários, Adilson questiona Justa o porque da 394 

nominação dos votos contrários, Hudson responde que foi solicitado, Adilson diz que no 395 

caso de Hudson é um direito dele pois solicitou o registro, mas não tem que constar o 396 

nome dos votos contrários porque a plenária é soberana e a maioria responde por 397 

todos, quem se sentir lesado pode pedir que seu nome seja registrado mas não 398 

necessariamente tem que ser nominados. Justa então questiona se as pessoas que se 399 

manifestaram contrarias querem que constem seus nomes: Hudson novamente se 400 

manifesta e solicita que seu voto seja registrado, bem como  Fabrícia Destro Ghizzo, 401 

Lenita Terezinha Sturm da Veiga, Daniele de Lima Vacari, José Cesar Sagrilo e Maria 402 

Aparecida Ferreira Navarro ficando assim registrados em ata seus votos contrários. 403 



Adilson diz que fique ciente que não é obrigatório e não tem que constar nomes de 404 

contrários, só quando solicitado. Dando continuidade Bernadete passa ao item 12) 405 

Representações Externas do CMDCA/ Informações: CEV/PETI – Conselheira de 406 

Direitos Rosangela; Comitê Intersetorial de Saúde Mental – Evento Saúde do 407 

Trabalhador; a Conselheira Rosangela Gomes Ornelas apresenta aos conselheiros de 408 

Direitos sobre sua participação na Reunião do CEV/PETI, Rosangela convida para o III 409 

Seminário Municipal de Sensibilização ao Enfrentamento e Erradicação do Trabalho 410 

Infantil que será na UNIPAR dia quinze de outubro com inicio às oito horas e trinta 411 

minutos. Rosangela traz também que os profissionais estão encontrando dificuldades 412 

para o trabalho e solicitaram capacitações, levantaram a possibilidade de se utilizar 413 

recursos do FIA para esta capacitação através do CMDCA, outra sugestão também foi 414 

de que a UNIOESTE faça esta capacitação. Adilson diz que existe uma articulação da 415 

Rede de Proteção para promover uma capacitação. A Conselheira Lenita fala sobre sua 416 

participação no Comitê Intersetorial de Saúde Mental – Lenita convidou para o Evento 417 

Saúde do Trabalhador o qual seria no dia dezesseis, mas foi adiado sem data ainda 418 

para acontecer. Dando continuidade a reunião Bernadete passa ao item 13) 419 

Substituição de representantes das Comissões do Conselho e Comissões 420 

externas; Ética e disciplina; de Eventos do CMDCA; CEV/PETI; Conselho 421 

Municipal de Educação – CME; foi feita a contagem de quorum que passa a ser de 422 

vinte e três votantes. Hudson sugere que o item seja transferido para a próxima reunião 423 

o qual foi aprovado com vinte e três votos favoráveis.  Henrique questiona por que o 424 

Regimento Interno não foi colocado em pauta nesta reunião. Hudson esclarece que o 425 

relatório da Comissão não estava pronto e que ficará registrado que o Regimento fará 426 

parte da próxima pauta. Na sequencia Hudson passa ao ultimo ponto de pauta: 14) 427 

Para conhecimento: Ofício n° 1.273/2015 – SEASO - Informação sobre 428 

justificativas de faltas do Programa de Formação Continuada e Permanente dos 429 

Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direitos do CMDCA;  Luiz lê o Oficio 430 

recebido da SEASO no qual cita que o Setor de Capacitação ofereceu cem vagas para 431 

a Capacitação, no entanto desde que começou a Capacitação o setor vem recebendo 432 

um número muito grande de justificativas de faltas, preocupados com esta demanda, foi 433 

contatado o Recursos Humanos do município sobre a legalidade destas justificativas, o 434 

qual informou que justificativas não abonam as faltas. Fabio questiona sobre os 435 

conselheiros que entrarão posterior ao começo da capacitação. Hudson responde que 436 

não serão prejudicados e receberão certificado normalmente. Fabio informa também 437 

que não está recebendo os E-mails da capacitação, Justa respondeu que o CMDCA 438 

repassou ao setor as alterações de conselheiros, mas que verificaria sobre o ocorrido. 439 

Of. N° 1548/2015 – SEASO, mudança de endereços: Família Acolhedora e UAIM; 440 



Hudson informa das alterações dos endereços: Família acolhedora passou a funcionar 441 

no antiga sede da Entidade Lar dos Bebês e a UAIM na Rua Sete de Setembro, 442 

justificativa da mudança é que a atual sede não comporta mais a demanda.  Of. N° 443 

1.625/2015 – SEASO – Pastas com material das aulas da capacitação; A SEASO 444 

repassa ao CMDCA trinta e quatro pastas que sobraram da capacitação oriundas da 445 

não participação de todos os conselheiros envolvidos. A Mesa Diretiva entende que 446 

estas pastas devam ser entregues aos novos conselheiros. Planilha CT – para 447 

preenchimento – Hudson apresenta a planilha de Analise da Eleição para 448 

Conselheiros Tutelares o qual foi enviado pela Secretaria de Direitos Humanos da 449 

Presidência da República a qual deverá ser preenchida e enviada até o dia vinte e cinco 450 

de outubro. O preenchimento e envio do formulário é de fundamental importância para 451 

que o Ministério de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, 452 

possa consolidar as informações, permitindo assim consolidar as informações do pleito 453 

realizado dia 04/10. Este formulário tem o objetivo de gerar dados nacionais sobre 1º 454 

Processo de Escolha em Data Unificada dos Membros dos Conselhos Tutelares, 455 

aprimorar o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e fortalecer o 456 

papel dos Conselhos Tutelares e de Direitos. Hudson agradece a presença e todos e 457 

em especial a Secretaria Executiva pela organização da reunião. Nada mais havendo 458 

para tratar a presidente deu por encerrada à reunião e eu Katia L. Muller Mangabeira 459 

_______________________ lavrei a presente ata que será assinada por mim e pela 460 

presidente do Conselho Bernadete Messias Herreira Belorini 461 

__________________________________. 462 


