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REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

ATA Nº 11 – 17/06/2015 

 

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, reuniram-se nas 1 

dependências do Centro de Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos de Cascavel - 2 

CEAVEL, Rua Hyeda Baggio Mayer, 1715, Cascavel - PR para Reunião Ordinária do 3 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, o seu Presidente, 4 

Sr. Valdair Mauro Debus, seus Conselheiros e convidados, conforme lista de presença 5 

anexa a esta ata.  O Presidente inicia os trabalhos dando boas vindas a todos.  Agradece a 6 

presença dos Conselheiros titulares e suplentes do Conselho, da Mesa Diretiva do 7 

CMDCA, da Secretaria Executiva dos Conselhos, dos Conselheiros Tutelares e dos 8 

visitantes: Sr. Emo Urbino – Assessor do Vereador Pedro Martendal, Sonia da Pré Escola 9 

Plim Plim, Maria da Gloria Magrin, Sonia R. Spengler Xavier – Sindicato das Escolas 10 

Particulares, Alexandra Sguário – Colégio Marista, Antonia Edmara de Barros Amorim – 11 

Colégio Marista, Edson de Souza – UNIOESTE. Neste momento o Sr. Valdair questiona se 12 

há inclusão de pauta, e a Sra. Etelda Madsen Assistente Social da Secretaria Executiva 13 

dos Conselhos informa que há inclusões e alterações, as quais são aprovadas por 14 

unanimidade com doze (12) votos favoráveis, ficando assim disposta a pauta aprovada: 1) 15 

Apreciação e Aprovação da Pauta da Reunião; 2) Apreciação e Aprovação das 16 

justificativas de ausência; 3) Apreciação e Aprovação das Atas: 05/2015, 06/2015, 17 

07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015 4) Posse de representante da SEMDEC - Of. n° 18 

077/2015 de 19/05/2015 e da Associação Recanto da Criança – Of. n° 65/2015 de 19 

05/06/2015; 5) Apreciação e Deliberação do parecer da Comissão do Processo 20 

Administrativo Disciplinar Nº. 01/2015 – CT Silvana Fontoura da Rosa; 6) Ratificação 21 

Declarações APOFILAB e CEMIC e do Ofício n° 322/2015 encaminhado a 8ª. 22 

Promotoria de Justiça; 7) Apreciação e Deliberação do Parecer da Mesa Diretiva 23 

referente ao Fluxograma de recebimento de denúncias referente Entidades, Serviços 24 

e Programas; 8) Apreciação e Deliberação relativas ao Ofício n° 603/2015 – SEASO, 25 

referente prestação de contas – convênio 122/2014 – Guarda Mirim/ Justificativa 26 



Entidade através do Ofício n° 44/2015; 9) Apreciação e Deliberação referente ao 27 

Ofício n° 663/2015 – SEASO, que dispõe sobre o AFAI/ Revogação Resolução 28 

n°094/2013 – CMDCA; 10) Apreciação e Deliberação de abertura de Processo 29 

Disciplinar, para apuração de possível infração disciplinar de Conselheira Tutelar 30 

(conduta vedada aos conselheiros tutelares); 11) Apreciação e Deliberação referente 31 

a substituição do presidente da Comissão de Apuração Sumária em substituição ao 32 

Sr. Evilásio Schmitz; 12) Apreciação e Deliberação do parecer da Comissão de 33 

Inscrição, Validação e Renovação de Registro Favorável as validações e renovações 34 

pendentes devido condicionamentos previstos pela Resolução n° 020/2015 – 35 

CMDCA; 13) Discussão e encaminhamentos quanto à realização da SEMANECA/ 36 

Confecção de 5.000 (cinco mil) unidades de Estatutos da Criança e do Adolescente 37 

com recursos do FIA Municipal; 14) Discussão e encaminhamentos referentes a 38 

situação de espaço físico para acolhimento de adolescentes que aguardam definição 39 

judicial devido ato infracional (solicitação reunião CISVEL – representante CMDCA 40 

na Comissão); 15) Apreciação e deliberação do Of. 797/2015 de 16/06/2015 solicitação 41 

de R$59.000,00 recursos do FIA Municipal para Associação Recanto da Criança – 42 

Contra Partida da Emenda Parlamentar Nº 8100985 , destinada a aquisição de um 43 

veículo (Van); 16) Discussão e Deliberação sobre encaminhamento da VI Conferência 44 

relativo a equipe técnica composta por assistente social e psicólogo da Secretaria 45 

Municipal de Educação; 17) Discussão e deliberação referente a representação do 46 

CMDCA no VIII Congressul que acontecera em Bento Gonçalves RS, – 2 vagas 47 

solicitadas e aprovadas pela SEASO; 18) Para Conhecimento: 18.1 - Ofício n° 48 

025/2015 de 03/06/2015 e Ofício n° 027/2015 de 08/06/2015 – Lar dos Bebês Pequeno 49 

Peregrino; 18.2 - Nota Técnica “depoimento especial de crianças e adolescentes 50 

vítimas de violência” – SEDS Cascavel PR; 18.3 - Articulação Escola de Pais pelo 51 

Associação Brasileira Todos Contra a Pedofilia – ABCP; 18.4 - Eleição Complementar 52 

CMDCA – Gestão 2015/2017 em 22/06/2015 das 19h30 às 20h30 – Sala de Reuniões 3º 53 

Piso – Prefeitura; 18.5 - Assembléia Regional relativa à Conferência Estadual dos 54 

Direitos da Criança e do Adolescente será em 22/07, às 14h, Auditório NRE, 55 

participação dos delegados eleitos na VI Conferência Municipal; 19) Informes: 19.1 - 56 

Reunião Extraordinária Conjunta CMDCA e CMAS em 23/06, às 8h30, Auditório 57 

Prefeitura – Pauta: Relatório de Gestão 2º. Bimestre 2015 - SEASO; 19.2 - Ofício n° 58 

191/2015 de 11/06/2015 – CMDI – III Conferência Municipal dos Direitos do Idoso; 19.3 59 

- Ofício n° 066/2015 – SEASO – Fórum Regional Sobre Maioridade Penal. Dando 60 



continuidade à reunião o Sr. Valdair coloca em votação o item dois da pauta: 2) 61 

Apreciação e Aprovação das justificativas de Ausência: Etelda realiza a leitura  das 62 

seguintes justiticativas de ausências - Sr. Alberto Pompeu – licença de  saúde por trinta 63 

dias; Lenita Terezinha Sturm está de férias, Salete Gerardi de Lima Chrum -  reunião com o 64 

presidente do sindicado dos contabilistas. As justificativas foram aprovadas com doze (12) 65 

votos favoráveis. Continuando os trabalhos o Sr. Valdair passa ao item 3) Apreciação e 66 

Aprovação das Atas: Nº. 05/2015 de 01.04.2015 Ordinária - CEMIC, Nº. 06/2015 de 67 

13.04.2015 Extraordinária, Nº. 07/2015 de 15.04.2015 Extraordinária, Nº. 08/2015 de 68 

23.04.2015 Extraordinária, Nº. 09/2015 de 06.05.2015 Ordinária - CRAS PERIOLO, Nº. 69 

10/2015 de 20.05.2015 Extraordinária: a Sra. Etelda solicita que as atas Nº. 09/2015 de 70 

06.05.2015 Ordinária e Nº. 10/2015 de 20.05.2015 Extraordinária sejam aprovadas na 71 

próxima reunião, pois as mesmas somente foram concluídas na data de ontem e não 72 

houve para as correções necessárias. A solicitação é aprovada com doze (12) votos 73 

favoráveis. Quanto às demais atas o presidente solicita  a dispensa da leitura, uma vez que 74 

as mesmas foram encaminhadas previamente para conhecimento e correções necessárias 75 

pelos conselheiros. É aprovada a dispensa da leitura e não havendo manifestações as 76 

mesmas são colocadas em aprovação e são aprovadas com doze (12) votos favoráveis. 77 

Dando continuidade o Sr. Valdair passa ao item 4) Posse de representante da SEMDEC - 78 

Of. n° 077/2015 de 19/05/2015 e da Associação Recanto da Criança – Of. n° 65/2015 de 79 

05/06/2015: São empossados o Sr. Alexandre Rorato Conselheiro Titular representando a 80 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Sra. Izabel Aparecida Mota Panízio como 81 

Suplente representando a Associação Recanto da Criança. Ambos são aclamados. Dando 82 

continuidade aos trabalhos 5) Apreciação e Deliberação do parecer da Comissão do 83 

Processo Administrativo Disciplinar Nº. 01/2015 – CT Silvana Fontoura da Rosa: a 84 

Sra. Natasha Gouveia Studzinski – Presidente da Comissão Especial do Processo 85 

Nº01/2015 faz os devidos esclarecimentos sobre o Relatório do Processo e em seguida lê 86 

o parecer conclusivo do processo: “Por todo o exposto, dá-se por concluído os trabalhos, 87 

em cumprimento ao princípio da legalidade, norteador de todos os atos na Administração 88 

Pública em tudo o que foi exaustivamente reunido no presente Processo e, salvo melhor 89 

juízo, nada foi esquecido para possibilitar com absoluta clareza e imparcialidade o 90 

elemento formador da convicção da Comissão. Sendo assim, nada foi considerado trivial, 91 

todas as provas coligidas foram examinadas, conforme demonstrado nos itens: “ Razões 92 

da Defesa” e “Análise das Alegações”. Esta comissão entende que, apesar dos indícios 93 

observados no relato do pai, na ata da escola, e no relato da testemunha ROSANA 94 



CRISTINA ANASTÁCIO, não há, até o momento, prova de materialidade que sustente a 95 

condenação da indiciada. Salienta-se que, sem materialidade devidamente comprovada 96 

através de provas robustas, esta comissão fica impossibilitada de aplicar qualquer pena à 97 

indiciada, que tem em seu favor, a presunção de inocência. Assim, exclusivamente por falta 98 

de prova de materialidade, esta Comissão decide pela ABSOLVIÇÃO da ex-conselheira 99 

tutelar SILVANA FONTOURA DA ROSA no que se refere a denuncia de coação e violência 100 

psicológica praticada durante atendimento no Conselho Tutelar no dia dez de abril de dois 101 

mil e treze. Ainda, tendo em vista que o relato do genitor leva a crer que a criança em tela 102 

esteja em sofrimento emocional, sugere-se que a família seja encaminhada ao Serviço de 103 

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, executado pelo CREAS I – 104 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social para que receba atendimento 105 

psicossocial e orientações pertinentes direcionadas à promoção de direitos, preservação e 106 

fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais, bem como para 107 

encaminhamentos avaliados pertinentes à Rede de Serviço. Por fim, esta Comissão 108 

recomenda que seja apurada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 109 

Adolescente – CMDCA, a falta de registros de denúncia e atendimento no Conselho tutelar 110 

e no SIPIA. É o nosso parecer. Salvo melhor juízo. À superior consideração do Conselho 111 

Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para as providencias 112 

devidas.” A conselheira Maria Tereza Chaves questiona a Comissão de como que este pai 113 

e esta criança chegaram até o Conselho Tutelar, se foi intimado, o porquê da intimação, 114 

quem fez a intimação. A Conselheira Tutelar Monica Andressa Silveira disse que quem fez 115 

a intimação foi a ex conselheira tutelar Dominga, mas que no dia em que o pai compareceu 116 

a mesma estava afastada e a ex Conselheira Tutelar Silvana foi quem fez o atendimento. A 117 

Comissão Especial processante relatou que solicitou formalmente essa documentação ao 118 

Conselho Tutelar e que não foram encontradas as cópias da intimação, ficha do menor, os 119 

depoimentos do pai e do menor, não havia nenhum registro sobre este caso nos arquivos 120 

do Conselho Tutelar. Neste momento o quorum passa a ser de treze (13) votantes com a 121 

posse da Sra. Izabel Aparecida Mota Panízio. A plenária votou contrária ao parecer com 122 

doze (12) votos e uma (1) abstenção da Sra. Izabel que não se apropriou do processo por 123 

ter tomado posse na data de hoje. Os encaminhamentos da plenária para este item foram: 124 

1) Encaminhamento do processo à 8ª. Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel, 125 

com informação de que o parecer da Comissão em anexo ao processo não foi aprovado, 126 

devido à plenária ter concluído que há materialidade da denúncia, porém as provas são os 127 

depoimentos e ouvir novamente a criança geraria a revitimização da mesma, desta forma 128 



há necessidade de oitiva sem dano judicial. O encaminhamento tem como objetivo garantir 129 

os direitos da criança. 2) Solicitar formalmente ao CREAS I que realize o acompanhamento 130 

de forma prioritária a criança. 3) Notificar o Conselho Tutelar Leste para que esclareça 131 

sobre o fato de não haver registros da denúncia e do atendimento realizado pelo Conselho 132 

Tutelar, bem como no SIPIA. A plenária votou favorável aos encaminhamentos com treze 133 

(13) votos. O próximo item de pauta a ser trabalhado foi o item: 6) Ratificação das 134 

declarações emitidas para a APOFILAB e CEMIC e do Ofício n° 322/2015 135 

encaminhado a 8ª. Promotoria de Justiça: Etelda realiza a leitura dos documentos que 136 

foram encaminhados pela mesa diretiva, devido à urgência de prazos dos relativos à 137 

APOFILAB e CEMIC, que era necessário para compor documentação a ser entregue à 138 

SEDS/PR para o pleito de recursos do FIA Estadual e ao Ministério Público devido prazo 139 

estipulado. O conteúdo dos documentos é: DECLARAÇÃO APOFILAB – O Conselho 140 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições 141 

e atendendo solicitação da Entidade Não Governamental Associação dos Portadores de 142 

Fissura Lábio Palatal de Cascavel – APOFILAB, com vistas ao pleito de recursos do FIA 143 

Estadual/PR, em consonância com a Deliberação No. 133/2014 – CEDCA/PR, que objetiva 144 

financiar Projetos para Entidades não Governamentais, declara que a Entidade em questão 145 

possui registro no CMDCA e o Projeto que visa à captação dos recursos do FIA Estadual 146 

irá garantir os direitos de crianças e adolescentes que são atendidos pela Entidade. Diante 147 

do exposto, o Conselho declara que está ciente do Projeto Técnico denominado “Pátio 148 

Criativo Para Brincar e Aprender”, bem como do respectivo Plano de Aplicação e concorda 149 

com o seu encaminhamento pela Entidade para a seleção por parte deste Conselho 150 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA; DECLARAÇÃO CEMIC -  O 151 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas 152 

atribuições e atendendo solicitação da Entidade não Governamental Centro Social 153 

Beneficente da Paróquia São Cristóvão – CEMIC, com vistas ao pleito de recursos do FIA 154 

Estadual/PR, em consonância com a Deliberação No. 133/2014 – CEDCA/PR, que objetiva 155 

financiar Projetos para Entidades não Governamentais, declara que a Entidade em questão 156 

possui registro no CMDCA e o Projeto que visa à captação dos recursos do FIA Estadual 157 

irá garantir os direitos de crianças e adolescentes que são atendidos pela Entidade através 158 

do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de  159 

06 a 15 anos de idade. Diante do exposto, o Conselho declara que está ciente do Projeto 160 

Técnico denominado “Diversidade X Qualidade”, para execução em 11 (onze) meses à 161 

partir da liberação dos recursos, para o atendimento de 227 (duzentos e vinte  e sete 162 



usuários), sendo que o valor do pleito é de R$ 75.994,45 (setenta e cinco mil, novecentos e 163 

noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Analisou ainda o Plano de Aplicação e 164 

concorda com o encaminhamento e pleito da Entidade junto ao Conselho Estadual dos 165 

Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA; Ofício Dr. Luciano – 8ª MP – Em atenção 166 

a solicitação de Vossa Excelência, encaminhamos anexa cópia da Resolução n° 013/2015 167 

– CMDCA, que dispõe sobre o encerramento de atividades da Entidade Lar dos Bebês 168 

Pequeno Peregrino bem como quanto à destinação dos bens adquiridos com recursos do 169 

FIA Municipal para a Entidade. A Comissão Especial do FIA realizou duas visitas in loco 170 

para levantamento dos bens, nas datas de 24/04/2015 e 20/05/2015, quando identificou os 171 

bens adquiridos com recursos do FIA Municipal e orientou a Entidade que na está 172 

autorizada a retirar nenhum bem adquirido com recurso do FIA sem a devida autorização e 173 

acompanhamento do Conselho. Contudo, decidiu não proceder nenhuma destinação de 174 

bens para outras Entidades, pois muitos estão instalados no local e como a Secretaria 175 

Municipal de Assistência Social, informou em Reunião Plenária do CMDCA que o local será 176 

destinado para instalação de serviço que atenda criança e adolescente, por precaução o 177 

Conselho pretende aguardar tal formalização.  Aliado aos aspectos acima, o assunto 178 

também terá que ser deliberado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, 179 

responsável pelo controle social da política municipal de assistência social, ao qual cabe 180 

encaminhamentos previstos para as entidades não governamentais que atuam nessa 181 

política, neste caso devido a Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino ter registro 182 

também no CMAS. Diante do exposto, solicitamos um prazo de 90 (noventa) dias para que 183 

possamos repassar a Vossa Excelência informações mais precisas, pois é de extrema 184 

importância que o CMDCA faça seus encaminhamentos em consonância e de forma 185 

articulada com o CMAS e SEASO.  Dando seqüência aos trabalhos o Sr. Valdair passou ao 186 

item: 7) Apreciação e Deliberação do Parecer da Mesa Diretiva referente ao 187 

Fluxograma de recebimento de denúncias referente Entidades, Serviços e 188 

Programas: a Sra. Etelda faz a leitura do seguinte parecer: PARECER DA MESA 189 

DIRETIVA. Fluxograma de recebimento de denúncias, relativas às Entidades Não 190 

Governamentais e Programas Governamentais que atendem crianças e 191 

adolescentes. A Mesa Diretiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 192 

Adolescente, no uso de suas atribuições previstas na Lei Municipal 6.278/2014 em seu 193 

artigo 12 que trata das competências do Conselho, tem recebido denúncias e realizado os 194 

procedimentos necessários com vistas a garantir que a possível violação de direitos de 195 

crianças e adolescentes, denunciadas de diversas formas, não gere riscos e prejuízos 196 



irreparáveis aos mesmos. Contudo, os procedimentos adotados não foram discutidos e 197 

validados na plenária do Conselho. Necessário se faz a padronização dos procedimentos. 198 

Destarte segue o Fluxograma atual utilizado pela Mesa Diretiva quando recebe 199 

denúncias relativas ao atendimento e funcionamentos de Entidades Não Governamentais e 200 

de Programas Governamentais: 1) Recebimento das denúncias anônimas ou não, pela 201 

Secretaria Executiva dos Conselhos/ CMDCA; 2) Mesa Diretiva se reúne e analisa a 202 

denúncia e: _Oficia ao Responsável da Entidade ou Gestor Municipal, com envio da cópia 203 

da denúncia, para que tome as providências necessárias, com prazo de resposta ao 204 

CMDCA; _Oficia ao Conselho Tutelar, com cópia da denúncia, para a fiscalização (Art. 95 205 

ECA); _Oficia o Conselho Municipal da Política Setorial, com cópia da denúncia, para 206 

conhecimento e verificação; _ Analisa as respostas e articula reunião com envolvidos para 207 

buscar a solução da problemática; _Quando a denúncia é nominal responde ao 208 

denunciante informando às providências que foram tomadas. Após breve discussão 209 

referente ao assunto, a plenária deliberou com treze (13) votos favoráveis às seguintes 210 

providências: manter o fluxograma aprovado e repassar à próxima gestão como sugestão 211 

que crie uma comissão de apuração de denúncias. Dando continuidade à pauta o Sr. 212 

Valdair lê o ponto de pauta: 8) Apreciação e Deliberação relativas ao Ofício n° 603/2015 213 

– SEASO, referente prestação de contas – convênio 122/2014 – Guarda Mirim/ 214 

Justificativa Entidade através do Ofício n° 44/2015: Etelda realiza a leitura do Ofício Nº. 215 

603/2015 de 11/06/2015 da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO, através 216 

do qual solicita a apreciação e deliberação do CMDCA, das inconsistências apuradas pelo 217 

Setor de Auditoria de Prestação de Contas e Apoio às Entidades, na prestação de contas 218 

apresentada pela Entidade não Governamental Associação Educacional Espírita Lins de 219 

Vasconcellos – Guarda Mirim, referente à parcela 01 (um), do Convênio 122/2014, no valor 220 

de R$ 17.518,00 (dezessete mil e quinhentos e dezoito reais), em relação aos seguintes 221 

itens: I – A entidade cotou e apensou ao processo o orçamento de uma impressora que 222 

não atendia às especificações estabelecidas, em detrimento da apresentação de um 223 

terceiro orçamento, conforme estabelecido na legislação, para comprovar a isonomia na 224 

escolha do fornecedor; II – A entidade adquiriu um condicionador de ar acima das 225 

especificações e valor estabelecidos no Plano de Trabalho e Aplicação aprovados, em 226 

detrimento de um orçamento apensado de um equipamento na capacidade primeiramente 227 

estabelecida e valor abaixo do que foi adquirido; III – Conforme Ofício 33/2015, 228 

encaminhado pela entidade, a “técnica responsável pela execução do projeto optou” por 229 

adquirir com apenas um orçamento, que não estava apensado à documentação, 30 (trinta) 230 



escrivaninhas para computador, feitas sob medida, infringindo assim a legislação 231 

pertinente; IV – A entidade apensou orçamento para a compra do forno microondas que 232 

não estava revestido da formalidade necessária, bem como deixou de anexar um terceiro 233 

orçamento. Considerando as argumentações e esclarecimentos fornecidos pela Entidade e 234 

a retificação do Ofício anteriormente encaminhado à SEASO, a plenária da reunião 235 

ordinária do CMDCA aprovou a prestação de contas referente à parcela 01 (um), do 236 

Convênio n° 122/2014, no valor de dezessete mil, quinhentos e dezoito reais (R$ 237 

17.518,00) da Entidade não Governamental Associação Educacional Espírita Lins de 238 

Vasconcellos – Guarda Mirim com doze (12) votos favoráveis e uma (01) ausência da 239 

Conselheira Jaqueline Lacovic. Na seqüência passou-se ao item 9) Apreciação e 240 

Deliberação referente ao Ofício n° 663/2015 – SEASO, que dispõe sobre o AFAI/ 241 

Revogação Resolução n°094/2013 – CMDCA: Etelda realiza a leitura do Ofício advindo 242 

da SEASO através do qual justifica e solicita a revogação da Resolução n° 094/2013 – 243 

CMDCA de 06/11/2013 que aprova o Plano de Trabalho e Aplicação do Programa AFAI – 244 

Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa, apresentado 245 

pela SEASO, pois não fará a adesão ao referido programa, bem como comunica que o 246 

CMAS - Conselho Setorial da Política Municipal de Assistência Social apreciou e deliberou 247 

pela aprovação da não adesão do Termo de Convênio n° 063/2004 – AFAI, em reunião 248 

ordinária de 10/07/2014; após discussão pela plenária houve a aprovação da revogação da 249 

Resolução n° 094/2013 – CMDCA, devido a não adesão ao AFAI, pelo Município de 250 

Cascavel, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e que quando houver a 251 

necessidade de deliberações pelo Conselho, relativas às políticas municipais setoriais, que 252 

as mesmas ocorram de forma conjunta pelo CMDCA e Conselho Setorial respectivo. Esta 253 

deliberação foi aprovada com doze (12) votos favoráveis e uma (01) ausência da Sra. 254 

Jaqueline. Prosseguindo os trabalhos passou-se ao item 10) Apreciação e Deliberação de 255 

abertura de Processo Disciplinar, para apuração de possível infração disciplinar de 256 

Conselheira Tutelar (conduta vedada aos conselheiros tutelares): O processo é 257 

referente providencias do protocolo 2014/11/50807 - Departamento de Recursos Humanos 258 

- referente Conselheira Tutelar Monica Andressa Silveira. Após discussão da plenária e 259 

considerando que não há prazo hábil para a finalização do processo, ficou decidido que a 260 

mesa diretiva encaminhe na transição de documentações, esta pendência para a gestão 261 

2015/2017 que assumirá no dia primeiro de julho, para que a mesma proceda à 262 

formalização da nova comissão processante para que dê continuidade aos trabalhos, pois 263 

caso fosse indicada comissão neste momento os conselheiros atuais poderão não 264 



continuar na próxima gestão e demandaria trabalho redobrado. Prosseguindo é 265 

encaminhado o item 11) Apreciação e Deliberação referente à substituição do 266 

presidente da Comissão de Apuração Sumária em substituição ao Sr. Evilásio 267 

Schmitz. O referente processo foi aberto através da Resolução 054/2014 de 09/09/2014 - 268 

apuração de denúncia Of. Nº 4561/2014 de 25/08/2014 referente ao processo Nº 0033421- 269 

48.2010.8.16.0021 do conselheiro tutelar Milton Barbosa. Após discussão da plenária e 270 

considerando que não há prazo hábil para a finalização do processo, ficará a encargo da 271 

mesa diretiva encaminhar na transição de documentações esta pendência para a gestão 272 

2015/2017 que assumirá no dia primeiro de julho, para que a mesma proceda à 273 

formalização da nova comissão processante para que de continuidade aos trabalhos. Pauta 274 

12) Apreciação e Deliberação do parecer da Comissão de Inscrição, Validação e 275 

Renovação de Registro Favorável as validações e renovações pendentes devido 276 

condicionamentos previstos pela Resolução n° 020/2015 – CMDCA: a Sra. Etelda 277 

realiza a leitura do parecer: “PARECER DA COMISSÃO DE REGISTRO/ INSCRIÇÃO, 278 

VALIDAÇÃO E RENOVAÇÃO. Renovação de Registros da Associação Recanto da 279 

Criança, CEMIC, FAG, APAE, ACAPAC, GUARDA MIRIM. A Comissão de Registro, 280 

Inscrição, Validação e Renovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 281 

Adolescente – CMDCA, procedeu à análise da documentação entregue, que estava 282 

pendente, fato que gerou o condicionamento da liberação da renovação de registro/ 283 

inscrição através da Resolução Nº. 020/2015 de 20/05/2015 - CMDCA, e: 284 

CONSIDERANDO a Lei Federal N° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – 285 

ECA, que trata em seu artigo No. 90 - § 3º. Os programas em execução serão reavaliados 286 

pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo, a cada 2 287 

(dois) anos, constituindo-se critérios, para renovação da autorização de funcionamento; 288 

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 6.278/2013 que dispõe sobre a política municipal dos 289 

direitos da criança e do adolescente, artigo No. 34 - § 4º.; CONSIDERANDO a Resolução 290 

Nº. 74 do CONANDA de 13 de setembro de 2001, que dispõe sobre o registro específico e 291 

fiscalização das entidades não-governamentais de fins não econômicos que tenham por 292 

objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional; CONSIDERANDO a 293 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT ,artigo 430, alterado pela Lei 10.097 de 2000, 294 

que preconiza sobre a formação técnica profissional desenvolvida por entidades de fins não 295 

econômicos, que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação 296 

profissional; CONSIDERANDO o Decreto Federal nº. 5.598/2005, que regulamenta a 297 

contratação de aprendizes; CONSIDERANDO as Portaria do Ministério de Estado do 298 



Trabalho e Emprego; CONSIDERANDO a Resolução Nº. 044/2014 – CMDCA que dispõe 299 

sobre os parâmetros para requerimento de registros/ inscrição, validação bienal e 300 

renovação quadrienal no CMDCA de Cascavel e revoga Resoluções anteriores; 301 

CONSIDERANDO a Resolução n° 020/2015 – CMDCA que deliberou sobre o requerimento 302 

de inscrição, validação bienal e renovação quadrienal de registros/inscrições no CMDCA; 303 

CONSIDERANDO que houve a regularização na entrega de documentos, nos prazos 304 

previstos pela Resolução Nº. 020/2015 – CMDCA pelas Entidades Não Governamentais 305 

Associação Recanto da Criança, CEMIC, FAG, APAE, ACAPAC e GUARDA MIRIM. A 306 

Comissão expede o seguinte parecer: ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS. Associação 307 

Recanto da Criança: Acolhimento Institucional – Modalidade Casa Lar - Renovação 308 

Quadrienal de Registro da Entidade e Inscrição do Programa de Proteção em Regime de 309 

Acolhimento Institucional – Modalidade Casa Lar. - N° 018/2015 de 22/04/2015 – 310 

FAVORÁVEL- 1) Que a Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMDCA acompanhe o 311 

cumprimento das metas do Plano de Trabalho Bienal apresentado; Centro Social 312 

Beneficente Paróquia São Cristóvão – CEMIC - Programa de Proteção em Regime de 313 

Apoio Socioeducativo em Meio Aberto - Renovação Quadrienal de Registro da Entidade e 314 

inscrição do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 315 

Adolescentes de 0 a 15 anos – N° 001/2015 de 13/04/2015 – FAVORÁVEL - 1) Que a 316 

Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMDCA acompanhe o cumprimento das 317 

metas do Plano de Trabalho Bienal apresentado; Fundação Assis Gurgacz – FAG - 318 

Programa de Formação Técnico Profissional Metódica para Adolescentes Aprendizes - 319 

Renovação Quadrienal de Registro da Entidade e inscrição do Programa de Aprendizagem 320 

Profissional – Jovem Aprendiz – PAJA - N° 019 de 02/06/2015 – FAVORÁVEL – 1) Que a 321 

Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMDCA acompanhe o cumprimento das 322 

metas do Plano de Trabalho Bienal apresentado; Associação de Pais e Amigos dos 323 

Excepcionais de Cascavel – APAE - Programa de Proteção em Regime de Orientação e 324 

Apoio Sociofamiliar - Renovação Quadrienal de registro da Entidade e Inscrição do 325 

Programa de Proteção em Regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar. - N° 012/2015 de 326 

10/04/2015 – FAVORÁVEL - 1) Que a Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMDCA 327 

acompanhe o cumprimento das metas do Plano de Trabalho Bienal apresentado; 328 

Associação Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança – ACAPAC - Programa de 329 

Proteção em Regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar - Renovação Quadrienal de 330 

Registro da Entidade e Inscrição do Programa de Proteção em Regime de Orientação e 331 

Apoio Sociofamiliar. N° 013/2015 de 10/04/2015 – FAVORÁVEL – 1) Que a Comissão de 332 



Monitoramento e Avaliação do CMDCA acompanhe o cumprimento das metas do Plano de 333 

Trabalho Bienal apresentado; GUARDA MIRIM - Programa de Formação Técnico 334 

Profissional Metódica para Adolescentes Aprendizes – Renovação Quadrienal de Registro 335 

da Entidade e inscrição do Programa de Aprendizagem Profissional para Adolescentes e 336 

Pessoas com Deficiência – FAVORÁVEL – 1) Que a Comissão de Monitoramento e 337 

Avaliação do CMDCA acompanhe o cumprimento das metas do Plano de Trabalho Bienal 338 

apresentado; Ofício n° 322/2015 encaminhado a 8ª. Promotoria de Justiça: “Em atenção à 339 

solicitação de Vossa Excelência, encaminhamos anexa cópia da Resolução n° 013/2015 – 340 

CMDCA, que dispõe sobre o encerramento de atividades da Entidade Lar dos Bebês 341 

Pequeno Peregrino bem como quanto à destinação dos bens adquiridos com recursos do 342 

FIA Municipal para a Entidade. A Comissão Especial do FIA realizou duas visitas in loco 343 

para levantamento dos bens, nas datas de 24/04/2015 e 20/05/2015, quando identificou os 344 

bens adquiridos com recursos do FIA Municipal e orientou a Entidade que na está 345 

autorizada a retirar nenhum bem adquirido com recurso do FIA sem a devida autorização e 346 

acompanhamento do Conselho. Contudo, decidiu não proceder nenhuma destinação de 347 

bens para outras Entidades, pois muitos estão instalados no local e como a Secretaria 348 

Municipal de Assistência Social, informou em Reunião Plenária do CMDCA que o local será 349 

destinado para instalação de serviço que atenda criança e adolescente, por precaução o 350 

Conselho pretende aguardar tal formalização. Aliado aos aspectos acima, o assunto 351 

também terá que ser deliberado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, 352 

responsável pelo controle social da política municipal de assistência social, ao qual cabem 353 

encaminhamentos previstos para as entidades não governamentais que atuam nessa 354 

política, neste caso devido a Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino ter registro 355 

também no CMAS. Diante do exposto, solicitamos um prazo de 90 (noventa) dias para que 356 

possamos repassar a Vossa Excelência informações mais precisas, pois é de extrema 357 

importância que o CMDCA faça seus encaminhamentos em consonância e de forma 358 

articulada com o CMAS e SEASO. “ O parecer é aprovado pela unanimidade dos presentes 359 

com treze (13) votos. Pauta 13) Discussão e encaminhamentos quanto à realização da 360 

SEMANECA/ Confecção de 5.000 (cinco mil) unidades de Estatutos da Criança e do 361 

Adolescente com recursos do FIA Municipal: A plenária deliberou sobre este item da 362 

seguinte forma: Confecção de cinco mil (5000) unidades de Estatutos da Criança e do 363 

Adolescente com Recursos do FIA Municipal com treze (13) votos favoráveis. Realização 364 

da SEMANECA: Após discussão da plenária e considerando que não há prazo hábil para a 365 

organização do evento, ficará a encargo da mesa diretiva encaminhar na transição de 366 



documentações esta pendência para a gestão 2015/2017 que assumirá no dia primeiro de 367 

julho, para que a mesma analise os encaminhamentos relativos ao assunto, com sugestão 368 

da Sra. Etelda para que seja instituída comissão responsável pelos eventos do CMDCA. A 369 

plenária aprovou com treze (13) votos favoráveis esta deliberação. Em relação ao item 14) 370 

Discussão e encaminhamentos referentes à situação de espaço físico para 371 

acolhimento de adolescentes que aguardam definição judicial devido ato infracional 372 

(solicitação reunião CISVEL – representante CMDCA na Comissão): a Conselheira 373 

Janaína enviou um e-mail no dia dezoito de maio ao presidente do CMDCA com o seguinte 374 

texto: “ Na data de 15/05 estive enquanto representante do CMDCA na reunião do Cisvel - 375 

Comissão Interdisciplinar de Socioeducação de Cascavel. Na referida reunião a Promotora 376 

 Dra. Larissa H. V. Batistin levantou a problemática quanto à dificuldade de acolhimento de 377 

adolescentes (sexo feminino) no momento do ato infracional. Segundo a Dra. há uma má 378 

vontade na gestão da Delegacia/estado para que essas adolescentes possam ficar 379 

recolhidas que seria de no máximo de 24h. Diante do relato da promotora ficou definido 380 

que o Cisvel estará oficiando a Secretaria de Justiça do estado quanto à situação. Sendo 381 

assim foi criada uma comissão para elaboração desse documento a qual juntamente com a 382 

Assistente Social do Ministério Publico Andressa e a Assistente Social do Cress II Kessia 383 

também faço parte. Considerando a gravidade dos fatos sugiro que seja pautada essa 384 

questão na próxima reunião ordinária do CMDCA”. Referente ao item supracitado a 385 

plenária deliberou o encaminhamento de oficio à CISVEL solicitando informações sobre os 386 

encaminhamentos da sub comissão instituída pela CISVEL, a qual fará documento que 387 

será encaminhado ao Governo do Estado do Paraná, para que o CMDCA possa contribuir 388 

no que for necessário. A plenária deliberou pelo envio de Ofício à CISVEL solicitando que o 389 

Conselho seja mantido informado sobre estes encaminhamentos, para que possa 390 

contribuir. O presidente encaminha o ponto de pauta 15) Apreciação e deliberação do Of. 391 

797/2015 de 16/06/2015 solicitação de R$59.000,00 recursos do FIA Municipal para 392 

Associação Recanto da Criança – Contra Partida da Emenda Parlamentar Nº 8100985, 393 

destinada a aquisição de um veículo (Van):  Após a leitura do Of. 797/2015 da SEASO e 394 

exposição através do multimídia da proposta do convênio – mérito social, o diretor da 395 

SEASO Sr. Hudson Moreschi Junior fez alguns esclarecimentos complementares. O Sr. 396 

Valdair colocou a solicitação em aprovação a qual foi aprovada com a unanimidade da 397 

plenária de treze (13) votos a liberação do valor de cinqüenta e nove mil reais 398 

(R$59.000,00) do FIA Municipal para garantir a contrapartida da Emenda Parlamentar n° 399 

81000985, visando à aquisição de um Veículo Van, destinado a Associação Recanto da 400 



Criança. Continuando os trabalhos da plenária entrou em discussão o item 16) Discussão 401 

e Deliberação sobre encaminhamento da VI Conferência relativo à equipe técnica 402 

composta por assistente social e psicólogo da Secretaria Municipal de Educação: 403 

Conforme solicitação da Conselheira de Direitos Sra. Janaina Teixeira, a plenária aprovou 404 

os esclarecimentos necessários em relação ao assunto deliberado pela plenária da VI 405 

Conferencia Municipal. A Sra. Etelda informa que todas as propostas deliberadas na VI 406 

Conferencia serão publicizadas através de Resolução do CMDCA. Ponto de pauta 17) 407 

Discussão e deliberação referente à representação do CMDCA no VIII Congressul 408 

que acontecera em Bento Gonçalves RS, – 2 vagas solicitadas e aprovadas pela 409 

SEASO: após discussões a plenária decidiu que para garantir que o processo ocorra de 410 

forma mais democrática a escolha dos representantes do CMDCA seja deliberada na 411 

Reunião Ordinária de primeiro de Julho, garantindo desta forma a participação da nova 412 

gestão do CMDCA e seus membros. A plenária aprova com oito (08) votos favoráveis e 413 

cinco (05) votos contrários. Apesar da pauta 18) Discussão e Deliberação sobre 414 

encaminhamentos de processos Administrativos Disciplinar 012/2014 referente à 415 

Res. 042/2014 do Conselheiro tutelar Milton Barbosa e processo Administrativo 416 

Disciplinar 002/2015 referente à Res.014/2015 da conselheira tutelar Andrelina 417 

Pedroza Batistti, não ter sido preliminarmente deliberado, a Sra. Noeli membro da 418 

Comissão Processante responsável pelos processos supracitados, considerando a mesma 419 

situação elencada para as situações das pautas dez e onze que exigem o aguardo do 420 

processo de transição de gestão do conselho para definição das novas comissões 421 

processantes que assumirão os referidos processos. A plenária aprovou por unanimidade 422 

de treze (13) votos favoráveis ao encaminhamento e a representante da comissão 423 

processante foi orientada que o processo deve ser devolvido à Secretaria Executiva com 424 

parecer final e ata de encerramento. Pauta 19) Para Conhecimento: 19.1 - Ofício n° 425 

025/2015 de 03/06/2015 e Ofício n° 027/2015 de 08/06/2015 – Lar dos Bebês Pequeno 426 

Peregrino: Etelda realiza a leitura dos ofícios nos quais a Entidade Lar dos Bebês informa 427 

que solicitou a SEASO recursos para quitar as rescisões dos funcionários contratados pela 428 

entidade. e Of. 027 que informa que na data de oito de junho de dois mil e quinze a 429 

diretoria supracitada entregou as chaves da entidade o qual pertence ao município, que 430 

todos os bens adquiridos com os recursos do FIA, bem como os dois automóveis ficaram 431 

no local.  A Mesa Diretiva já oficiou à SEASO solicitando que garanta a segurança dos 432 

bens que estão no local, bem como para que informe ao Conselho as providências 433 

tomadas em relação ao ressarcimento dos valores que estão sendo solicitados pela 434 



Entidade. 19.2 - Nota Técnica “depoimento especial de crianças e adolescentes 435 

vítimas de violência” – SEDS Cascavel PR: Etelda expõe que o referido documento foi 436 

disponibilizado para todos através de e-mail e que é importante que todos tenham 437 

conhecimento do conteúdo. A Conselheira Tutelar Monica sugere que esta nota técnica 438 

seja um ponto de pauta para discussão na próxima gestão. 19.3 - Articulação Escola de 439 

Pais pela Associação Brasileira Todos Contra a Pedofilia – ABCP: o Sr. Valdair faz o 440 

convite para uma reunião que acontecerá no dia vinte e sete de junho (sábado) na ACIC às 441 

dezessete horas, na qual o assunto será debatido e contará com a presença de 442 

representantes da escola de Pais do Município de São Miguel do Iguaçu. 19.4 - Eleição 443 

Complementar CMDCA – Gestão 2015/2017 em 22/06/2015 das 19h30 às 20h30 – Sala 444 

de Reuniões 3º Piso – Prefeitura: a Sra. Etelda repassou a informação e reforçou quanto 445 

à importância da participação de todos os conselheiros para legitimar o evento. Valdair 446 

reitera o pedido e fala da importância deste momento para garantir a paridade no CMDCA. 447 

19.5 - Assembléia Regional relativa à Conferência Estadual dos Direitos da Criança e 448 

do Adolescente será em 22/07, às 14h, Auditório NRE, participação dos delegados 449 

eleitos na VI Conferência Municipal: a Sra. Etelda solicita que todos os candidatos a 450 

delegados regionais preencham as fichas de delegados e as entreguem urgentemente na 451 

Secretaria Executiva para que sejam encaminhadas ao Escritório regional da SEDS 452 

Cascavel juntamente com o relatório final da VI Conferência.  20) Informes: 20.1 - 453 

Reunião Extraordinária Conjunta CMDCA e CMAS em 23/06, às 8h30, Auditório 454 

Prefeitura – Pauta: Relatório de Gestão 2º. Bimestre 2015 - SEASO; 20.2 - Ofício n° 455 

191/2015 de 11/06/2015 – CMDI – III Conferência Municipal dos Direitos do Idoso: a 456 

Sra. Etelda informa e reforça sobre a Reunião Extraordinária e quanto a Conferência 457 

Municipal do idoso, a qual ocorrerá na data de trinta de junho às treze horas no auditório da 458 

UNIPAR e que as inscrições estão abertas no Portal do Município de Cascavel. 20.3 - 459 

Ofício n° 066/2015 – SEASO – Fórum Regional Sobre Maioridade Penal: O Fórum será 460 

no dia vinte e cinco de junho no Teatro Municipal das oito às doze horas. Foi reforçada a 461 

importância do debate para o CMDCA. Foi informado a todos sobre a Conferência da 462 

Saúde, que ocorrerá nos dias 19/06 às 19h e 20/06 a partir das 8h no auditório da 463 

UNIPAR. Nada mais havendo para tratar o Presidente Valdair Mauro Debus agradece a 464 

presença de todos, e encerra a reunião às onze horas e trinta minutos e eu Katia L. Muller 465 

Mangabeira ________________________________ lavrei a presente ata, que após lida e 466 

aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente do Conselho 467 

__________________________________. 468 


