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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

ATA Nº 15 – 29/07/2015 

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às catorze horas e 1 

seis minutos, reuniram-se Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU, a Mesa Diretiva 2 

do CMDCA e demais membros, conforme lista de presença, para tratarem da seguinte 3 

pauta do dia: 1) Apreciação e aprovação da pauta; 2) Apreciação e aprovação das 4 

justificativas de ausências e 3) Reelaboração do calendário de reuniões do 5 

CMDCA para 2015. 4) Apreciação e deliberação do parecer da Mesa Diretiva sobre 6 

a liberação de complemento de recursos do FIA Municipal – Resolução n° 7 

019/2015 – CMDCA, para aquisição de veículos CRAS PERIOLO e CREAS I; 5) 8 

Apreciação e deliberação do Plano de Trabalho do Programa de Capacitação 9 

Permanente e Continuada aos Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direitos 10 

do CMDCA – Of. 908/2015 de 20/07/2015 – SEASO; 6) Apreciação e deliberação de 11 

recurso de candidato ao pleito eleitoral de conselheiro tutelar; 7) Redefinição das 12 

representações externas do Conselho; 8) Reagendamento da Reunião Ordinária 13 

de Agosto de 2015; 9) Informes: 9.1 – Convite SESI – “Seminário de Mobilização 14 

ODM rumo ao ODS em 12/08 das 14 às 17h na Sala Paraná da ACIC. A presidente 15 

Bernadete Messias Herreira Belorini dá por aberto os trabalhos e passa à aprovação do 16 

item 1) apreciação e aprovação da pauta. Etelda Madsen – Assistente Social da 17 

Secretaria Executiva solicita a inclusão de mais três informes. A pauta é aprovada com 18 

vinte e quatro votos favoráveis, quórum existente, com as solicitações de inclusões, e 19 

fica assim constituída: 1) Apreciação e aprovação da pauta; 2) Apreciação e 20 

aprovação das justificativas de ausências e 3) Reelaboração do calendário de 21 

reuniões do CMDCA para 2015. 4) Apreciação e deliberação do parecer da Mesa 22 

Diretiva sobre a liberação de complemento de recursos do FIA Municipal – 23 

Resolução n° 019/2015 – CMDCA, para aquisição de veículos CRAS PERIOLO e 24 

CREAS I; 5) Apreciação e deliberação do Plano de Trabalho do Programa de 25 

Capacitação Permanente e Continuada aos Conselheiros Tutelares e Conselheiros 26 

de Direitos do CMDCA – Of. 908/2015 de 20/07/2015 – SEASO; 6) Apreciação e 27 

deliberação de recurso de candidato ao pleito eleitoral de conselheiro tutelar; 7) 28 

Redefinição das representações externas do Conselho; 8) Reagendamento da 29 

Reunião Ordinária de Agosto de 2015; 9) Informes: 9.1 – Convite SESI – 30 

“Seminário de Mobilização ODM rumo ao ODS em 12/08 das 14 às 17h na Sala 31 

Paraná da ACIC; 9.2 – Reunião Extra Conjunta CMAS, CMDI, CMDM, CMDCA – 32 

proposta pela SEASO para 14/08 para apreciação e deliberação LDO; 9.3 – Proteja 33 



Brasil; 9.4 – Justiça no Bairro. A presidente conduz o encaminhamento do item dois 34 

da pauta: 2) apreciação e aprovação das justificativas de ausências: Fabrícia 35 

Destro Ghizzo, devido a atividades agendadas anteriormente, Marcelo Avelar, devido a 36 

problemas de saúde, Luiz Carlos Kanigoski – em virtude de trabalho externo, Sonia 37 

Regina Spengler Xavier – agendamento médico no mesmo horário da reunião, 38 

Associação Recanto da Criança encaminhou justificativa de ausência de suas 39 

representantes por motivos de organização interna e atendimentos pré agendados. As 40 

justificativas são colocadas em aprovação e são aprovadas pela maioria da plenária, 41 

com vinte e quatro votos. Dando sequência a presidente coloca em discussão o item 42 

três da pauta: 3) Reelaboração do calendário de reuniões do CMDCA para 2015 - 43 

após esclarecimentos realizados por Etelda, com relação à necessidade e importância 44 

da readequação do calendário haja vista que, a composição desta gestão o número de 45 

conselheiros e bem maior que a gestão anterior, necessitando assim de espaços mais 46 

amplos para a realização das reuniões, além da necessidade de alteração nos horários, 47 

pois nesta gestão há adolescentes que estudam no período da manhã. A Sra. Etelda 48 

sugeriu também que a reunião ordinária de agosto seja excepcionalmente na segunda 49 

semana, pois no dia cinco de agosto terá a Conferência da Assistência Social e é de 50 

suma importância a participação de todos os conselheiros de Direitos. Após as devidas 51 

explicações o calendário foi aprovado com vinte e oito votos favoráveis, (o quorum 52 

neste momento passou a ser de vinte e oito votantes) da seguinte forma: as reuniões 53 

continuam na primeira quarta feira do mês, às quatorze horas; a reunião do mês de 54 

agosto excepcionalmente será na segunda quarta feira; os locais sugeridos foram: 55 

Unioeste, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Faculdade Itecne, Secretaria de 56 

Ação Comunitária/Defesa Civil e Centro da Juventude, será verificada a agenda de 57 

cada local para adequar as datas das reuniões. A Sra. Etelda explica também sobre a 58 

questão das declarações de participação em reuniões solicitadas pelos conselheiros, 59 

que não há motivos para tal declaração aja vista que os conselheiros foram indicados 60 

pelas secretarias e entidades através de ofício e foram empossados em ato próprio 61 

através de decreto. A comprovação de que foram convocados para a reunião será feita 62 

através do E-mail que os conselheiros recebem juntamente com a pauta da reunião. 63 

Dando seqüência na reunião a presidente passa ao item 4) Apreciação e deliberação 64 

do parecer da Mesa Diretiva sobre a liberação de complemento de recursos do 65 

FIA Municipal – Resolução n° 019/2015 – CMDCA, para aquisição de veículos 66 

CRAS PERIOLO e CREAS I; Etelda faz a leitura do Parecer da Mesa Diretiva o qual 67 

aprova a aquisição de veículos para o CRAS Periolo e Creas I com a liberação do 68 

complemento de recurso do FIA Municipal. O parecer foi aprovado pela unanimidade de 69 

vinte e nove votos favoráveis, haja visto que o quorum neste momento passa a ser de 70 



vinte e nove votantes. A presidente Bernadete passa então ao item 5) Apreciação e 71 

deliberação do Plano de Trabalho do Programa de Capacitação Permanente e 72 

Continuada aos Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direitos do CMDCA – 73 

Of. 908/2015 de 20/07/2015 – SEASO; a Sra Etelda lê neste momento o Oficio 74 

recebido da Secretária Inês de Paula informando da criação do Setor de Gestão do 75 

Trabalho, capacitação permanente. Na seqüência a Sra. Susana Medeiros fez a 76 

explanação do Plano de Trabalho de Formação continuada e permanente dos 77 

Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direitos, esta formação teve como período 78 

inicial  julho de dois mil e quinze e prazo final dezembro deste mesmo ano. O Plano 79 

está divido em módulos e os conselheiros do CMDCA terão que ter freqüência mínima 80 

de setenta e cinco por cento e os Conselheiros Tutelares deverão cumprir carga horária 81 

específica, sendo esta participação obrigatória, conforme Lei 6.279/2015. Foi sugerido 82 

pela plenária também que os módulos fossem gravados e ficassem arquivados para 83 

posterior consulta. O Plano de trabalho foi aprovado por unanimidade de vinte e oito 84 

votos (neste momento o quorum passa a vinte e oito com a ausência da Sra. Raquel 85 

Marca representante da Secretaria de Agricultura). Dando seqüência a Sra. Bernadete 86 

passa ao item 6) Apreciação e deliberação de recurso de candidato ao pleito 87 

eleitoral de conselheiro tutelar; a Sra. Etelda fez a leitura do recurso e parecer da 88 

Comissão Especial Eleitoral dos Conselheiros Tutelares. O conselheiro Edson de Souza 89 

questionou a mesa diretiva porque o processo não foi enviado aos conselheiros para 90 

ser analisado antes da reunião, a Sra. Etelda explicou que por se tratar de processo, 91 

não é possível publicizar mesmo que para os conselheiros, que para isso foram criadas 92 

comissões temáticas responsáveis em elaborar relatório e parecer para apresentar para 93 

a plenária. A Conselheira Maria Tereza Chaves se posicionou contraria a publicização 94 

sugerida pelo Sr. Edson, o conselheiro Adilson de Amorim também se posicionou 95 

contrario e expôs alguns exemplos de conselhos tutelares anteriores que acabaram 96 

expostos a mídia, mesmo antes de serem julgados. A conselheira Lenita pediu a 97 

palavra e esclareceu que no entendimento dela nem tudo pode se tornar público, mas 98 

que o que não é sigiloso deveria ser enviado aos conselheiros com antecedência. 99 

Etelda questionou quem faria esta triagem do que pode ou não enviar, pois a Secretaria 100 

Executiva não tem esta autonomia. Após esclarecimentos a plenária votou mantendo o 101 

indeferimento da candidatura do Sr. Ricardo Cezar Magistrali com vinte e oito votos 102 

favoráveis. Em seguida a presidente deu seqüência à reunião passando ao item 7) 103 

Redefinição das representações externas do Conselho; após apresentação do 104 

quadro de conselheiros da gestão anterior que participavam das comissões externas a 105 

plenária teve a oportunidade de candidatar-se a vaga de interesse. As vagas foram 106 

preenchidas da seguinte forma: CISVEL: TITULAR: Adilson Amorim e SUPLENTE: 107 



Janaina Alves Teixeira; CEV/PETI: TITULAR: Rosangela Gomes Ornelas e 108 

SUPLENTE: Janaina Alves Teixeira; Instância de Controle Social: TITULAR: Maria 109 

Aparecida Ferreira Navarro e SUPLENTE: Floricena Gomes; Conselho Municipal da 110 

Educação – CME: TITULAR: Maria Tereza Chaves e SUPLENTE: Decir Borges; Rede 111 

de Atenção e Proteção Social a Criança e Adolescente: TITULAR: Marcelo Avelar e 112 

SUPLENTE: Bernadete Messias Herreira Belorini; PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA 113 

CRIANÇA: TITULAR: Bernadete Messias Herreira Belorini e SUPLENTE: Alexandre 114 

Rorato; COMITÊ GESTOR CENTRO DA JUVENTUDE: TITULAR: Bernadete Messias 115 

Herreira Belorini e SUPLENTE: Sadi Kisiel; COMITE GESTOR DA CASA DE 116 

PASSAGEM INDIGENA: TITULAR: Adilson Amorim e SUPLENTE: Hudson Marcio 117 

Moreschi Junior; PROGRAMA PELC/SEMEL: TITULAR: Jaqueline Lacovic e 118 

SUPLENTE: Alexandre Rorato; COMAD: TITULAR: Alexandre Rorato e SUPLENTE: 119 

Sadi Kisiel; COMITÊ INTERSETORIAL PERMANENTE DE SAÚDE MENTAL: 120 

TITULAR: Lenita Terezinha Sturm da Veiga e SUPLENTE: Marcia Terezinha 121 

Rabisquen; Comissão de Elaboração de Protocolo de Acolhimento Institucional e 122 

Familiar da SEASO: TITULAR: Janaina Alves Teixeira e SUPLENTE: Maria Tereza 123 

Chaves; Programa de Formação Continuada e Permanente dos Conselheiros 124 

Tutelares e Conselheiros de Direitos do CMDCA: TITULARES: Lenita Terezinha 125 

Sturm da Veiga e SUPLENTE: Maria Tereza Chaves; Comissão Organizadora do 126 

Processo Eleitoral CEDCA – PR: Janaina Alves Teixeira. A nova composição das 127 

comissões externas foi aprovada com vinte e cinco votos favoráveis e três ausências: 128 

Alessandro Honoré Beraldi Lopes; Jaqueline Lacovic e Glaucya Bachinski Gwozdz. 129 

Dando continuidade a reunião o item 8) Reagendamento da Reunião Ordinária de 130 

Agosto de 2015; Este item foi discutido e aprovado juntamente com o item três. A 131 

presidente então passou ao ultimo item de pauta 9) Informes: 9.1 – Convite SESI – 132 

“Seminário de Mobilização ODM rumo ao ODS em 12/08 das 14 às 17h na Sala 133 

Paraná da ACIC; 9.2 – Reunião Extra Conjunta CMAS, CMDI, CMDM, CMDCA – 134 

proposta pela SEASO para 14/07 para apreciação e deliberação LDO; o Sr. Hudson 135 

Moreschi Junior explicou a importância desta reunião, pois há prazos a serem 136 

compridos.9.3 – Proteja Brasil; aplicativo para celulares que indica os locais para 137 

denúncia de agressão à Criança e Adolescente.  9.4 – Justiça no Bairro dia 31 de 138 

julho na Faculdade Assis Gurgacz. Nada mais havendo para tratar a presidente deu por 139 

encerrada à reunião e eu Katia L. Muller Mangabeira _______________________ lavrei 140 

a presente ata que será assinada por mim e pela presidente do Conselho Bernadete 141 

Messias Herreira Belorini __________________________________que conduziu a 142 

Reunião Extraordinária realizada nesta data. 143 


