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REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

ATA Nº 05 – 04/05/2016 

 

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

reuniram-se no EURECA II – Rua Apalais, 930 – Santa Cruz para Reunião Ordinária do 2 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com a 3 

presença do seu Presidente, Sr. Valdair Mauro Debus, de seus Conselheiros e 4 

convidados, conforme lista de presença  anexa. Os trabalhos foram iniciados com uma 5 

apresentação de duas canções feitas pelas crianças do EURECA II, a coordenadora 6 

Bernadete Fernandes Marchewicz deu as boas vindas a todos, apresentou o serviço e 7 

agradeceu a presença dos Conselheiros e convidados. O Presidente Sr. Valdair, elogiou 8 

as apresentações e os trabalhos realizados pela equipe do EURECA. Em seguida os 9 

Conselheiros se dirigiram a sala de reuniões para dar início a Reunião Ordinária e tratar 10 

da seguinte pauta do dia: 1) Apreciação e aprovação da pauta; 2) Fala da 11 

coordenação do EURECA sobre a Unidade de Atendimento; 3) Apreciação e 12 

aprovação das justificativas de ausências; 4) Apreciação e aprovação das Atas nº 13 

03 (Reunião Ordinária de 02/03), nº 04 (Reunião Extraordinária Conjunta CMDCA e 14 

CMAA/PPAC de 22/03) e nº 01 (Extraordinária Conjunta CMDCA e CMAS) de 15 

01/04); 5) Definição e deliberação sobre substituição do 1º Secretário da Mesa 16 

Diretiva do CMDCA (em substituição à Luiz Antonio Pastorini Lançanova); 6) 17 

Apresentação de dados de atendimento do Programa de Prevenção e Combate à 18 

Evasão Escolar; 7) Apreciação e deliberação sobre solicitação da SEASO – Ofício 19 

n° 180/2016 de 01/03/2016 – Programa Crescer em Família – Projeto da Unidade de 20 

Acolhimento Masculina – recursos do FIA Estadual – Deliberação nº 022/2013 – 21 

CEDCA PR; 8) Informes: 8.1 – Semana Contra a Violência de Crianças e 22 

Adolescentes; 8.2 – Of. n° 347/2016 – SEASO, referente participação de 23 

Conselheira de Direitos no 5° CONGRESUL; 8.3 – Informação n° 030/2016 – 24 

GAB/ATA – Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – 25 

Gabinete do Secretário – referente construção do CENSE I; 8.4 – Of. Circular n° 26 

16/2016 – Guarda Mirim – nova presidência da Entidade; 8.5 – Of. n° 03/2016 – 27 

CISVEL – nova composição da Mesa Diretiva; Neste momento é feita a contagem do 28 

quórum que somou dezoito (18) Conselheiros presentes. Valdair agradece a presença 29 

dos convidados. Dando sequência o Presidente encaminha o item 1) Apreciação e 30 

aprovação da pauta: Beatriz Regine Tondo Mufatto, Conselheira representante da 31 



OAB, solicita inclusão de pauta no final como pauta fechada, com a presença apenas 32 

dos Conselheiros de Direitos. Etelda Madsen, solicita a inclusão de dois informes, a 33 

qual ficou disposta da seguinte maneira: 1) Apreciação e aprovação da pauta; 2) Fala 34 

da coordenação do EURECA sobre a Unidade de Atendimento; 3) Apreciação e 35 

aprovação das justificativas de ausências; 4) Apreciação e aprovação das Atas nº 36 

03 (Reunião Ordinária de 02/03), nº 04 (Reunião Extraordinária Conjunta CMDCA e 37 

CMAA/PPAC de 22/03) e nº 01 (Extraordinária Conjunta CMDCA e CMAS) de 38 

01/04); 5) Definição e deliberação sobre substituição do 1º Secretário da Mesa 39 

Diretiva do CMDCA (em substituição à Luiz Antonio Pastorini Lançanova); 6) 40 

Apresentação de dados de atendimento do Programa de Prevenção e Combate à 41 

Evasão Escolar; 7) Apreciação e deliberação sobre solicitação da SEASO – Ofício 42 

n° 180/2016 de 01/03/2016 – Programa Crescer em Família – Projeto da Unidade de 43 

Acolhimento Masculina – recursos do FIA Estadual – Deliberação nº 022/2013 – 44 

CEDCA PR; 8) Informes: 8.1 – Semana Contra a Violência de Crianças e 45 

Adolescentes; 8.2 – Of. n° 347/2016 – SEASO, referente participação de 46 

Conselheira de Direitos no 5° CONGRESUL; 8.3 – Informação n° 030/2016 – 47 

GAB/ATA – Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – 48 

Gabinete do Secretário – referente construção do CENSE I; 8.4 – Of. Circular n° 49 

16/2016 – Guarda Mirim – nova presidência da Entidade; 8.5 – Of. n° 03/2016 – 50 

CISVEL – nova composição da Mesa Diretiva; 8.6 – Leis Municipais. 9 – Pauta 51 

Fechada. Valdair coloca em aprovação a pauta e a mesma é aprovada com quórum de 52 

dezoito (18) votos favoráveis. Em seguida o Presidente passa ao item 2) Fala da 53 

coordenação do EURECA sobre a Unidade de Atendimento; Bernadete detalhou o 54 

serviço do EURECA II, diz que a demanda é por encaminhamento e algumas 55 

espontâneas as quais são avaliadas pela Equipe Técnica. Falou das oficinas de futebol, 56 

recreação, artes, jogos de tabuleiro e violão. Disse que a equipe é formada por nove 57 

estagiários, quatro educadores sociais, uma monitora, um agente administrativo, uma 58 

coordenadora – pedagoga, uma pedagoga, cinco zeladoras as quais se dividem entre 59 

cozinha e limpeza. O EURECA oferece alimentação (lanche e almoço/lanche e janta) e 60 

salienta a importância destes, pois para algumas crianças ou adolescentes é sua única 61 

refeição. Os alunos frequentam em contra turno em torno de oitenta crianças em cada 62 

turno. Bernadete diz que a grande dificuldade é estrutura física, que não tem 63 

manutenção do prédio, que o espaço externo não é coberto e que o local não é murado 64 

o que permite o acesso de estranhos durante as atividades externas. Maria Tereza 65 

pergunta se tem programado uma reforma do salão comunitário para uso do EURECA 66 

II, Hudson responde que fez uma visita juntamente com os engenheiros da prefeitura 67 

para verificar se há possibilidade de reforma, diz que é um projeto, pois a SEASO ainda 68 



não tem o recurso para esta reforma. Maria Tereza pergunta se tem previsão para 69 

reforma do salão, Hudson diz que ainda não. Maria Tereza sugere que seja feito um 70 

Ofício para o Prefeito solicitando a suplementação de recursos para a reforma do Salão 71 

Comunitário. Bernadete diz que outro problema é que a população invade o campinho, 72 

e que será necessário fazer um muro (palito) porque a cerca de tela não dura muito 73 

tempo pelo motivo de vandalismo. Rosângela Gomes Ornelas pergunta se na equipe 74 

tem Assistente Social. Bernadete responde que tinha, mas foi transferida para o CRAS 75 

Santa Cruz, e que o serviço não contempla um Assistente Social, pois é referenciado 76 

pelo CRAS. O Presidente coloca em votação a proposta de encaminhamento de um 77 

Ofício ao prefeito sobre a reforma do Salão Comunitário e a segurança do espaço, a 78 

plenária aprovou com dezoito (18) votos favoráveis. Dando continuidade o Presidente 79 

Valdair passa ao item 3) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências: 80 

Etelda lê as justificativas: Isabel Mota Panizio está em audiência no período da tarde de 81 

hoje; Clenilza Lemos da Silva por questões particulares; o Presidente coloca em 82 

votação as justificativas, as quais são aprovadas com dezoito (18) votos favoráveis. O 83 

Presidente agradece a presença das Sras. Janaina Alves Teixeira e Janete Krack 84 

Magnagnagno da Defensoria Pública. Prosseguindo o Presidente passa ao item de 85 

pauta N° 4) Apreciação e aprovação das Atas nº 03 (Reunião Ordinária de 02/03),  e 86 

solicita a dispensa da leitura, pois as atas foram enviadas por E-mail para todos os 87 

Conselheiros previamente. Etelda ressalta que após o envio, foi feita nova leitura pela 88 

equipe da Secretaria Executiva e proposto algumas correções na ortografia e 89 

complementação de conteúdos de forma mais detalhada. O Presidente põe em 90 

aprovação a qual foi aprovada com quatorze votos favoráveis e quatro abstenções. Em 91 

seguida passa-se a aprovação da Ata nº 04 (Reunião Extraordinária Conjunta 92 

CMDCA e CMAA/PPAC de 22/03): Etelda explica que sugeriu que fosse acrescentado 93 

na ata todos os dados do MAPA de Prioridades do Programa Prefeito Amigo da 94 

Criança, tendo em vista que este foi o último preenchimento e o mesmo foi enviado a 95 

Fundação Abrinq para validação. Após as devidas explicações a ata foi aprovada com 96 

treze votos favoráveis e cinco abstenções. Na sequência o Presidente passou a 97 

aprovação da Ata nº 01 (Extraordinária Conjunta CMDCA e CMAS de 01/04): neste 98 

momento o quórum passa a dezenove votantes com a chegada do conselheiro Sadi 99 

Kisiel representante da Secretaria Municipal de Ação Comunitária. Katia L. Muller 100 

Mangabeira – agente administrativo do CMDCA, informou que esta ata foi encaminhada 101 

no dia de ontem. Etelda ressalta que a mesma foi corrigida pela Assistente Social Justa 102 

Alves dos Anjos Chesca encarregada pela Secretaria Executiva do CMDCA. O 103 

Presidente pergunta aos Conselheiros se tiveram tempo de lê-la e se desejam aprova-la 104 

nesta reunião ou na próxima. Etelda clarifica que esta Ata deverá ser encaminhada ao 105 



Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA PR devido 106 

deliberação sobre o Programa de Atenção as Famílias dos Adolescentes Internados por 107 

Medidas Socioeducativas – AFAI. Os Conselheiros em consenso decidiram por aprovar 108 

a ata e com dezessete votos favoráveis e duas abstenções foi aprovada a ata Nº 04 da 109 

Reunião Extraordinária Conjunta CMDCA e CMAS de 01/04/2016. Dando sequencia a 110 

reunião, o Presidente Valdair passa ao item Nº 5) Definição e deliberação sobre 111 

substituição do 1º Secretário da Mesa Diretiva do CMDCA (em substituição à Luiz 112 

Antonio Pastorini Lançanova): neste momento o Sr. Valdair explica que com a saída 113 

do Conselheiro Luiz Antonio Pastorini Lançanova o qual fazia parte da Mesa Diretiva do 114 

Conselho na função de Primeiro Secretário, a Mesa Diretiva precisa ser recomposta. 115 

Pergunta se alguém se dispõe a fazer parte da Mesa Diretiva e o Conselheiro Fabio 116 

Tomasetto colocou seu nome a disposição o qual foi aprovado com dezenove (19) votos 117 

favoráveis. Dando continuidade a reunião o Presidente passa ao item 6) Apresentação 118 

de dados de atendimento do Programa de Prevenção e Combate à Evasão 119 

Escolar: a Sra. Marilu Catusso faz a apresentação dos dados do Programa de 120 

Prevenção e Combate à Evasão, o Programa atende crianças e adolescentes inseridos 121 

na rede municipal, estadual e Instituto Federal, desde que gere uma matrícula. As 122 

instituições escolares encaminham quando há cinco faltas consecutivas ou sete 123 

alternadas.  Marilu diz que os dados foram aumentando de dois mil e dois para dois mil 124 

e treze, pois foi o ano de implantação do Programa. A demanda também chega através 125 

da Vara de Infância e dos Conselhos Tutelares. Marilu ressalta que os alunos 126 

encaminhados através da Vara da Infância ou Conselhos Tutelares é o mesmo público 127 

da Escola. Vanilse Schenfert da Silva pergunta se os números apresentados são de 128 

atendimentos ou crianças. Marilu diz que são números de atendimentos, que uma 129 

mesma criança pode ser atendida mais de uma vez. Menciona que todas as fichas 130 

recebidas são respondidas, no Município através da ficha de referência e no Estado 131 

através de um outro instrumental. Fabio pergunta em que período as sete faltas 132 

alternadas são computadas. Marilu responde que dentro do mês. As instituições foram 133 

orientadas a informar dentro do mês, mas infelizmente há casos que demoram, como 134 

por exemplo uma Escola informou no mês de abril que o aluno não efetuou a matrícula. 135 

As fichas são atendidas por ordem de chegada, são feitas três tentativas via telefone 136 

para com a família. Após é feita uma convocação através de visita residencial, com o 137 

período máximo de cinco dias para o familiar comparecer no Programa. Não tendo 138 

sucesso, o caso é encaminhado ao Conselho Tutelar. Esclarece que há dificuldades 139 

com a localização dos endereços e telefones não atualizados nas Escolas, existindo 140 

muitas casas que não são possíveis visitar. Os casos encaminhados ao Conselho 141 

Tutelar são de 10% a 15%. Diz que fazem busca através das Unidades de Saúde. 142 



Cesar diz que toda a demanda iria para o Conselho Tutelar, hoje o fluxo é: Escola 143 

manda para o Programa de Evasão, evasão manda para Conselho Tutelar, Vara da 144 

infância e Ministério Público. Fabrícia Destro Ghizzo pergunta se o CRAS deve fazer a 145 

comunicação também, Marilu responde que sim, porque existem Escolas que não 146 

informam ou demoram a informar, então é melhor que duplique a informação do que 147 

não haja essa informação. Adilson de Amorim pergunta por que o Programa de Evasão 148 

não virou lei ainda, pois o Programa é de extrema importância. Valdair diz que precisa 149 

ser feito uma busca do por que ainda não aconteceu. José Cesar Sagrilo diz que há 150 

muitas dificuldades pois não há condições mínimas de trabalho, a equipe é reduzida e o 151 

local é pequeno.  A Conselheira Vanilse diz que o CMDCA precisa apresentar 152 

propostas, para melhorar o Programa, diz que conhece o Programa pois havia 153 

servidores cedidos, o que falta é articulação e entrosamento entre Município e Estado, e 154 

menciona que não vê necessidade de Lei, pois o que precisa é de articulação. José 155 

Cesar Sagrilo diz que em dois mil e doze foi apresentado para o prefeito e quatro 156 

secretários bimestralmente os dados. Vanilse diz que precisa haver um documento, 157 

como decreto que consolide o Programa, para que se resolva as questões funcionais. 158 

Cesar diz que o Programa é municipal e não do Núcleo Regional de Educação. Adilson 159 

diz que a Lei é fundamental, pois nela consta a responsabilidade de cada um, o que é 160 

do Estado e o que é do Município e sugere que os Conselheiros visitem o Programa. 161 

Etelda diz que com este perfil, o Programa deveria ter inclusive registro no CMDCA. 162 

Fabio diz que o Programa é voltado 100% para a criança e adolescente, e que cabe ao 163 

CMDCA fazer a articulação. Sugere também que se crie uma Comissão Especial para 164 

isso. Etelda diz que pode ser feita através da Comissão de Leis do CMDCA. Fabio diz 165 

também que as visitas podem ser feitas pela Comissão de Monitoramento e Avaliação. 166 

Valdair pede se há um documento legal de funcionamento do Programa, Maria Tereza 167 

diz que o Programa é centralizado na Vara da Infância. Etelda diz que foram feitos 168 

encaminhamentos na gestão de 2009, mas não sabe afirmar se houve resposta ou não. 169 

Cesar diz que a reunião foi feita na sala do prefeito, mas que não há ata de reunião, só 170 

há uma propositura da Lei. Rosangela pergunta qual a faixa etária com maior índice de 171 

evasão. Marilu responde que é de sétima série. Marilu conclui e agradece o espaço. O 172 

encaminhamento então é de levantar os documentos existentes, respostas se houver e 173 

marcar uma reunião com a presença da Vara da infância, Ministério Público, Secretaria 174 

de Educação e Núcleo Regional de Educação. Etelda sugere que seja feita a 175 

articulação para esta reunião através da Mesa Diretiva do CMDCA e Mesa Diretiva do 176 

Conselho de Educação, integrando no convite o Sr. Severino Folador por este ser o 177 

Coordenador Regional do Estado. Neste momento o quórum passa a ser de vinte (20) 178 

votantes com a chegada do Conselheiro Edson de Souza representante da UNIOESTE. 179 



Vanilse solicita que seja elaborada ata desta reunião, quando a  mesma for realizada. 7) 180 

Apreciação e deliberação sobre solicitação da SEASO – Ofício n° 180/2016 de 181 

01/03/2016 – Programa Crescer em Família – Projeto da Unidade de Acolhimento 182 

Masculina – recursos do FIA Estadual – Deliberação nº 022/2013 – CEDCA PR: 183 

Etelda lê o Ofício o qual trata sobre o Projeto da Unidade de Acolhimento Masculina: “A 184 

SEASO vem solicitar apoio deste Conselho quanto ao desarquivamento do projeto da 185 

Unidade de Acolhimento Masculina referente à deliberação 022/2013 do CEDCA/PR do 186 

Programa Crescer em Família. Salientamos que conforme Ofício Nº 755/2013 do 187 

CEDCA/PR, o referido projeto havia sido aprovado, contudo a formalização do convênio 188 

se daria a partir da adequação da equipe técnica da unidade, uma vez que deveria 189 

referenciar a capacidade para 20 acolhimentos simultâneos na época. Neste sentido, o 190 

Município através da SEASO encaminhou resposta por meio do Ofício GAB. 191 

Nº052/2014, informando a redução da capacidade de acolhimento para 10 adolescentes 192 

e a regularização quanto à equipe técnica. Desde então não houve mais manifesto do 193 

CEDCA, e em acompanhamento do projeto por meio do protocolo 12.005.059-1 194 

constatou-se o arquivamento do referido projeto. A SEASO efetuou diversas ligações ao 195 

CEDCA, a Proteção Social Especial e ao Escritório Regional da SEDS, e até o presente 196 

momento não temos retorno quanto ao motivo que levou o arquivamento do projeto. É 197 

de conhecimento quanto à extrema importância da execução do referido projeto, pois 198 

tem por objetivo mobiliar e equipar a Unidade, favorecendo e garantindo espaço 199 

acolhedor e saudável aos adolescentes, impactando positivamente na adesão e na 200 

qualidade das ações desenvolvidas pelo Serviço de Acolhimento.” Como o Projeto foi 201 

dado como arquivado, o que a SEASO solicita é que o CMDCA questione o CEDCA PR 202 

porque foi arquivado, sendo que o mesmo estava aprovado, faltando apenas algumas 203 

adequações, as quais foram feitas e encaminhadas ao Conselho Estadual. Etelda 204 

sugere que Maria Tereza Chaves representante no CEDCA leve em mãos, Maria 205 

Tereza diz que o melhor é protocolar esta solicitação. Vanilse pergunta se uma ligação 206 

não resolve a questão, Etelda diz que foram feitas várias ligações e mesmo assim a 207 

SEASO não obteve resposta sobre este arquivamento. O Presidente coloca em 208 

aprovação o encaminhamento do Ofício ao CEDCA o qual é aprovado com dezenove 209 

(19) votos favoráveis e uma (01) abstenção.  Continuando, o Presidente passa ao item 210 

8) Informes: 8.1 – Semana Contra a Violência de Crianças e Adolescentes: Etelda 211 

lê a programação a qual foi enviado por E-mail a todos os Conselheiros e convidados 212 

bem como entregue uma cópia durante a reunião. Fábio diz que não está conseguindo 213 

fazer a inscrição no site, Etelda diz que se caso não conseguirem, basta fazer uma lista 214 

com os dados dos interessados e encaminhar para Secretaria Executiva que poderá 215 

contribuir neste sentido. Etelda ressalta que as secretarias envolvidas deverão imprimir 216 



o material que foi encaminhado por E-mail, para divulgação da programação, explica 217 

também que este material seria feito em gráfica mas devido ao Decreto Municipal o qual 218 

trata de medidas de contenção de despesas, foi inviabilizado a impressão. Hudson se 219 

dispôs a verificar o que está ocorrendo. Adilson lembra que dia dezesseis (16) no 220 

período da tarde será feita divulgação e panfletagem na Praça Wilson Joffre. Luiz 221 

Carlos Kanigoski sugere que sejam feitos cartazes e distribuídos nas Escolas com o 222 

disque denúncia para que as crianças e adolescentes tenham acesso. Valdair pede que 223 

registre que esta Semana de Combate a Pedofilia é uma luta de seis anos, e ressalta 224 

ainda que só foi transformada em Lei após o ocorrido com a criança R.T. em fevereiro 225 

de dois mil e treze. Diz ainda que o site Brasil contra a Pedofilia foi inscrito no Festival 226 

de Cannes aliado ao Filme que trata sobre pedofilia o qual foi premiado no Oscar deste 227 

ano. Dando continuidade o Presidente passa o item 8.2 – Of. n° 347/2016 – SEASO, 228 

referente participação de Conselheira de Direitos no 5° CONGRESUL: Etelda lê o 229 

Ofício da SEASO o qual trata da participação da Conselheira de Direitos Lenita 230 

Terezinha Sturm da Veiga como representante do CMDCA no Evento. A SEASO 231 

informa que não será possível o custeio das despesas de participação da mesma e que 232 

o Município só autorizou o pagamento de uma inscrição para conselheiro tutelar por 233 

Conselho Tutelar e que não autorizou o pagamento de despesas com alimentação e 234 

estadia. Disponibilizará um carro com motorista o qual levará os participantes todos os 235 

dias do Evento. Etelda dá continuidade à leitura dos informes e passa a leitura do item 236 

8.3 – Informação n° 030/2016 – GAB/ATA – Secretaria de Estado da Justiça, 237 

Cidadania e Direitos Humanos – Gabinete do Secretário – referente construção do 238 

CENSE I: o Ofício em resposta à solicitação de informações pelo CMDCA, informa que 239 

a implantação de um novo prédio de internação provisória (CENSE I) com capacidade 240 

de vinte internos está em processo licitatório, com inicio da obra em 20/01/2016 e prazo 241 

de conclusão 14/01/2017. Neste momento Adilson pede a palavra e diz que ficou 242 

preocupado com resposta da SEASO, pauta anterior, impossibilitando a participação 243 

dos Conselheiros, que faz parte de um grupo de ex Conselheiros do Brasil todo e que 244 

todos participam deste Evento, inclusive alguns vem até da Bahia, e no entanto “nós 245 

estamos aqui do lado não e para participar o conselheiro tem que arcar com as 246 

despesas”. Diz que sabe da importância deste Evento para capacitação dos mesmos. 247 

Diz ainda que “o CMDCA mais uma vez recebe o Ofício e baixa a cabeça”. Adilson diz 248 

que o valor da inscrição não é alto, e que é preocupante a falta de participação dos 249 

Conselheiros. Adilson diz que entende a contenção de despesas mas quando se diz 250 

que a criança é prioridade absoluta, não aceita que se deixe de participar num Evento 251 

de capacitação desta grandeza. Hudson Moreschi Júnior diz que neste ano o Município 252 

não recebeu nenhum repasse do Governo Federal, e que isso tem dificultado demais a 253 



gerência dos serviços. Vanilse ressalta que tudo depende do ponto de vista que é 254 

avaliado, e que quando há várias demandas tem que se eleger qual é a mais essencial. 255 

Diz ainda que pensando na capacitação dos Conselheiros o Prefeito autorizou a vinda 256 

do Sr. Edson Sêda no mês de julho, o qual terá como pauta o Conselho Tutelar e 257 

CMDCA. Janete pergunta se o Conselho Tutelar ainda está alocado na SEASO, e que 258 

isso também tem que ser repensado, pois acaba onerando apenas uma Secretaria, 259 

claro que não justifica a não participação dos Conselheiros no CONGRESUL, e que 260 

quando se cobra qualificação dos Conselheiros também tem que ofertar a mesma. 261 

Janete diz ainda que o CMDCA continue na luta para tirar a manutenção e custeio dos 262 

Conselhos Tutelares da SEASO, pois não é uma responsabilidade única da Assistência 263 

Social, é responsabilidade de todo o Governo. Vanilse diz que o custeio da vinda do 264 

palestrante é da Secretaria de Administração. Adilson diz que entende tudo isso, só não 265 

entende porque os Conselheiros não vão, e diz ainda que não tem palestra que supere 266 

a troca de informações que há no CONGRESUL, não é a única formação mas é a 267 

melhor. Maria Tereza diz que havia a venda de um pacote com inscrição, alimentação e 268 

estadia por setecentos reais. Hudson diz que foram solicitadas nove inscrições, que o 269 

Município já foi denunciado ao Ministério Público pelos Conselheiros Tutelares e que já 270 

foi respondido ao mesmo que pelo motivo da Lei de Responsabilidade Fiscal foi 271 

negado. Etelda diz que esta denúncia foi pelo motivo dos Conselheiros Tutelares, mas 272 

que a pauta de hoje diz respeito a Conselheira de Direitos. Adilson pede se não será 273 

feito nada sobre isso, que pelo menos uma carta de repúdio deverá ser feita e remetida 274 

a SEASO. Após amplo debate e discussões, é proposto como encaminhamento uma 275 

carta de repúdio referente a negativa das despesas para os Conselheiros Tutelares e 276 

Conselheiros de Direitos. Etelda pergunta quem vai redigir a carta, Adilson se dispõe a 277 

fazer enquanto Associação dos Conselheiros e Ex Conselheiros Tutelares do Oeste do 278 

Paraná - ACTOP. Beatriz diz que foi discutido na Comissão de Ética a preocupação 279 

com a eficiência dos trabalhos dos Conselheiros Tutelares. Diz ainda que o nome “carta 280 

de repúdio” soa pesado, mas que o nome que se dá ao documento pode ser mudado, 281 

mas o conteúdo precisa ser registrado. Vanilse diz que quando há negativa de uma 282 

demanda não é bem aceito, diz que está na direção de uma Secretaria que tem muitas 283 

demandas e que nunca conquistou nada com este tipo de procedimento, que precisa ter 284 

equilíbrio e não enfrentamento. O Presidente do conselho põe em aprovação o seguinte 285 

encaminhamento: que Adilson elabore uma minuta que contenha questionamento do 286 

conselho relativa a desaprovação da SEASO e de sua justificativa que ensejou a 287 

ausência de representante do CMDCA no Evento assim como do total de 288 

representantes do Conselho Tutelar que foi solicitado pelos mesmos. A plenária 289 

aprovou com dezoito votos favoráveis e dois contra dos Conselheiros Hudson e Vanilse. 290 



Dando continuidade passou-se ao ponto de pauta número 8.4 – Of. Circular n° 16/2016 291 

– Guarda Mirim – nova presidência da Entidade: Etelda lê o Ofício que informa a 292 

alteração da presidência da Guarda Mirim que voltou a ser o Sr. Fabio Fiorin Cardoso o 293 

qual era Vice-Presidente. 8.5 – Of. n° 03/2016 – CISVEL – nova composição da Mesa 294 

Diretiva: informa que a Presidente atual da Comissão é Paula Bortolozo Boaventura do 295 

CREAS II, Vice-Presidente é Natasha Gouveia Studizinski do Conselho Regional de 296 

Psicologia, primeira secretária Josiane Silvestro Danieli da Secretaria de Assistência 297 

Social e segunda secretária Fabiane Taborda da Casa Semiliberdade. Na sequência 298 

Etelda passa ao item 8.6 – Leis Municipais: Lei Nº 6598 de 29 de abril de 2016 que 299 

determina a publicação eletrônica da lista de espera para vagas na educação infantil no 300 

âmbito do Município de Cascavel. A lista deverá conter: o nome da criança, nome do 301 

responsável, data de nascimento, data de solicitação da vaga, e o georreferenciamento. 302 

Etelda diz que será enviada por E-mail para todos os Conselheiros. Adilson questiona o 303 

fato da Lei Nº 6598 expor a criança através da publicação de seus dados. Neste 304 

momento houve discussão sobre a divulgação de nome de crianças e sua 305 

inconstitucionalidade. Etelda lembra que o CMDCA recebeu Ofício da Comissão da 306 

Câmara Municipal para emissão de Parecer, contudo não o fez. O CMDCA propôs 307 

através de Ofício ao Conselho Municipal de Educação – CME a realização de reunião 308 

para análise do Projeto de Lei e Parecer Conjunto, sem resposta e sem 309 

encaminhamentos. Após o debate decidiu-se pelo seguinte encaminhamento: Maria 310 

Tereza e José Cesar, representantes do CMDCA no CME levarem em reunião daquele 311 

Conselho essa pauta. Quanto ao CMDCA, Dra. Beatriz ficou responsável pela 312 

elaboração de Minuta sobre “inconstitucionalidade da Lei” e encaminhamentos 313 

posteriores pela plenária do Conselho. Lei Nº 6064/2012 que regulamenta o peso 314 

máximo nas mochilas a ser carregado por alunos nas escolas e colégios públicos e 315 

particulares no Município de Cascavel. A lei determina que o aluno de até 10 anos de 316 

idade poderá carregar no máximo de 5% do seu peso e aluno com mais de 10 anos o 317 

peso máximo é de 10% do seu peso. Após conclusão da pauta, o Presidente Valdair 318 

pede que fiquem na sala de reuniões apenas os Conselheiros de Direitos pois o 319 

próximo item de pauta é fechado. 9 – Pauta Fechada: a conselheira Beatriz, 320 

Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina, expõe que esta pauta fechada foi 321 

solicitada devido dificuldades de encaminhamentos da Comissão de Ética, que ao 322 

solicitar documentos aos Conselhos Tutelares para compor documentação de apuração 323 

de denúncia contra os Conselheiros Tutelares, se recusam a fornecê-los. Diante de tal 324 

fato a Comissão elaborou minuta de Ofício para o encaminhamento ao Ministério 325 

Público, o qual lerá para apreciação e aprovação de todos. Beatriz faz a leitura da 326 

minuta do Ofício com o seguinte conteúdo: O Conselho Municipal dos Direitos da 327 



Criança e do Adolescente – CMDCA no uso de suas atribuições recebeu as denúncias 328 

abaixo relacionadas, cujas documentações seguem anexas, relativas a situações de 329 

possíveis violações de direitos de crianças e adolescentes e questões relativas a 330 

atendimento de Conselheiros Tutelares. 1) Denúncia recebida em 17/03/2016 – 331 

Denunciante Sra. L.P.Z.S.: _Visando garantir  os  direitos da  criança  em  questão,  o  332 

CMDCA  oficiou o Conselho Tutelar Sul  para obter informações e esclarecimentos 333 

quanto a atendimento e procedimentos adotados pelo referido Órgão; _ Com resposta o 334 

CMDCA encaminhou à Comissão de Ética e Disciplina para análise das informações e 335 

procedimentos necessários e complementares em relação ao caso e verificação se a 336 

situação denunciada ensejaria abertura de Processo Disciplinar; _ A Comissão de Ética 337 

e Disciplina realizou a análise das informações e decidiu solicitar informações 338 

complementares, momento em que houve questionamento por parte do Conselho 339 

Tutelar Sul, através de seu Presidente, de que os questionamentos da Comissão eram 340 

“redundantes e intimatórios”, que colocavam em “dúvida a idoneidade moral dos 341 

membros do Colegiado” e que a postura da Comissão “transgride o art. 137 do ECA”. 2) 342 

Denúncia recebida em 22/03/2016 – Denunciante Sra. I.M.B.: _ Visando   garantir  os  343 

direitos da   criança  em  questão,  o  CMDCA  oficiou o Conselho Tutelar Oeste para 344 

obter informações e esclarecimentos quanto a atendimento e procedimentos adotados 345 

pelo referido Órgão; _  Com resposta o CMDCA encaminhou à Comissão de Ética e 346 

Disciplina para análise das informações e procedimentos necessários e 347 

complementares em relação ao caso e verificação se a situação denunciada ensejaria 348 

abertura de Processo Disciplinar; _ A Comissão de Ética e Disciplina realizou a análise 349 

das informações e decidiu solicitar informações complementares, momento em que 350 

houve a remessa de relatório pelo Colegiado do Conselho Tutelar Sul, no qual se 351 

restringem em informar que concordam com os encaminhamentos realizados pela 352 

Conselheira Tutelar responsável pelo atendimento e se reportam ao “art. 137 do ECA”; 353 

Considerando que o CMDCA não é parte do processo de atendimento e nem tem força 354 

judicial para obtenção das informações necessárias e solicitadas para apuração dos 355 

fatos e ainda verificar se realmente os direitos dos usuários crianças e adolescentes 356 

estão sendo garantidos, em situações de denúncias que apontam a violação de direitos, 357 

uma vez que os Conselheiros Tutelares oficiados mencionam que estão pautados no 358 

Art. 137 do ECA, fato que está dificultando o acesso a informações necessárias para 359 

verificar se há indícios que exigem a apuração administrativa disciplinar do exercício da 360 

função de Conselheiros Tutelares. Assim como que mesmo previsto no art. 21, § 5º da 361 

Resolução n° 170/2014 do CONANDA que “As decisões do Conselho Tutelar serão 362 

tomadas em Colegiado, conforme dispuser o regimento - §5° Os demais interessados 363 

ou procuradores legalmente constituídos terão acesso às atas das sessões 364 



deliberativas e registro do Conselho Tutelar que lhes digam respeito, ressalvadas as 365 

informações que coloquem em risco a imagem ou a integridade física ou psíquica da 366 

criança ou adolescente, bem como a segurança de terceiros”, não enviam cópias de 367 

atas que justifiquem e comprovem que as situações estão sendo discutidas e 368 

respaldadas pelo Colegiado conforme preconiza as legislações. Diante do exposto, 369 

encaminhamos anexo os documentos relativos a cada situação denunciada, para vosso 370 

conhecimento e garantia dos direitos necessários as crianças mencionadas nas 371 

denúncias, bem como viabilização via judicial das informações solicitadas pela 372 

Comissão de Ética aos Conselhos Tutelares, conforme Ofícios n° 001/2016/CED e n° 373 

002/2016/CED. Após a leitura e discussões são propostas as seguintes alterações na 374 

minuta:  Outrossim há previsão legal tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, 375 

quanto na Lei Municipal n° 6.278/2013, que é atribuição e competência do CMDCA 376 

realizar o controle social das políticas públicas de atendimento à criança e ao 377 

adolescente. Quando se trata de situações denunciadas que dispõem sobre o exercício 378 

da função dos Conselheiros Tutelares é atribuição da Comissão de Ética analisar 379 

documentos e realizar encaminhamentos necessários, conforme dispõe a Resolução n° 380 

033/2015 de 29/07/2015, cópia anexa. Diante do exposto, encaminhamos anexo os 381 

documentos relativos a cada situação denunciada, para vosso conhecimento e garantia 382 

dos direitos necessários as crianças mencionadas nas denúncias, bem como 383 

viabilização via judicial das informações solicitadas pela Comissão de Ética aos 384 

Conselhos Tutelares, conforme Ofícios n° 001/2016/CED e n° 002/2016/CED (cópias 385 

anexas), que não inferem o art. 137 do ECA, conforme mencionado nas respostas dos 386 

Conselhos Tutelares, pois não há por parte da Comissão “questionamento em relação 387 

as decisões dos Conselheiros Tutelares”, e tão somente a de clarificar se os direitos de 388 

crianças e adolescentes estão sendo garantidos, frente a gravidade dos fatos 389 

denunciados, bem como de obter informações para apurar possível falta funcional de 390 

conselheiro tutelar no exercício de suas funções. A minuta com alterações e seu 391 

encaminhamento ao Ministério Público é aprovada com dezoito (18) votos favoráveis. 392 

Concluídos os itens de pauta, o Presidente Valdair agradece a presença de todos e 393 

nada mais havendo para tratar, dá por encerrada à reunião e eu Katia Lisméia Muller 394 

Mangabeira _______________________ lavrei a presente ata que será assinada por 395 

mim e pelo Presidente do CMDCA Valdair Mauro Debus 396 

_________________________________. 397 


