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REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

ATA Nº 09 – 03/08/2016 

 

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, no 1 

Eureca I, no Bairro Interlagos Cascavel – PR, aconteceu a Reunião Ordinária do Conselho 2 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, sob a coordenação do seu 3 

Presidente Sr. Valdair Mauro Debus e de seus Conselheiros e convidados, conforme lista 4 

de presença anexa a esta ata.  O Presidente passa a palavra a Coordenadora do Eureca I 5 

Sra. Adriana Aparecida Rossini Leifheit, a qual mostra um vídeo feito pelos adolescentes 6 

do Eureca I com depoimentos de adolescentes que foram atendidos na Unidade e de 7 

profissionais que já trabalharam no local na área de educação física. Adriana diz que o 8 

Eureca é um centro de convivência onde se desenvolve o fortalecimento de vínculos. 9 

Valdair parabeniza a equipe do Eureca e em seguida passa a tratar da seguinte pauta do 10 

dia: 1) Apreciação e aprovação da pauta; 2) Apreciação e aprovação das justificativas 11 

de ausências: Of. n° 070/2016 – CAPS i, Of. n° 06/2016 e n° 07/2016 – Escola 12 

Municipal Ita Sampaio; 3) Apreciação e aprovação da Ata n° 07/2016 da Reunião 13 

Ordinária de 06/07/2016; 4) Apreciação e providências em relação ao Of. n° 14 

640/SEMED/GAB/2016 de 20/07/2016 – SEMED – referente à situação de atendimento 15 

de crianças no período de férias de CMEIs; 5) Avaliação da SEMANECA / Capacitação 16 

“Sistema de Proteção Integral à Infância e Adolescência no Município de Cascavel 17 

PR”; 6) Para Conhecimento: 6.1 - Of. n° 873/2016 – PRO MP n° 0030.16.001008-5 – 18 

Férias dos CMEIs; 6.2 - Of. n° 736/2016 de 18/07/2016 – SEASO – Câmara Técnica 19 

Intersetorial do CJ e CEU; 7) Informes 7.1 - Of. n° 10/2016 – ERCA SEDS; 7.2 - 20 

Reunião Extraordinária CMDCA - 10/08/2016 – 8h – Auditório - Prefeitura Municipal – 21 

Pauta: Apresentação de dados de atendimento pelos CTs e Minuta de Relatórios 22 

Mensais do CMDCA; Pauta Fechada: 8) Apreciação e Aprovação do Parecer da 23 

Comissão de Ética e Disciplina do CMDCA que dispõe sobre a abertura de 24 

sindicância para apuração de possíveis faltas funcionais de Conselheiros Tutelares e 25 

arquivamento de denúncias. Valdair pede se há inclusões e Etelda Madsen Secretária 26 

Executiva do CMDCA solicita a inclusão de uma justificativa de ausência que chegou após 27 



o envio da pauta aos conselheiros, assim como a correção do item três, onde está escrito 28 

ata Nº 08, lê-se ata Nº 07. Etelda solicita também a pedido da Defensoria Pública que a 29 

Reunião de Ordinária de setembro seja feita pela manhã pois a mesma terá uma pauta, 30 

solicitada pela mesma e a tarde encontra-se em audiência. A Conselheira Marcia 31 

Rabisquem solicita a inclusão de troca de comissões com a sua suplente por questões 32 

administrativas da Entidade que representam. O quórum neste momento é de vinte e dois 33 

(22) votantes. O presidente põe em aprovação a pauta a qual é aprovada com vinte e dois 34 

(22) votos favoráveis. Dando sequencia o presidente passa ao item 2) Apreciação e 35 

aprovação das justificativas de ausências: Of. n° 070/2016 – CAPS i, Of. n° 06/2016 e 36 

n° 07/2016 – Escola Municipal Ita Sampaio: Etelda lê os ofícios de justificativas: Of. 37 

070/2016 – justifica a ausência da Conselheira Lenita Terezinha Sturm da Veiga pelo 38 

motivo de trabalho. Of. 06/2016 e 07/2016 – justifica a ausência das Conselheiras: Clenilza 39 

Lemos da Silva e Rosani Revers Gomes por motivo de demanda de trabalho. Of. 141/2016 40 

de 03/08/2016 – Núcleo Regional de Educação – justifica a ausência dos Conselheiros 41 

Titular – José Cesar Sagrillo e Suplente – Luiz Carlos Kanigoski por motivos de demanda 42 

emergenciais ocorridas neste dia. Valdair coloca em aprovação, as quais são aprovadas 43 

com vinte e dois (22) votos favoráveis. Dando continuidade Valdair passa ao item 3) 44 

Apreciação e aprovação da Ata n° 07/2016 da Reunião Ordinária de 06/07/2016: 45 

Valdair propõe a retirada de pauta para que seja feito a transcrição exatamente de como 46 

está gravado no item em que trata das férias dos Centros Municipais de Educação Infantil. 47 

A justificativa é de que a transcrição foi feita de uma forma muito sucinta dificultando a 48 

resposta que deverá ser feita pelo CMDCA à Secretaria de Educação, devido recebimento 49 

de Oficio Nº 640/2016 – SEMED. Esta ata será aprovada na Reunião Ordinária do mês de 50 

setembro. Valdair coloca em votação a retirada de pauta a qual é aprovada com vinte e 51 

dois (22) votos favoráveis. Dando sequência o Presidente passa ao item de pauta número 52 

4) Apreciação e providências em relação ao Of. n° 640/SEMED/GAB/2016 de 53 

20/07/2016 – SEMED – referente à situação de atendimento de crianças no período de 54 

férias de CMEIs: Etelda faz a leitura do Oficio no qual informa não ter conhecimento da 55 

referida denúncia e solicita que sejam nominados os servidores denunciados. Valdair diz 56 

que para responder esta questão será necessário as descrições da ata citada na pauta 57 

anterior. Alice Marteli questiona se as pessoas que estavam cuidando das crianças no 58 

período de férias escolares estavam fazendo este trabalho em casa ou nos CMEIs. Valdair 59 

diz que estavam cuidando em suas residências e Alice diz não ver problemas nesta 60 

questão, pois os servidores estão de férias. Fabio diz que como foi justificado pela 61 



Secretaria de Educação, os professores saem de férias neste período, pois precisam 62 

descansar, então como estão cuidando das mesmas crianças em casa e cobrando dos pais 63 

por isso. Etelda diz que o CMDCA sempre recebe denúncias de escolinhas irregulares, e 64 

que há regras da própria Secretaria de Educação para o funcionamento destas escolas, e 65 

que estes servidores estão trabalhando de forma irregular também, considerando a 66 

irregularidade do Serviço de atendimento. Vanilse Schenfert diz que sempre que há 67 

denúncias envolvendo servidores públicos devem ser investigadas e feitas sindicâncias. 68 

Fabio pergunta para Vanilse se o Conselho pode fazer esta indicação de nomes. Vanilse 69 

responde que pode mas deve se tomar o cuidado para não expor o servidor, pois é preciso 70 

investigar a veracidade dos fatos. Como encaminhamento da plenária será feito a resposta 71 

após analise e aprovação da ata e com os encaminhamentos apontados pela plenária do 72 

mês de setembro. Valdair coloca em aprovação esta proposta a qual é aprovada com vinte 73 

e dois (22) votos favoráveis. Valdair dá sequência a reunião passando ao item 5) 74 

Avaliação da SEMANECA / Capacitação “Sistema de Proteção Integral à Infância e 75 

Adolescência no Município de Cascavel PR”:  Valdair avalia o evento como muito 76 

produtivo, elogia o Palestrante Sr. Edson Sêda e seu filho Ed Sêda e em seguida passa a 77 

palavra a Etelda a qual lê a apresentação feita em multimídia: estiveram presentes 529 78 

(quinhentos e vinte e nove) participantes, sendo que, 463 (quatrocentos e sessenta e três) 79 

pessoas atingiram o percentual de 100% da Capacitação e 66 (sessenta e seis) pessoas 80 

participaram de apenas um período da Capacitação. RESULTADO DAS AVALIAÇÕES 81 

Capacitação sobre o Sistema de Proteção Integral à Infância e Adolescência no Município 82 

de Cascavel - PR, por ocasião da Semana Municipal do Estatuto da Criança e do 83 

Adolescente - SEMANECA. 155 (cento e cinquenta e cinco) Avaliações. PONTOS 84 

POSITIVOS: “Palestra, conduzida com muito conhecimento e experiência. Foi passado 85 

muito conteúdo e exemplos que eu não tinha conhecimento. Pra mim como pessoa, que 86 

participa do conselho da Municipal da Saúde foi fantástico. Aprendi muito. Parabéns a esta 87 

iniciativa desta capacitação. “Conhecimento da Política.” “A palestra foi muito boa.” 88 

“Esclarecimento sobre atuação especifica do Conselho Tutelar.” “Muita clareza nos 89 

conhecimentos auxilio muito no dia-dia.” “Palestrante renomado e super conhecedor do 90 

assunto. Ambiente e acústica adequada.” “Lei seca e orientação da Aplicabilidade.” “Tudo 91 

bom.” “Bem explicado.” “Muito bem esclarecido todos os assuntos, vasto conhecimento 92 

muito proveitosa a palestra. “Foram todas as respostas bem esclarecidas, na maneira que 93 

todas as perguntas foram bem esclarecidas. Ótimo o debate.” “Ótima interação com a 94 

plenária, domínio de conteúdo atenciosos e solícitos.” “Iniciativa de trazer uma capacitação 95 



destas para melhor entendermos os direitos da Criança e do Adolescente.” “A iniciativa de 96 

fazer capacitação para o melhor andamento do trabalho realizado entre a rede para melhor 97 

atender as crianças e adolescentes.” “Oferece da palestra e o espaço.” “Tema interessante 98 

e de discussão abrangente e de problemáticas vivenciada no dia. “Muito esclarecedor, 99 

consegui compreender melhor muitos pontos, que normalmente fica no ar, principalmente 100 

do ECA. Gostaria que ele voltasse para mais palestras (DR Edson Sêda).” “Saber das leis 101 

da atualidade.” “Profissional bom e esclarecido, conhecedor profundo do tema trabalhado.” 102 

“Interação com a assembleia, explicação do tema.” “Ótimos palestrantes.” “Foram 103 

esclarecidos muitas dúvidas e agora ficou mais fácil para todos com os esclarecimentos 104 

que tínhamos o que procurar e onde procurar.” “Parabéns ao município de Cascavel pela 105 

iniciativa foi ótimo.” “Palestrante, Dinâmica, horário.” “Foi interessante o debate e conversa 106 

com o palestrante pois esse agregou e reforçou vários conhecimentos que poderão ser 107 

colocados na praxis do dia a dia. “Palestrantes excelentes. Parabéns organizadores.” 108 

“Conhecimento adquiridos, agradeço pelo convite para participar de uma palestra tão rica 109 

em conhecimento. Conteúdo pertinente a realidade da demanda do dia a dia.” “Explicou 110 

sobre vários artigos, sobre as competências, Conselho Tutelar, direitos e deveres das 111 

crianças e adolescentes.” “Muito interessante este assunto, o conhecimento é muito 112 

importante.” “Pessoas de extrema qualificação e competência.” “Melhor conhecimentos do 113 

tema para que possa desenvolver a profissão e trabalho prático.” Assunto muito bem 114 

abordado e discutido de grande importância social.” “Bastante informativo.” “Excelente 115 

palestrantes.”  “Assuntos polêmicos e muito extenso.” “A função das leis.” “Dinâmica da 116 

palestra.” “Ensinou a ver diferente as leis, não só como cobrar mas fazer algo diferente na 117 

minha casa e na Escola e sociedade.” “Sabedoria sobre o assunto.” “Palestrante muito 118 

bom, esclareceu muitas dúvidas referente as leis.” “A forma de fazer ou explicar a temática 119 

com uma metodologia participativa.” “Proporcionou a todos os participantes uma melhor 120 

visão de como é executado o Conselho Municipal da Criança e Adolescente.” “O grande 121 

conhecimento do palestrante.” “Palestrantes excelentes, parabéns doutores Edson Seda e 122 

Luciano Machado.” “Adorei o curso, os assuntos.” “Município trazer profissionais deste 123 

nível. Parabéns equipe organizadora.” “Local, palestra.” “Bem explicado, boa letra em Retro 124 

projetos.” “Crescimento em conhecimento de políticas públicas.” “Material disponibilizado 125 

(ECA).” “Adquirir mais conhecimento, sobre direitos da criança e do adolescente, entender 126 

e conhecer melhor a atuação e função dos órgãos responsáveis em cada área do 127 

relacionados ao assunto.” “O palestrante, credenciamento.” “Alto nível de conhecimento, 128 

exemplos claros e objetivos.” “O tema foi muito bom pois tratou de assuntos pertinentes ao 129 



dia a dia escolar onde atuo e veio esclarecer algumas dúvidas.” “Ótimos palestrantes 130 

sabiam do assunto a fundo, percebe-se que tem muita experiência.” “Domínio e 131 

conhecimento do assunto.” “Grandes palestrantes. Parabéns.” “Fala-se muito bem. 132 

Principalmente sobre a criança, tudo que ela tem direito.” “A metodologia da palestra é 133 

dinâmica e clara, de forma que facilitou a compreensão do tão relevante conteúdo. O 134 

palestrante é de conhecimento e competência indiscutível para debater o tema positivo 135 

também a atualização impressa do ECA para acompanharmos.” “A vários pontos positivos 136 

no direito da criança e do adolescente e na atuação no meio familiar e na educação, 137 

conselho tutelar etc.” “A participação do filho, nos breve momentos, trouxe novas 138 

informações que agregaram conhecimento.” “Boa explanação dos assuntos com exemplos 139 

concretos de aplicação das leis.” “Abordagem da importância do uso das legislações como 140 

ferramenta de trabalho.” “Aprendizado.” “Palestrantes capacitados, organização, 141 

esclarecimentos.” “Ótimo tema.” “Ambiente muito bom.” “Altíssima qualidade/capacidade 142 

dos profissionais palestrantes.” “Assiduidade, conhecimento do assunto, dinâmico na 143 

apresentação do tema.” “Simplesmente fantástico.” PONTOS NEGATIVOS: “Sem lanche, 144 

não poder trazer um suco, café, já que ficamos o dia todo e muitas vezes longe de casa.” 145 

“Não correspondeu à expectativa dos Conselheiros os quais esperavam mais. “Na manhã 146 

foi abertura, palestra no período da tarde para perguntas, acredito que as Conselheiros 147 

presentes ficaram na expectativa de serem ouvidos com as perguntas prometido para o 148 

período da tarde aos participantes, porém não aconteceu.” “Em relação aos Índios 149 

gostaríamos que as orientações fossem mais claras.” “Falta de lanche.” “Não foi deixado 150 

claro alguns pontos perguntados aos palestrantes.” “Atraso no início (manhã e tarde). 151 

“Casos práticos de situações ADM de organização de conselhos tutelares, não foi 152 

abordado.” “Muita demora para começar fala que vai começar as 08:00 mas afinal começou 153 

as 09:00 hs.” “Não há, estava tudo bem explicado.” “No período da manhã demorou muito 154 

para dar início.” “Não teve pontos negativos. A palestra foi bem esclarecida, o que se 155 

referia as perguntas dos conselheiros.” “Não teve lanche para as pessoas, não começou na 156 

hora certa.” “Começar as 08:00 parada de 15 minutos e término as 11:30h. Início as 13:30 157 

parada de 15 minutos e término as 17hs.” “Atraso ao iniciar a palestra, muita demora o que 158 

dificultou ver o conteúdo todo ou abrir para perguntas e esclarecimento de dúvidas. Faltou 159 

focar mais no ECA.” “Em função do curto tempo, tentar falar exatamente aquilo que 160 

realmente era de competência e autonomia do CMDCA e Conselhos Tutelares, não sair do 161 

foco e perguntas para esclarecer as dúvidas.” “Administração do tempo, demora entre o 162 

credenciamento, composição da mesa de abertura e início da palestra.” “Pontualidade.” 163 



“Senti por não poder trazer um lanche, um suco, por estar frio e sair cedo de casa, passei 164 

fome e sede. Não poderia levar lanche lá.” “Um curso de capacitação que tem duração o 165 

dia todo e não ter sequer uma bolacha para servir para os participantes. ABSURDO!!.” 166 

“Falta de alimentação.” “O tempo foi pouco para muita informação.” “Os participantes 167 

ficaram muito tempo para fazer perguntas e comentários, no final muitas pessoas embora 168 

antes do término do evento.” “Falta de intervalo período da tarde.” “Atrasos nos inicios das 169 

palestras, uma perda irreparável para mim.” “Poucas dinâmicas”. “Muito confusa de 170 

expressão entre os palestristas, muito desencontrado.” “No meu município com relação a 171 

questão indígena, foi para casa com mais dúvidas ainda. Falou e não explicou.” 172 

“Pontualidade pode melhorar, falta de Cofee break.” “Falta um café com comes na 173 

recepção para quem vem de longe e tem que acordar cedo.” “Não foi respeitado os 174 

horários de início de manhã e tarde.” “Mais de uma hora de atraso, falta de objetividade nos 175 

assuntos no período da manhã.” “Atrasos, falta de objetividade, previsto para 8 horas 176 

começou as 9 horas, a mesa discurso cunho político se perdendo do foco”. “Falou e 177 

explicou o curso inteiro, tornou-se um pouco cansativo.” “Fala das autoridades demorada 178 

demais.” “Atraso com horários.” “Pouco tempo.” “Atraso para início dos trabalhos e tempo 179 

reduzido para os palestrantes.” “Tempo restrito, o assunto é extenso.” “Recursos visuais 180 

para os palestrantes e acompanhamento de um técnico da Instituição para apoiar.” 181 

“Desorganização com os slides.” “Falta de tempo para observar os fluxos e a informação 182 

incorreta para procurara ajuda.” “Horário definidos.” “Demora no início da palestra devido à 183 

mesa de abertura, se torna cansativo aos participantes, no período da tarde deveria ter 184 

iniciado antes para aproveitar os palestrantes.” “Falta de programação na pasta.” 185 

“Determinar um horário fixo para começar e todos cumprir com os horários. Quando o 186 

pessoal dos serviços forem chegando, fazer a inscrições, um fiscal para se dirigir para o 187 

auditório e não ficar esperando o evento começar para se acomodar nos lugares.” “Falta de 188 

momentos de descontração deixando o tedioso. Assim as pessoas para descontrair 189 

ficavam saindo. Um sai e senta e levanta.” “Não diria negativo, mas faltou exposição do 190 

horário.” “Demoram demais para começar a palestra (não por culpa deles), mas enfim não 191 

cumpriram o horário.” “Atrasos sem café da manhã.” “Não inovaram, só falaram coisas 192 

muito óbvias ao conhecimento, repetição das mesmas palavras inúmeras vezes, defendiam 193 

seus trabalhos realizados mas no entanto não é bem assim na pratica. Na parte da manhã 194 

ar muito frio.” Não foi respondido algumas questões, não ficou claro algumas respostas. O 195 

Indígena não precisa estudar? O indígena não precisa frequentar escola, a lei para o 196 

indígena é diferente.” “Local aberto – Frio (credenciamento), Cofee Breack (faltou).” “Muito 197 



atraso para o início do evento.” “Na palestra deveria ter mais proximidade com a realidade 198 

do município, no referente assunto abordado.” “Limpeza dos banheiros, horário do início da 199 

manhã.” “Não teve intervalo ficando cansativo.” “O atraso no cumprimento do horário inicial 200 

pois atrasou para iniciar os trabalhos das palestras.” “Assunto muito extenso para pouco 201 

tempo. Dois palestrantes com temas diferentes, mas tempo exigido.” “Pouco tempo para a 202 

discussão de um tema tão relevante.” “Mesa de autoridades com discursos longos. Atraso 203 

no início pela manhã e intervalo de almoço, poderíamos ter aproveitado mais e melhor os 204 

palestrantes, com seus conteúdos se não tiverem feito largos discursos na mesa de honra.” 205 

“Sem intervalo, muito cansativo, Cofee Breack é necessário.” “Mais na hora de colocar em 206 

prática a coisa é bem diferente, tem muita criança que precisa de creche.” “O fato de não 207 

ser servido o Cofee break ou intervalos para que o público vá se alimentar e utilizar os 208 

banheiros, acaba por ocasionar uma certa movimentação durante a palestra, devido as 209 

necessidades que as pessoas tem de fazer estas coisas e não haver tempo propicio.” 210 

“Ainda que se avançar muito na área da assistência à família pois só vamos ter avanços 211 

nas áreas da saúde mental das nossas crianças e adolescentes se acompanhar melhor 212 

suas famílias.” “O palestrante fez uma leitura do ECA, trabalhou a temática de maneira 213 

breve. Não seguiu um raciocínio lógico, começava a abordar um assunto e pulava para o 214 

outro. Seus entendimentos estão sendo adotados como se fossem soberanos. Grande 215 

atraso para início das atividades. Abordagem temas forma básica. Dimensões mais 216 

avançadas no município.” “Falta de Cofee Break, levando em conta o frio, atraso na 217 

abertura, falta de intervalo para evitar o cansaço, falta d alguns momentos de 218 

descontração.” “Iniciou muito tarde, não foram pontuais. A tarde deveria ter tido um 219 

intervalo, pois foi muito cansativo. Os temas foram repetitivos (manhã e tarde).” “Carga 220 

horária muito grande, se torna cansativo poderia ter sido desenvolvido de uma maneira 221 

mais produtiva.” “Atraso para iniciar, muito discurso da mesa.” “Pouco espaço para 222 

discussões dos questionamentos, pouca clauza nas respostas.” “Cansativo.” “Falta de 223 

pontualidade.” “Atraso para iniciar na manhã.” “Pontualidade. As pessoas tem 224 

compromissos desmarcam suas agendas para poder estar aqui.” “Tecnologia.” 225 

“Bebedouros.” “Tema insuficiente para tantas questões amplas a serem debatidas.” “Não 226 

cumprimento do horário divulgado.” “Falta de lanche.” “Pouco tempo infelizmente.” “Não foi 227 

respeitado os horários de início de manhã e tarde.” SUGESTÕES: “Criar mais capacitações 228 

que venham de encontro a tantas necessidades sociais, de maneira que possamos 229 

interagir e ajudar mais nas comunidades ou meios que vivemos. Agradecido. Parabéns 230 

para o Sr. Edson Seda e Ed Seda, absorvi muito do que eles passaram, pena que foi pouco 231 



o tempo para estes assuntos tão importantes.” “Que realmente a abordagem fosse voltada 232 

a prática dos Conselheiros no dia-dia. Foi dito que no período da tarde seria feito 233 

perguntas, porém foi muito negado ao Conselheiro participação nas perguntas, fomos 234 

enganados, apenas palestras.” “Acredito que muitas saíram do evento sem poder tirar suas 235 

dúvidas ao palestrante com um vasto conhecimento. Deveria ser aberto perguntas ao 236 

público.” “Que assegure o lanche.” “Trazer mais prática que teoria.” “Sugerimos pelo menos 237 

mais uma capacitação com Edson Seda, pois e de muito interesse. (Por favor).” “Ter mais 238 

pontualidade para o início das palestras para ter mais aproveitamento.” “Mais vezes para 239 

poder aprofundar mais o assunto.” “Poderias estudar este assunto para um tempo maior, 240 

pois quanto mais levantamos problemáticas mais surge dúvidas.” “Continuidade nas 241 

capacitações. Ótimo trabalho da equipe organizadora.” “Trazer uma capacitação do ECA 242 

direcionada para o conselho tutelar.” “Que os participantes possam perguntar mais, para 243 

esclarecer as dúvidas.” “Organizar intervalo no meio de cada período. Organizar espaço 244 

para lanche ou meios para isso.” “Quando estou com fome não consigo absorver 245 

totalmente o conteúdo (o assunto, o tema, o assunto passado).” “Mais cursos sobre a leis 246 

com mais dignidades para os ouvintes, faltou um intervalo para nós e um lanche.” 247 

“Continuar diversificando o tema e trazendo sugestões para solucionar problemas 248 

abordados, Ex: tira o menor de uma leva para dentro da escola e agora como proceder. As 249 

instituições de ensino estão sem apoio e professores despreparados para lidar com os 250 

conflitos. Trazer os mesmos palestrantes para uma nova etapa.” “Fazer evento durante a 251 

semana, para ter tempo de tratar assuntos mais específicos.” “Procurar começar no horário 252 

pela manhã atrasou de mais o início, houve perda pois o curso é ótimo possibilitar mais 253 

vezes, e necessário a sociedade e um aprendizado muito necessário para auxiliar no nosso 254 

trabalho e no dia - dia junto a sociedade.” “Trazer o Antropólogo para discussão sobre o 255 

Índio.” “Intervalo com lanche” “Mais seminários e capacitações constantes para as redes de 256 

proteção.” “Que tenha lanche.” “Segue a sugestão do quadro anterior.” “Oportunizar outros 257 

momentos para sequência do debate com os mesmos palestrantes.” “Oportunizar outro 258 

momento para sequência do debate c/ os mesmos palestrantes.” “Tempo corrido, causa 259 

cansaço e sobrecarrega os ouvintes, como de fato começou após as nove, inicie mais tarde 260 

ou termine mais cedo para que todos possam realizar uma refeição decente”. “Fazer 261 

intervalo tempo corrido sobrecarrega os ouvintes.” “Coffe Brack, pois o município da região 262 

vieram participar, saem de casa muito cedo. Realizar mais eventos como esse durante o 263 

ano, para que os municípios pequenos possam participar.” “Colocar algum vídeo 264 

explicativo, para diferenciar um pouco a palestra.” “Com ilustração é melhor vídeo.” “Trazer 265 



estes palestrantes novamente.” “Fazer mais que um dia de palestra com o Edson, pois ele 266 

tem muito a oferecer e contribuir. Um dia apenas é pouco.” “Mais capacitação sobre o 267 

tema.” “Continuidade dos trabalhos com palestras em forma de oficina.” “Aguardo mais 268 

seminários desse nível.” “Seria uma palestra para 2 dias. Convida-los mais vezes.” “Lanche 269 

(salgados, empada, pão com patê, pastel, assados, café com leite).” “Ou servir o Cofee ou 270 

permitir o consumo moderado.” “Fazem cadeias e mais cadeias por que não Escolas 271 

Profissionalizantes desde os 14 anos depois que fazem algo errado ai colocam em vários 272 

coisas tem que evitar antes. Temos que acabar com as cadeias e fazerem escolas, 273 

educação é tudo.” “Determinar tempo para a pessoa que for usar o púlpito.” “A 274 

possibilidade de extinguir a mesa de abertura nos próximos eventos realizados pelo 275 

CMDCA, com a SEASO já vem realizando.” “Continuar a formação dos conselheiros, 276 

formação permanente para todas as entidades, serviços e conselheiros.” “Trazer temas de 277 

como abordar as intervenções socioeduticas nos programas de assistência social junto 278 

com as políticas em execução.” “Palestras, seminários com períodos longos e necessário 279 

exercícios que movimentem os participantes para descontrair, assim ficam mais motivados 280 

e ao assunto que está sendo tratado.” “Continuar com bons palestrantes (Excelentes, 281 

incentivados, domínio do assunto, tema).” “Podia ter mais cursos assim.” “A continuidade 282 

de palestras, capacitações, investir na capacitação continuada. “Uns 15 minutos de 283 

intervalo como é em outros cursos, um bom café.” “Que os temas (situações) abordadas 284 

tenham maior proximidade com a realidade do município.” “Definir horários que realmente 285 

cumpram-se, elaborar um cronograma com orientação de horários e temas das referidas 286 

palestras com fácil acesso.” “Pontualidade, lanche (pelo menos biscoitos).” “Mais 287 

seminários com este nível e com participação e com participação de todos os serviços 288 

públicos do município pois somos todos carente de conhecimento ou informações. Dar 289 

continuidade a este em outros momentos.” “Cumprir o horário determinado para início e 290 

cumprimento do horário e fidelidade aos temas determinados.” “Palestra com os dois 291 

palestrantes em separado. O tema sobre o indígenas (Ed Seda – antropólogo) muito 292 

interessante que deveria ter palestra separado, devido a nossa cidade estar próxima e 293 

receber indígenas” “Realização de formação continuada sobre o tema (carga horária 294 

maior), disponibilizando pelo menos 1 vaga por estabelecimento de ensino.” “Retirar da 295 

programação mesa de honra para poder aproveitar melhor. Quem sabe trazer novamente 296 

para poder dar seguimento no conteúdo.” “Realizar intervalos durante a palestra ou até 297 

mesmo só no meio devido ao cansaço e assim não se tornaria tão monótona.” “Acho que 298 

deveria de ter uma lei que acolhesse somente aquelas crianças que as mães realmente 299 



trabalha. Pois tem muitas que ficam em casa e levam os filhos para o CMEI encanto. Os 300 

que trabalham não conseguem uma vaga.” “Criando cooperativas começando pelos bairros 301 

mais carentes se estendendo a todos os bairros mas que sejam também assistência e 302 

encaminhamentos os trabalhos e educação e saúde mental e física e que seja de uma 303 

forma que as famílias. Sintam e entendam os resultados porque os filhos tendem e seguir 304 

os pais são poucas as acessões e no ceio da família que é formado o caráter do indivíduo 305 

e sua concepção do certo ou errado.” “Para discutir a temática seria mais interessante 306 

trazer pesquisadores de universidade, trariam pontuações para reflexão que seriam mais 307 

efetivas para prática cotidiana.” “Intervalos estratégicos para evitar o cansaço, necessidade 308 

de servir café no intervalo pelo menos no meio da manhã.” “Ter mais direcionalidade ao 309 

tema.” “Outras estratégias para desenvolver o tema.” “Ter dinâmicas para não ficar tão 310 

cansativo, Cofee Break.” “Diminuir a carga horária no período da tarde para não se tornar 311 

cansativo, devido ser exposição/palestra e não trabalho em grupos. Sugestão de pelo 312 

menos 30 minutos.” “Quanto aos Indígenas fazer valer as leis brasileira para todos os 313 

brasileiros e se o Índio é brasileiro, as leis podem ser cumpridas também na mesma 314 

proporção que os demais brasileiros.” “Cumprir o cronograma.” “Que sejam realizado esses 315 

evento em lugares de acesso fácil para estacionamento o qual tem sido bem transtornado a 316 

cada evento. Poderia ser usado o anfiteatro do Teatro Municipal que é mais acessível 317 

estacionamento.” “Mais bebedouros.” “Fazer um intervalo de 15 min manhã e tarde, pois 318 

chega um momento o qual o cérebro está cansado e não absorve mais as informações.” 319 

“Deveria começar as 08:30h e terminar as 11:30h a tarde começar as 14h.” “Só senti a falta 320 

de um lanche!!! Com intervalo e café decente. Foi cansativo na parte da tarde.” 321 

“Capacitação especifica para Conselheiros Tutelares.” “Outra palestra com Ed Seda para 322 

questão indígena.” Após leitura dos pontos positivos e negativos segundo a pesquisa feita 323 

com o público, Etelda comenta que o Sr. Edson Sêda se colocou a disposição para 324 

responder qualquer dúvida que o CMDCA possa ter a respeito do Estatuto da Criança e do 325 

Adolescente – ECA. Fabio comenta a respeito dos pontos negativos, que o local dos 326 

eventos do CMDCA deverá ser revisto, pois a UNIPAR segundo o Fabio tem pouca 327 

acessibilidade, não possui elevador e nem estacionamento. A maioria das reclamações foi 328 

em relação a falta de coffee break, por ser um período longo de palestra. Etelda justifica 329 

que a Comissão de Evento juntamente com a Gestão da SEASO fizeram articulações, mas 330 

sem êxito. Hudson explica que hoje o valor do coffee break para este público (seiscentas 331 

pessoas), seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais), um valor maior do que o palestrante 332 

cobrou, e o Município não tem este recurso. Fabio justifica também que houve 333 



questionamento quanto a proibição de entrada de alimentos dentro do anfiteatro, isso é 334 

uma regra do local. Valdair explica que em relação ao local, para esta data não havia outro 335 

local com esta capacidade, pois foi consultada a agenda do Anfiteatro Emir Sfair e do 336 

Teatro Municipal, os quais já estavam ocupados. Quanto aos certificados, Etelda diz que já 337 

estão disponíveis no site www.cascavel.pr.gov.br/seaso/certificados/agosto.php. Rosângela 338 

Gomes Ornelas diz que em próximos eventos deverá ser conscientizado o público de ao 339 

sair deixar o local limpo, e que muitos deixaram até mesmo o material distribuído no 340 

credenciamento. Vanilse diz que também é necessário avaliar as avaliações, porque houve 341 

muita preocupação com o café, e isso só se justifica para quem vem de outros municípios. 342 

E que não foi proibido trazer lanche e comer lá fora, apenas não é permitido dentro do 343 

auditório. Valdair agradece a Comissão de Eventos pelo empenho. Dando continuidade o 344 

Presidente passa ao item 6) Para Conhecimento: 6.1 - Of. n° 873/2016 – PRO MP n° 345 

0030.16.001008-5 – Férias dos CMEIs: Etelda faz a leitura do Ofício e explica que esta 346 

resposta se dá ao encaminhamento da reunião anterior na qual solicitou ao Ministério 347 

Público que tomasse providências sobre este assunto. O Ministério Público após oficiar a 348 

SEMED, concluiu que não houve prejuízos as crianças e arquivou, com esta informação do 349 

Conselho.  6.2 - Of. n° 736/2016 de 18/07/2016 – SEASO – Câmara Técnica Intersetorial 350 

do CJ e CEU: Etelda lê o Ofício no qual informa a instituição das Câmaras Técnicas 351 

Intersetoriais do Centro da Juventude e do CEU, através dos Decretos Municipais Nº 352 

12.955 e Nº 12.956 os quais dispõe as atribuições de cada Câmara Técnica citada. Valdair 353 

passa aos informes: 7) Informes 7.1 - Of. n° 10/2016 – ERCA SEDS: Etelda lê o informe 354 

que a Sra. Lizmari Fontana retornou ao cargo de Chefe do Escritório Regional, o qual havia 355 

se afastado para concorrer ao pleito eleitoral.  7.2 - Reunião Extraordinária CMDCA - 356 

10/08/2016 – 8h – Auditório - Prefeitura Municipal – Pauta: Apresentação de dados de 357 

atendimento pelos CTs e Minuta de Relatórios Mensais do CMDCA: Neste momento o 358 

quórum passa a vinte e três (23) votantes com a chegada do Conselheiro Edson de Souza. 359 

Esta reunião já havia sido deliberada em reunião ordinária no que diz respeito à 360 

apresentação de dados de atendimentos feitos pelos Conselhos Tutelares e a segunda 361 

pauta é a apresentação das minutas de Relatórios Mensais, a previsão de tempo da 362 

reunião é de três horas e meia, excepcionalmente neste dia a reunião será pela manhã. 363 

Etelda aproveita o momento para que a plenária decida se a próxima reunião ordinária 364 

poderá ser pela manhã a pedido da Defensoria Pública, a data prevista é de 14/09/2016 365 

devido ao feriado de sete de setembro.  Fabio sugere que a reunião seja no dia 13/09/2016 366 

pela manhã no mesmo local – Família Acolhedora, pois no dia 14 há reunião do Conselho 367 

http://www.cascavel.pr.gov.br/seaso/certificados/agosto.php


da Mulher. Valdair coloca a proposta do Fabio em aprovação a qual é aprovada com vinte e 368 

dois (22) votos favoráveis e um (01) contra. Etelda pede aos Conselheiros que quando tem 369 

reuniões externas e que os mesmos dependam de carona, favor confirmar assim que 370 

receberem a pauta se precisam ou não de carona, pois o CMDCA precisa agendar o carro 371 

com dez dias de antecedência. Dando continuidade a reunião Valdair passa ao último item 372 

de pauta: Pauta Fechada: Neste momento o Presidente solicita que fiquem na sala apenas 373 

os conselheiros, não sendo permitido a presença de convidados conforme prevê o 374 

Regimento Interno do CMDCA. Etelda repassa um questionamento feito pelas 375 

Conselheiras Tutelares que fazem parte da Comissão de Ética e Disciplina se as mesmas 376 

podem ou não participar da pauta fechada, pois o parecer que será apreciado foi elaborado 377 

pela Comissão, na qual as mesmas são participantes convidadas. Fabio, enquanto 378 

Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, diz que não concorda, pois o Regimento é 379 

claro e diz que apenas os conselheiros de Direitos poderão participar. Hudson diz que se o 380 

conselheiro participa na comissão das discussões, não vê problema de participar da 381 

Plenária Restrita. Etelda diz que o Parecer é elaborado com a ajuda dos membros e 382 

convidado da Comissão. Andrelina Battisti pede a palavra e diz que está participando, pois 383 

foi indicada pelo colegiado, da mesma forma que as colegas Terezinha Donegá e Sandra 384 

Silvério. Silvana Andrade justifica que a presença das mesmas é importante para que não 385 

haja também distorção de entendimentos, mas que se no Regimento está restrito aos 386 

Conselheiros, então hoje se cumpra o Regimento e na sequência se altere o Regimento. 387 

Terezinha Donegá, Conselheira Tutelar da Regional Sul, diz que não entende porque um 388 

conselho deve ter pauta fechada se o conselho é público. Após esta fala Terezinha se 389 

retirou da reunião. Etelda diz que por isso provocou essa discussão, que essa alteração 390 

pode ser feita hoje, mas a plenária precisa deliberar, porque para ser uma Resolução a 391 

plenária tem que aprovar, é um encaminhamento novo que aprova a alteração do artigo 392 

que trata desta questão, e depois se publica. Diz ainda que poderá ser alterado o artigo 393 

que trata das Comissões no Regimento. Expõe ainda que quando o Regimento foi feito, 394 

foram consultados outros conselhos para saber se também faziam pautas fechadas, e o 395 

Conselho da Educação também trata das denúncias desta forma, restringindo o público de 396 

determinadas pautas, inclusive eles orientaram que não há ilegalidade nisso. Fabio reforça 397 

que legalmente hoje não é permitido, e que então deveria ser alterado o Regimento dando 398 

essa abertura para os convidados da Comissão Temática. Diz também que a deliberação 399 

feita com a presença das mesmas poderá ser contestada futuramente por não estar em 400 

conformidade com o Regimento Interno do Conselho. Vanilse diz que está sendo 401 



importante a participação dos Conselheiros Tutelares na Comissão de Ética, mas quanto à 402 

legalidade, se está no Regimento tem que cumprir. Etelda faz uma sugestão de redação de 403 

alteração do Regimento: Art. 17 Inciso II. Paragrafo único: nos casos relativos aos 404 

pareceres da Comissão de Ética e Disciplina, os conselheiros convidados na Comissão 405 

poderão participar das plenárias restritas. E esta alteração deverá ser feita através de 406 

Resolução. O quórum passa neste momento a vinte e um votantes com a saída dos 407 

conselheiros Edson e Edlaine. Após ampla discussão a alteração do item do Regimento 408 

que trata de Plenária Restrita foi aprovada com vinte e um (20) votos favoráveis e uma (01) 409 

abstenção. Dando sequência, Valdair passa a pauta 8) Apreciação e Aprovação do 410 

Parecer da Comissão de Ética e Disciplina do CMDCA que dispõe sobre a abertura de 411 

sindicância para apuração de possíveis faltas funcionais de Conselheiros Tutelares e 412 

arquivamento de denúncias: Fábio faz a leitura do Parecer: PARECER DA COMISSÃO 413 

DE ÉTICA E DISCIPLINA – CMDCA. Abertura de Sindicâncias para apuração de possíveis 414 

faltas funcionais de Conselheiros Tutelares e arquivamento de denúncias. A Comissão de 415 

Ética e Disciplina do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 416 

CMDCA, em reunião realizada em 25 de julho de 2016, analisou documentos recebidos 417 

pelo Conselho com solicitações de providências e denúncias, relativas ao exercício das 418 

funções de Conselheiros Tutelares do Município de Cascavel, e: CONSIDERANDO a 419 

Constituição Federal de 1988; CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da 420 

Criança e do Adolescente – ECA; CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.278/2013 que 421 

dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente; 422 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.279/2013 que dispõe sobre a criação e 423 

funcionamento dos Conselhos Tutelares e dá outras providências; CONSIDERANDO a 424 

Resolução nº 170/2014 – CONANDA, que altera a Resolução n° 139/2010 para dispor 425 

sobre o processo de escolha em data unificada em todo território nacional dos membros do 426 

Conselho Tutelar; CONSIDERANDO a Resolução nº 033/2015 de 29/07/2015 – CMDCA, 427 

que reestrutura as Comissões Temáticas e Representações Externas do CMDCA; 428 

CONSIDERANDO os documentos recebidos pelo CMDCA, abaixo relacionados: 1) Petição 429 

da Sra. Soeli Maria Nunemmacker; 2) Denúncia da Sra. Luana Patrícia Zabloski da Silva; 3) 430 

Denúncias veiculadas na mídia da CATVE.COM e CGN; 4) Denúncia da Sra. Idiair 431 

Machado Bonfim;  5) Of. n° 421/2016 – PROMP NF n° 0030.16.000421-1 - 8ª Promotoria 432 

de Justiça da Comarca de Cascavel PR;  6) Protocolo n° 37.428/2015 – APPS Teotônio 433 

Vilela – Escola Municipal Teotônio Vilela; A Comissão de Ética e Disciplina, no uso de suas 434 

atribuições é de parecer favorável aos seguintes encaminhamentos: 1) Remessa da 435 



documentação à Secretaria Municipal de Administração/ Departamento de Recursos 436 

Humanos do Município de Cascavel, para a abertura de Sindicância e encaminhamentos 437 

necessários à apuração dos fatos relatados ao CMDCA dos itens 1, 2, 5 e 6; 2) 438 

Arquivamento da documentação do item 3, pois as informações prestadas ao CMDCA pelo 439 

Conselho Tutelar Oeste comprovaram que foram tomadas as providências necessárias em 440 

relação ao caso; 3) Arquivamento da documentação do item 4, pois as informações 441 

prestadas ao CMDCA pelo Conselho Tutelar Oeste comprovaram que foram tomadas as 442 

providências necessárias em relação ao caso; Valdair coloca em aprovação o qual é 443 

aprovado com vinte e um (21) votos favoráveis. Etelda diz que foi discutido na mesa 444 

diretiva esta semana que as comissões de Inscrição e Especial de Leis precisam estar com 445 

a Minuta de Alteração da Lei municipal pronta no máximo até a primeira semana de 446 

setembro, para que em setembro seja feito uma Reunião Extraordinária para aprovar as 447 

mesmas e depois encaminha-las para a Câmara Municipal para sancionar. Concluída a 448 

pauta o Presidente Valdair agradece a presença de todos e nada mais havendo para tratar, 449 

dá por encerrada à reunião e eu Katia L. Muller Mangabeira 450 

________________________________ Agente Administrativa do CMDCA, lavrei a presente 451 

ata que será assinada por mim, e pelo Presidente do CMDCA Valdair Mauro Debus 452 

____________________________________. 453 


