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REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

ATA Nº 13 – 01/07/2015 

 

Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às dez horas e dez 1 

minutos, reuniram-se na sala de reuniões do terceiro piso da Prefeitura de Cascavel - 2 

PR para a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 3 

Adolescente - CMDCA, o Presidente do Conselho, Sr. Valdair Mauro Debus, os 4 

conselheiros de direitos da gestão 2012/2015 e os empossados em ato solene 5 

preliminarmente à reunião para a gestão 2015/2017 e convidados, conforme lista de 6 

presença anexa a esta ata. O Presidente inicia os trabalhos dando boas vindas a 7 

todos e esclarecendo que o principal objetivo desta reunião é a eleição da nova mesa 8 

diretiva para a gestão de 2015/2017 que se inicia nesta data com a posse formal. 9 

Diante do fato de o ato de posse formal ter contemplada uma posse simbólica diante 10 

do grande número de conselheiros governamentais e não governamentais que 11 

totalizam 68 (sessenta e oito) dentre titulares e suplentes, passa a assinatura dos 12 

termos de posse dos conselheiros que foram chamados nominalmente, tanto os 13 

titulares como suplentes. Realizada a posse dos presentes e com um quorum de 31 14 

(trinta e um) conselheiros presentes e três ausências dos representantes das 15 

seguintes entidades/ secretaria municipal: Organização dos Advogados do Brasil – 16 

OAB, Secretaria Municipal Anti Drogas e Associação de Pais, Professores e 17 

Servidores – APPS Mundo Encantado, o Sr. Valdair expõe a pauta da reunião para 18 

apreciação e deliberação dos presentes. Neste momento o convidado Ronaldo 19 

Adriano Alves Dos Santos, técnico da Secretaria Municipal de Assistência Social – 20 

SEASO solicita a inclusão de discussão do Calendário de Reuniões do Conselho, 21 

com o intuito de garantir a participação nas reuniões do Conselho, dos adolescentes 22 

que o compõem, desta forma garantindo o tão preconizado protagonismo infanto 23 

juvenil. A Conselheira de Direitos Maria Tereza Chaves sugere que esta pauta fique 24 

para a próxima reunião do Conselho. As duas propostas são colocadas em votação e 25 

a de inclusão da temática na pauta da próxima reunião é aprovada com um total de 26 

29 (vinte nove) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. A pauta é aprovada sem 27 

alterações: 1) Apreciação e Deliberação da Pauta da Reunião; 2) Apreciação e 28 

Aprovação das justificativas de ausências; 3) Eleição da Mesa Diretiva CMDCA – 29 



Gestão 2015/2017 (Presidente, Vice Presidente, 1º e 2º Secretários); 4) 30 

Apreciação e deliberação referente ao Of. n° 38/2015 de 26/06/2015 – FAG 31 

(participação de representante CMDCA na Mesa Julgadora do 6º Concurso de 32 

Oratória) e 5) Agendamento de reunião das Mesas Diretivas para transição 33 

documental. Antes do encaminhamento do próximo ponto de pauta, Etelda Madsen – 34 

Assistente Social da Secretaria Executiva dos Conselhos/ CMDCA, solicita a palavra 35 

e esclarece aos presentes quanto às pastas individuais e seus conteúdos, que foram 36 

entregues a cada conselheiro de direito para que possam se apropriar. Informa ainda 37 

sobre a forma de contato com os conselheiros sobre a agenda de reuniões e 38 

compromissos. Enfatiza que deverão preencher o cadastro disponível na pasta o qual 39 

deverá ser entregue até a próxima sexta-feira para que a secretaria executiva faça o 40 

cadastro dos componentes do CMDCA junto ao Sistema de Garantia do estado do PR 41 

e encaminhamento de dados a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Menciona 42 

ainda que é de extrema importância que disponibilizem os contatos telefônicos, 43 

inclusive de celular, assim como de e-mail para facilitar com o contato, bem como que 44 

fiquem atentos aos seus e-mails, pois é através deste que serão encaminhados os 45 

agendamentos de reuniões e informações de interesse do Conselho e dos 46 

Conselheiros de Direitos. Informa aos conselheiros que já faziam parte da gestão 47 

anterior que finda nesta data que a secretaria executiva não mais telefonará avisando 48 

sobre as reuniões e demais compromissos e que tal fato é decorrente do aumento 49 

significativo do número de conselheiros, que passa de 28 (vinte e oito) para 68 50 

(sessenta e oito) e que com a estrutura de equipe que a secretaria executiva do 51 

CMDCA possui fica inviável continuar adotando este procedimento, portanto os 52 

contatos serão apenas através de e-mail. Não havendo dúvidas o Sr. Valdair 53 

encaminha o ponto de pauta n° 2) Apreciação e Aprovação das justificativas de 54 

ausências: Etelda Madsen, Assistente Social da Secretaria Executiva dos Conselhos 55 

- CMDCA, realiza a leitura das seguintes justificativas de ausência -  da Senhora 56 

Cleonice Mathias Fernandes Santos da APPS Mundo Encantado, e Fabricia Destro 57 

Ghizzo da Faculdade ITECNE. As justificativas são colocadas em aprovação e são 58 

aprovadas com um total de 31 votos favoráveis.  Na sequência é colocado em 59 

discussão a pauta de n° 3) Eleição da Mesa Diretiva CMDCA – Gestão 2015/2017 60 

(Presidente, Vice Presidente, 1º e 2º Secretários): Jaqueline Lacovic propõe que a 61 

composição seja paritária. Etelda clarifica que a Lei Municipal prevê que a presidência 62 

deve ser ocupada por conselheiro de direito não governamental e os demais 63 



componentes da mesa diretiva são vice-presidente e 1º e 2º Secretários. Valdair 64 

expõe que as vagas devem ser ocupadas por representantes titulares, que possuem o 65 

direito de voz e voto, diferentemente dos suplentes que somente votam na ausência 66 

dos titulares, fato que dificultaria situações de voto minerva por parte do presidente, 67 

quando couber. Houve o consenso de que como o presidente é não governamental o 68 

vice-presidente deveria ser governamental e da mesma forma os secretários (um 69 

governamental e outro não governamental) é colocada em aprovação a proposta da 70 

Jaqueline e é aprovada com um total de 31 votos favoráveis. Luiz Antonio Pastorini 71 

Lançanova indica a Bernadete Messias Herreira Belorini – representante da 72 

Associação de Conselheiros e Ex Tutelares do Oeste do Paranaense - ACTOP para a 73 

ocupação da vaga de presidente e solicita seu pronunciamento. Bernadete agradece 74 

a confiança e se coloca à disposição caso a plenária entenda que ela é pessoa 75 

preparada para este fim. Dando continuidade Luiz propõe o nome de Hudson Marcio 76 

Moreschi Junior – representante da Secretaria Municipal de Assistência Social – 77 

SEASO para a vice-presidência, o qual é aclamado pelos presentes e aceita a 78 

indicação proposta. Inês de Paula agradece a presença do Secretario Alessandro 79 

Honoré Beraldi Lopes da Secretaria de Planejamento – SEPLAN que é o 80 

representante titular da secretaria no CMDCA. Prossegue falando e indica para 1º 81 

secretário na composição da Mesa Diretiva o Luiz Antonio – representante da 82 

Faculdade Itecne e para 2º secretário o José Cesar Sagrilo que representa o Núcleo 83 

Regional de Educação – NRE. Ambos concordam com a indicação e agradecem a 84 

confiança. Valdair coloca em aprovação os nomes indicados, os quais são aprovados 85 

com a unanimidade de votos favoráveis da plenária da reunião. Valdair chama para 86 

compor a mesa diretiva e condução dos trabalhos da reunião a presidente eleita. 87 

Bernadete agradece a todos e fala sobre o desafio que é dar continuidade ao trabalho 88 

já feito, assim como daqui para frente. Diz que sempre esteve envolvida com esta 89 

área e da qual gosta. Coloca-se a disposição de todos e pede o apoio, pois sozinha 90 

não conseguirá realizar o trabalho que o Conselho é responsável por fazer. Dando 91 

continuidade Etelda faz a leitura do Ofício recebido da FAG, que compõe a pauta n° 92 

4) Apreciação e deliberação referente ao Of. n° 38/2015 de 26/06/2015 – FAG 93 

(participação de representante CMDCA na Mesa Julgadora do 6º Concurso de 94 

Oratória): após a leitura esclarece que o CMDCA sempre se fez representar pelo 95 

presidente quando convidado e Bernadete se dispõe a participar. Etelda prossegue, 96 

com o encaminhamento do ponto de pauta n° 5) Agendamento de reunião das 97 



Mesas Diretivas para transição documental e fica definido com os presentes que 98 

ao finalizar a reunião as duas mesas diretivas se reunirão e agendarão a referida 99 

reunião o quanto antes possível, devido alguns encaminhamentos de pendências que 100 

são necessárias. Nada mais havendo a tratar, a presidente Bernadete agradece a 101 

presença de todos, e encerra a reunião às onze horas e vinte minutos e eu Etelda 102 

Madsen________________________________ lavrei a presente ata, que após lida e 103 

aprovada, será assinada por mim e pela Presidente do Conselho 104 

__________________________________. 105 


