
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 03 – 02/03/2016 

 

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e 1 

treze minutos, reuniram-se no CREAS II – Rua Luciano Corrêa Siqueira, 224 – 2 

Coqueiral para Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 3 

Adolescente - CMDCA, com a presença do seu Presidente, Sr. Valdair Mauro Debus, de 4 

seus Conselheiros e convidados, conforme lista de presença  anexa. O Presidente inicia 5 

os trabalhos dando boas vindas a todos e agradece a presença dos Conselheiros 6 

titulares e suplentes do Conselho, da Mesa Diretiva do CMDCA e da equipe da 7 

Secretaria Executiva dos Conselhos, equipe do CREAS II. Neste momento Giovane – 8 

oficineiro de rimas do CREAS lê duas poesias em homenagem ao dia da mulher. Na 9 

sequencia passa a tratar da seguinte pauta do dia: 1) Apreciação e aprovação da 10 

pauta; 2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 3) Substituição 11 

de Representações no CMDCA, em Comissões e representações externas: 3.1 – 12 

Inversão de titularidade e suplência da APAE – Of. n° 29/2016 de 24/02/2016; 3.2 – 13 

Substituição da suplente do Conselho Escolar Ita Sampaio – Of. n° 01/2016 de 14 

17/02/2016 e nas respectivas Comissões Temáticas do CMDCA; 3.3 – 15 

Substituições de Conselheiros Tutelares na Comissão de Ética e Disciplina: Of. n° 16 

089/2016 de 11/02/2016 – CT Sul; Of. n° 101/2016 de 10/02/2016 – CT Leste; Of. n° 17 

121/2016 de 10/02/2016 – CT Oeste. 3.4 – Substituição de Conselheira de Direitos 18 

na suplência do Conselho Municipal de Educação: Carta com solicitação formal 19 

datada de 19/02/2016 - Sra. Dominga de Paula Carpenedo; 3.5 – Indicação de 20 

representante do CMDCA para compor o Comitê Interinstitucional de 21 

Acompanhamento e Avaliação do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do 22 

Adolescente do Município de Cascavel: Of. n° 12/2016 de 23/02/2016 – 23 

CMAA/PPAC; 4) Formalização das indicações de convidados técnicos para 24 

compor a Comissão Especial de Leis: 4.1- Para construção do instrumental de 25 

levantamento de dados de atendimento dos Conselhos Tutelares Regionais e 26 

apresentação quadrimestral ao CMDCA. - Definir prazo para tal construção, 27 

considerando a Reunião Extraordinária agendada para 13/04/2016, com pauta para 28 

apresentação de dados pelos Conselhos Tutelares; 4.2 – Para alteração da Lei 29 

Municipal n° 6.278/2013; 5) Apreciação e deliberação da frequência de Conselheira 30 

Tutelar eleita suplente, na Capacitação ofertada pela SEASO – Of. n° 95/2016 de 31 



05/02/2016 – SEASO; 6) Para conhecimento: 6.1 – Of. n° 004/2016 – Calendário de 32 

Reuniões do Conselho Municipal de Educação; 6.2 – Of. Circular n° 019/2015/ 33 

CEDCA/PR – Nota Técnica do Reordenamento de Serviços de Acolhimento para 34 

Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos; 6.3 – Inauguração da nova sede do 35 

CIEE/PR – Rua recife, 1861 – Centro; 6.4 – Of. n° 127/2016 de 17/02/2016 – SEASO - 36 

sobre coordenações de unidades de atendimento; 6.5 – Prévia da arrecadação 37 

2015 e 2016 – FIA Municipal, apresentado pela SEASO; 6.6 – Capacitação de 38 

novas famílias acolhedoras – Programação realizada pela SEASO/ Programa 39 

Família Acolhedora; 6.7 – Informações recebidas da Secretaria de Direitos 40 

Humanos: Prorrogação do Cadastro Nacional de CTs; Dados de atendimento do 41 

DISK 100 – 2015; Equipagem de CTs e SIPIA CT WEB; Neste momento é feita a 42 

contagem do quórum que somou vinte e um (21) conselheiros presentes. Dando 43 

sequência o presidente encaminha o item 1) Apreciação e aprovação da pauta: Etelda 44 

Madsen, Secretária Executiva do CMDCA solicita inclusão de pauta no item três, a qual 45 

ficou disposta da seguinte maneira: 1) Apreciação e aprovação da pauta; 2) 46 

Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 3) Apreciação e 47 

aprovação das atas Nº 01 de R.O de 03/02/2016 e Nº 02 da R.E de 19/02/2016; 4) 48 

Substituição de Representações no CMDCA, em Comissões e representações 49 

externas: 4.1 – Inversão de titularidade e suplência da APAE – Of. n° 29/2016 de 50 

24/02/2016; 4.2 – Substituição da suplente do Conselho Escolar Ita Sampaio – Of. 51 

n° 01/2016 de 17/02/2016 e nas respectivas Comissões Temáticas do CMDCA; 4.3 52 

– Substituições de Conselheiros Tutelares na Comissão de Ética e Disciplina: Of. 53 

n° 089/2016 de 11/02/2016 – CT Sul; Of. n° 101/2016 de 10/02/2016 – CT Leste; Of. 54 

n° 121/2016 de 10/02/2016 – CT Oeste. 4.4 – Substituição de Conselheira de 55 

Direitos na suplência do Conselho Municipal de Educação: Carta com solicitação 56 

formal datada de 19/02/2016 - Sra. Dominga de Paula Carpenedo; 4.5 – Indicação 57 

de representante do CMDCA para compor o Comitê Interinstitucional de 58 

Acompanhamento e Avaliação do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do 59 

Adolescente do Município de Cascavel: Of. n° 12/2016 de 23/02/2016 – 60 

CMAA/PPAC; 5) Formalização das indicações de convidados técnicos para 61 

compor a Comissão Especial de Leis: 5.1- Para construção do instrumental de 62 

levantamento de dados de atendimento dos Conselhos Tutelares Regionais e 63 

apresentação quadrimestral ao CMDCA. - Definir prazo para tal construção, 64 

considerando a Reunião Extraordinária agendada para 13/04/2016, com pauta para 65 

apresentação de dados pelos Conselhos Tutelares; 5.2 – Para alteração da Lei 66 

Municipal n° 6.278/2013; 6) Apreciação e deliberação da frequência de Conselheira 67 

Tutelar eleita suplente, na Capacitação ofertada pela SEASO – Of. n° 95/2016 de 68 



05/02/2016 – SEASO; 7) Para conhecimento: 7.1 – Of. n° 004/2016 – Calendário de 69 

Reuniões do Conselho Municipal de Educação; 7.2 – Of. Circular n° 019/2015/ 70 

CEDCA/PR – Nota Técnica do Reordenamento de Serviços de Acolhimento para 71 

Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos; 7.3 – Inauguração da nova sede do 72 

CIEE/PR – Rua recife, 1861 – Centro; 7.4 – Of. n° 127/2016 de 17/02/2016 – SEASO - 73 

sobre coordenações de unidades de atendimento; 7.5 – Prévia da arrecadação 74 

2015 e 2016 – FIA Municipal, apresentado pela SEASO; 7.6 – Capacitação de 75 

novas famílias acolhedoras – Programação realizada pela SEASO/ Programa 76 

Família Acolhedora; 7.7 – Informações recebidas da Secretaria de Direitos 77 

Humanos: Prorrogação do Cadastro Nacional de CTs; Dados de atendimento do 78 

DISK 100 – 2015; Equipagem de CTs e SIPIA CT WEB; Valdair coloca em aprovação 79 

a pauta e a mesma é aprovada com quórum de vinte e um (21) votos favoráveis. Em 80 

seguida o presidente passa ao item 2) Apreciação e aprovação das justificativas de 81 

ausências: Etelda lê as justificativas das reuniões anteriores: Fabrícia Destro justificou 82 

sua ausência na Reunião extraordinária do dia dezenove de fevereiro de dois mil e 83 

dezesseis, a qual não possuiu transporte para ir a reunião bem como havia 84 

programação no distrito de São João no mesmo horário. Luiz Lançanova, não se fez 85 

presente na reunião do dia dezenove de fevereiro de dois mil e dezesseis por motivos 86 

de doença na família, Maria Tereza Chaves apresentou atestado de trinta dias a partir 87 

de quatorze de janeiro de dois mil e dezesseis. Clenilza Lemos da Silva, justifica 88 

ausência na reunião de hoje por motivo de atendimento médico; as conselheiras 89 

Leonice J. Sludarski Constantino e Marilene Maria Lavardes, não puderam se fazer 90 

presente por estar acontecendo no mesmo horário a Assembleia Eletiva da Pastoral da 91 

Criança; a conselheira Jaqueline Lacovic justificou sua ausência através do Oficio 92 

41/2016 da Secretaria de Finanças; a conselheira suplente Silvana Aparecida Portes 93 

Becker, justificou que pelo motivo de trabalho não pode participar da reunião ordinária. 94 

A ausência da conselheira Clenilza Lemos da Silva foi justificada pelo motivo de 95 

organização da eleição da APPS; o presidente coloca em votação as justificativas, as 96 

quais são aprovadas com vinte e um (21) votos favoráveis. Prosseguindo o presidente 97 

passa ao item de pauta N° 3) Apreciação e aprovação das atas Nº 01 de R.O de 98 

03/02/2016 e Nº 02 da R.E de 19/02/2016; Etelda explica que as atas foram enviadas 99 

anteriormente por e-mail e diante disso os conselheiros dispensam a leitura das 100 

mesmas; a ata número um foi aprovada com vinte e um (21) votos favoráveis e a ata 101 

número dois Etelda explica que devido ao prazo de apresentação da documentação da 102 

FAG ao CEDCA/PR a qual está buscando recurso do FIA Estadual, a secretaria 103 

executiva precisou fazer os devidos encaminhamentos antes da aprovação da mesma. 104 

O presidente colocou em votação a aprovação da ata número dois a qual foi aprovada 105 



com dezessete (17) votos favoráveis e quatro (04) abstenções. Dando sequencia a 106 

reunião o presidente passa ao item 4) Substituição de Representações no CMDCA, 107 

em Comissões e representações externas: 4.1 – Inversão de titularidade e 108 

suplência da APAE – Of. n° 29/2016 de 24/02/2016: a APAE encaminhou oficio 109 

solicitando a inversão dos representantes titular e suplente, passando a titularidade a 110 

Sra. Marcia Terezinha Rabisquem e na suplência o Sr. Marcelo Avelar. 4.2 – 111 

Substituição da suplente do Conselho Escolar Ita Sampaio – Of. n° 01/2016 de 112 

17/02/2016 e nas respectivas Comissões Temáticas do CMDCA: a Sra. Rosani 113 

Revers Gomes assume a suplência no lugar da Sra. Vivian de Souza Lauton a qual 114 

solicitou desligamento da função no Conselho Escolar Ita Sampaio. 4.3 – Substituições 115 

de Conselheiros Tutelares na Comissão de Ética e Disciplina: Of. n° 089/2016 de 116 

11/02/2016 – CT Sul: indica a Conselheira Tutelar Terezinha Donegá; Of. n° 101/2016 117 

de 10/02/2016 – CT Leste: indica a Conselheira Tutelar Sandra Elenice de Jesus 118 

Silvério; Of. n° 121/2016 de 10/02/2016 – CT Oeste: indica a Conselheira Tutelar 119 

Andrelina Pedrosa Battisti. 4.4 – Substituição de Conselheira de Direitos na 120 

suplência do Conselho Municipal de Educação: Carta com solicitação formal 121 

datada de 19/02/2016 - Sra. Dominga de Paula Carpenedo:  a Sra. Dominga solicita 122 

que seja indicado um novo conselheiro devido a mesma estar fazendo parte do 123 

Programa de readaptação laboral, tendo então sua carga horária reduzida e o CME 124 

possui datas fixas de reunião sendo que pelo menos uma é o dia todo impossibilitando 125 

a mesma de participar. Etelda lê o calendário de reuniões do CME, e em seguida 126 

Valdair solicita aos conselheiros quem se disponibiliza a substituir a Sra. Dominga. O 127 

Sr. Cesar Sagrilo se coloca a disposição o qual é aprovado com vinte e dois (23) votos 128 

favoráveis. Neste momento o quórum passou a ser de vinte e três votantes com a 129 

chegada de José Cesar Sagrillo. 4.5 – Indicação de representante do CMDCA para 130 

compor o Comitê Interinstitucional de Acompanhamento e Avaliação do Plano 131 

Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Cascavel: Of. 132 

n° 12/2016 de 23/02/2016 – CMAA/PPAC: após a leitura do oficio supracitado o 133 

presidente Valdair abre espaço para indicação para a vaga. O quórum neste momento 134 

passa a vinte e quatro votantes com a chegada do conselheiro Ruvanir Ladentim. 135 

Valdair explica a importância deste comitê diz que a mesa diretiva está articulando com 136 

o Secretário de Administração Sr. Alisson Ramos da Luz para que este comitê tenha 137 

titular e suplente devido a importância do mesmo. O Sr. Fabio Tomazetto se coloca a 138 

disposição para a titularidade e o Sr. Adilson de Amorim para a suplência. As indicações 139 

foram aprovadas com vinte e quatro votos favoráveis. Valdair dá continuidade a reunião 140 

passando ao item de número: 5) Formalização das indicações de convidados 141 

técnicos para compor a Comissão Especial de Leis: Etelda lê as indicações de cada 142 



Secretaria Municipal e das Entidades e explica que não há necessidade de aprovação 143 

sendo que esta composição foi feita através de indicações, mas que é importante que 144 

seja feita uma Resolução. Adilson, representante da Comissão da Rede de Atenção e 145 

Proteção Social, devido a indicação ter que ser aprovada na reunião da Comissão que 146 

irá acontecer em 07/03/2016 solicita um prazo maior o qual fica expandido até 147 

07/03/2016 para que a Rede de Proteção Social faça sua indicação. Neste momento o 148 

quórum passa a vinte e cinco votantes com a chegada do Conselheiro Edson de Souza, 149 

representante da UNIOESTE. 5.1- Para construção do instrumental de levantamento 150 

de dados de atendimento dos Conselhos Tutelares Regionais e apresentação 151 

quadrimestral ao CMDCA. - Definir prazo para tal construção, considerando a 152 

Reunião Extraordinária agendada para 13/04/2016, com pauta para apresentação 153 

de dados pelos Conselhos Tutelares; Valdair sugere que o prazo seja ampliado pois 154 

os conselheiros tutelares não estão “sipiando” devido a problemas no sistema. 155 

Andrelina confirma que realmente estão encontrando muitas dificuldades em alimentar o 156 

sistema e que os Conselhos Leste e Sul ainda não possuem senha e login, diz ainda 157 

que encontra dificuldades nos encaminhamentos principalmente com o CEACRI. Valdair 158 

diz que o instrumental vai ajudar na apresentação dos dados. Etelda sugere o 159 

cancelamento da reunião do dia 13/04/2016, diz que é importante o CMDCA entender e 160 

conhecer a realidade dos atendimentos no Conselho Tutelar, principalmente qual a 161 

demanda reprimida, pois é função do CMDCA garantir os direitos da criança e do 162 

adolescente. Vanilce Schenfert da Silva pergunta qual o problema do SIPIA. Andrelina 163 

responde que o sistema é muito pesado, e que sem capacitação o conselheiro não 164 

consegue “sipiar”. Andrelina diz que em relação a demanda reprimida ela pode citar 165 

como exemplo uma criança de Juvinópolis que está na fila de espera por um 166 

atendimento no  CEACRI desde 2014, e que o mesmo não atende o Conselho Tutelar. 167 

Lenita Veiga, representante da Secretaria Municipal de Saúde no CMDCA diz que o 168 

todos os serviços da saúde atendem sim, só que a porta de entrada é a Unidade Básica 169 

de Saúde- Unidade de Saúde da Família. Que existe um fluxo que tem que ser seguido. 170 

Adilson diz que enquanto ele foi Conselheiro Tutelar teve crianças que ficaram três anos 171 

esperando um atendimento pois precisava passar pela UBS e que isto é um crime 172 

contra a criança. Lenita sugere que seja chamado um representante da saúde mental 173 

para explicar estes atendimentos ao Conselho. Fabio diz que na UBS não existe 174 

demanda reprimida, que todos os agendamentos são atendidos e encaminhados aos 175 

especialistas se necessário. Valdair coloca em votação a revogação da reunião a qual é 176 

aprovada com vinte e cinco votos favoráveis.  5.2 – Para alteração da Lei Municipal n° 177 

6.278/2013: este item foi contemplado no item cinco. Dando continuidade Valdair passa 178 

ao ponto de pauta: 6) Apreciação e deliberação da frequência de Conselheira 179 



Tutelar eleita suplente, na Capacitação ofertada pela SEASO – Of. n° 95/2016 de 180 

05/02/2016 – SEASO: O CMDCA pediu um parecer a SEASO sobre a frequência da 181 

conselheira Tereza de Fátima Dondoni. Beatriz diz que o Edital precisa ser cumprido, e 182 

que a mesma não assinou as listas as quais era de sua responsabilidade fazê-lo e que 183 

testemunha não valida sua presença. Fabio diz que foi comprovado que a mesma não 184 

assinou a lista de frequência. Beatriz diz que o Edital é a lei e que não consta no 185 

mesmo que poderia ser validado através de testemunhas. Hudson Moreschi Jr. diz que 186 

no protocolo que a conselheira apresentou consta assinatura dos próprios concorrentes 187 

atestando que a mesma se fez presente. Esgotadas as discussões foi colocada em 188 

votação a homologação da suplência da conselheira Tereza de Fátima Dondoni, ficando 189 

da seguinte forma: nove votos a favor, dez votos contra e seis abstenções, discutida a 190 

questão sobre a deliberação a Secretaria Executiva é orientada a fazer a resposta via 191 

protocolo. Continuando a reunião o presidente passa ao item 7) Para conhecimento: 192 

7.1 – Of. n° 004/2016 – Calendário de Reuniões do Conselho Municipal de 193 

Educação; 7.2 – Of. Circular n° 019/2015/ CEDCA/PR – Nota Técnica do 194 

Reordenamento de Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e 195 

Jovens até 21 anos: a mesma será encaminhada por e-mail a todos os serviços da 196 

Assistência Social. 7.3 – Inauguração da nova sede do CIEE/PR – Rua recife, 1861 – 197 

Centro: Valdair diz que esteve na inauguração e que realmente a estrutura ficou muito 198 

bonita e que vem a somar pois com este local mais amplo terá cursos de capacitação. 199 

7.4 – Of. n° 127/2016 de 17/02/2016 – SEASO - sobre coordenações de unidades de 200 

atendimento; 7.5 – Prévia da arrecadação 2015 e 2016 – FIA Municipal, 201 

apresentado pela SEASO; 7.6 – Capacitação de novas famílias acolhedoras – 202 

Programação realizada pela SEASO/ Programa Família Acolhedora; 7.7 – 203 

Informações recebidas da Secretaria de Direitos Humanos: Prorrogação do 204 

Cadastro Nacional de CTs; Dados de atendimento do DISK 100 – 2015; Equipagem 205 

de CTs e SIPIA CT WEB. Concluídos os itens de pauta, o Presidente Valdair agradece 206 

a presença de todos e nada mais havendo para tratar, dá por encerrada à reunião e eu 207 

Katia Lisméia Muller Mangabeira _______________________ lavrei a presente ata que 208 

será assinada por mim e pelo presidente do CMDCA Valdair Mauro Debus 209 

_________________________________. 210 


