
REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

ATA Nº 03 – 08/03/2017 

 

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e dezoito 1 

minutos, no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel  - Centro, Cascavel – PR, 2 

aconteceu a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 3 

Adolescente - CMDCA, sob a coordenação do seu Presidente Sr. Valdair Mauro Debus, de 4 

seus Conselheiros e convidados, conforme lista de presença anexa a esta ata. Devido a 5 

ausência de quórum mínimo a reunião iniciou com dezoito minutos de protelação com o 6 

quórum de dezesseis participantes. O Presidente começa a reunião com uma mensagem 7 

alusiva ao dia da Mulher e em seguida agradece a presença dos visitantes: Débora Nunes 8 

do CIEE, André Fernandes e Wailson Junior da Polícia Militar que aqui representam o 9 

Major Rubens Garcez, Edlamair de Oliveira da Pastoral do Menor, Julio C. Raizel Assessor 10 

do Vereador Pedro Sampaio, dos Conselheiros Tutelares e da Justa Alves dos Anjos 11 

Chesca - Encarregada da Secretaria Executiva dos Conselhos que nesta reunião substitui 12 

Etelda Madsen – Assistente Social do CMDCA, que se encontra em gozo de férias. Em 13 

seguida o Presidente prossegue com o encaminhamento da pauta do dia: 1) Apreciação e 14 

aprovação da pauta; 2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências 15 

(formalizadas através de Ofício); 3) Substituição e Posse de representantes/ 16 

composição do Conselho: Of. 035/2017 – SEADM, Of. n° 01/2017 – CONSELHO 17 

ESCOLAR ITA SAMPAIO, Of. nº 10/2017 – SEACOM, Of. nº 048/2017 – SESAU, Of. nº 18 

033/2017 – SEMUC, Of. nº 0139/2017 – SEMED, Of. nº 008/2017 – UNIOESTE – Campus 19 

Cascavel; 4) Apreciação e aprovação das Atas n° 01 – Reunião Ordinária de 20 

08/02/2017 e n° 02 – Reunião Extraordinária de 21/02/2017; 5) Escolha e aprovação do 21 

2° Secretário do Conselho – Representante Governamental; 6) Apreciação e 22 

Deliberação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças do CMDCA relativo 23 

aos Relatórios de Gestão da SEASO dos 3º, 4º, 5º e 6º Bimestres de 2016 e do 1º 24 

Bimestre de 2017; 7) Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão de registro/ 25 

Inscrição/ Validação e Renovação do CMDCA de pedidos de Registro/Inscrição da 26 

LBV, CEACRI, CRAS CANCELLI e CREAS IV, Validação do CRAS CEU, CEU e 27 

GUARDA MIRIM/ RENAPSI e de Renovação da GERAR e CENTRO DA JUVENTUDE; 8) 28 



Análise e Aprovação da Proposta de Reestruturação das Comissões Internas do 29 

CMDCA; 9) Escolha e Indicação de 02 (dois) representantes do Conselho para 30 

participarem da Capacitação ofertada pela SEASO (36 hs/aula  junto com equipes 31 

dos CRAS) – Ofício n° 173/2017 – SEASO – com solicitação à SEASO para que não 32 

considere a ausência na Capacitação na data de 02/03/2017 – pois iniciou antes da 33 

indicação dos representantes do Conselho; 10) Escolha e aprovação de 34 

representantes do CMDCA no Conselho Municipal de Educação – Ofício n° 033/2017 35 

de 20/02/2017 – CME, para mandato de 04 (quatro) anos – período de 19/04/2017 à 36 

19/04/2021 (podendo haver recondução dos representantes atuais) – prazo para 37 

indicações até 10/04/2017; 11) Para conhecimento: 11.1 – Reunião realizada pela 38 

Mesa Diretiva com Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Assistência Social 39 

em 02/03/2017; 11.2 – Gestores Municipais deverão preencher dados do PETI no 40 

Sistema de Monitoramento do PETI – SIMPETI – obrigatório para Municípios que 41 

recebem financiamento Federal para erradicação do trabalho infantil; 11.3 – Ofício n° 42 

139/2017 de 15/02/2017 – SEASO, sobre I CONGRESSO INTERNACIONAL DE 43 

ACOLHIMENTO FAMILIAR DE CASCAVEL – PR (inscrições pagas e no site 44 

www.direitodascriancas.com.br); 11.4 – Ofício n° 015/2017 de 07/02/2016 – APAE – 45 

agradecimento e apoio; 11.5 – Ofício nº 202/2017 de 03/03/2017 – SEASO – 46 

Assessoria Jurídica ao Conselho; 12) Pauta Fechada (exclusiva para membros do 47 

CMDCA e Conselheiros Tutelares Convidados da Comissão de Ética e Disciplina): 48 

12.1 - Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão de Ética e Disciplina do 49 

CMDCA referente denúncia anônima sobre o exercício da função de Conselheira 50 

Tutelar, recebida pelo CMDCA através do Ofício n° 1036/2016 de 16/09/2016 da 51 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO. A Mesa Diretiva pede a inclusão 52 

de um item na pauta onze (11) ficando como o item 11.6 – Divulgação da Secretaria 53 

Municipal de Educação. Desta forma a pauta foi aprovada com dezesseis (16) votos 54 

favoráveis. Dando continuidade a reunião, o Presidente passa ao item 2) Apreciação e 55 

aprovação das justificativas de ausências: Fabio Tomasetto faz a leitura da justificativa 56 

de ausência conforme Ofício encaminhado à Secretaria Executiva dos Conselhos/CMDCA: 57 

Justificativa da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU – Conselheira Lenita Terezinha 58 

Sturm da Veiga a qual está em período de Licença Prêmio até a data de 05/04/2017 não 59 

podendo se fazer presente nas reuniões do CMDCA neste período. O Presidente coloca 60 

em aprovação a justificativa de ausência, a qual é aprovada com dezesseis (16) votos 61 

favoráveis. Na sequência o presidente passa a pauta 3) Substituição e Posse de 62 

http://www.direitodascriancas.com.br/


representantes/ composição do Conselho: Of. 035/2017 – SEADM, Of. n° 01/2017 – 63 

CONSELHO ESCOLAR ITA SAMPAIO, Of. nº 10/2017 – SEACOM, Of. nº 048/2017 – 64 

SESAU, Of. nº 033/2017 – SEMUC, Of. nº 0139/2017 – SEMED, Of. nº 008/2017 – 65 

UNIOESTE – Campus Cascavel: Neste momento o presidente passa ao ato de posse dos 66 

novos conselheiros indicados: Vilma Zelia Corso Rodrigues como Titular da Secretaria 67 

Municipal de Administração – SEADM; Jaqueline Márcia de Wallau Guareze Titular do 68 

Conselho Escolar Ita Sampaio; José Carlos Costa Suplente da Secretaria Municipal de 69 

Ação Comunitária – SEACOM; Juliana Bertolli Lange Suplente da Secretaria Municipal de 70 

Saúde – SESAU; Valdir Alberto dos Anjos Suplente da Secretaria Municipal de Cultura – 71 

SEMUC; Marcia Aparecida Baldini Titular da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e 72 

Vanderlei Augusto da Silva como Suplente da SEMED; Monica Celis Stelmach Titular da 73 

UNIOESTE. Após assinatura dos termos de posse os membros empossados passam a 74 

compor o quórum da plenária, que totaliza vinte (20) votantes. Dando continuidade o 75 

Presidente passa ao item 4) Apreciação e aprovação das Atas n° 01 – Reunião 76 

Ordinária de 08/02/2017 e n° 02 – Reunião Extraordinária de 21/02/2017.  As atas foram 77 

encaminhadas por e-mail com antecedência aos conselheiros, e por esse motivo Valdair 78 

solicita à plenária a dispensa da leitura. Não havendo nenhum apontamento e alteração, as 79 

atas foram postas em aprovação. A ata Nº 01 foi aprovada com dezoito (18) votos 80 

favoráveis e duas (02) abstenções e a ata Nº 02 foi aprovada com vinte (20) votos 81 

favoráveis. Dando sequência na pauta o Presidente passa para o item 5) Escolha e 82 

aprovação do 2° Secretário do Conselho – Representante Governamental. Fabio 83 

explica que como houve a substituição da Conselheira Vanilse Schenfert representante da 84 

SEADM, a qual fazia parte da Mesa Diretiva, há a vacância da 2ª Secretaria. Maria Tereza 85 

Chaves faz a indicação do nome da Conselheira Marcia Aparecida Baldini – SEMED, a 86 

qual tomou posse como conselheira nesta reunião. Marcia pergunta qual a função do 87 

segundo secretário e Fabio explica que é de participar das reuniões de Mesa Diretiva, fazer 88 

parte de comissões temáticas e substituir o primeiro secretário em sua ausência. Valdair 89 

pergunta se há mais algum conselheiro Governamental que queira se candidatar ao cargo, 90 

e não havendo coloca em aprovação o nome sugerido a qual foi aprovada com vinte (20) 91 

votos favoráveis e neste momento Márcia passa a compor a Mesa Diretiva. Dando 92 

continuidade o Presidente passa ao item 6) Apreciação e Deliberação do Parecer da 93 

Comissão de Orçamento e Finanças do CMDCA relativo aos Relatórios de Gestão da 94 

SEASO dos 3º, 4º, 5º e 6º Bimestres de 2016 e do 1º Bimestre de 2017. Fabio diz que a 95 

Comissão se reuniu e analisou os relatórios de Gestão da SEASO e emitiu o seguinte 96 



parecer: A Comissão de Orçamento e Finanças do CMDCA, no uso de suas atribuições 97 

conforme prevê a Resolução nº 033/2015 – CMDCA, após análise e discussão dos 98 

Relatórios de gestão apresentados pela SEASO através dos Ofícios nº 691/2016 de 99 

06/07/2016, nº 1043/2016 de 20/09/2016, nº 1271/2016 de 25/10/2016, nº 067/2017 de 100 

25/01/2017 emº 093/2017 de 02/02/2017 com proposição de novo modelo de relatório em 101 

conformidade com o modelo instituído pela Fundação ABRINQ  para  o Programa Prefeito 102 

Amigo da Criança, e: CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 6.278 de 20 de Outubro de 103 

2013, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 104 

sobre as competências do CMDCA e sobre o Fundo Municipal da Infância e da 105 

Adolescência - FIA; CONSIDERANDO o previsto no Art. 17 da Instrução Normativa No. 106 

36/09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que dispõe que os Relatórios de Gestão 107 

deverão ser avaliados pelo Conselho e apresentados na forma de audiência pública 108 

promovida pelos Chefes do Poder Executivo, demonstrando claramente os objetivos e 109 

metas desta política e o resultado alcançado; CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal 110 

de Assistência Social – SEASO, fez a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, 111 

a qual foi aprovada pelo CMDCA, para o exercício de 2016 e 2017, no que se refere aos 112 

recursos alocados na área da criança e do adolescente; CONSIDERANDO que os 113 

Relatórios foram apresentados à Comissão de Orçamento e Finanças pelos gestores da 114 

SEASO, contudo a primeira reunião agendada foi cancelada, devido ausência de quórum 115 

não governamental, fato que se repetiu na segunda reunião, na qual novamente os 116 

representantes não governamentais não se fizeram presentes. Para evitar prejuízos nos 117 

encaminhamentos solicitados pela SEASO, e no cumprimento das responsabilidades da 118 

Comissão, os membros governamentais presentes decidiram fazer a análise dos dados 119 

constantes nos relatórios de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência da SEASO, 120 

acima citados, contando para tal com a apresentação e esclarecimentos da Divisão 121 

Administrativa e Financeira da referida Secretaria; CONSIDERANDO que a SEASO já 122 

realizou a publicação dos Relatórios de Gestão de 2016, no Diário Oficial do Município nas 123 

seguintes Edições: Edição Ordinária - Nº 1598 - Ano VIII - Caderno 1 - Atos do Poder 124 

Executivo de 29 de julho de 2016 – Pág. 34 a 36;  Edição Ordinária - Nº 1641 - Ano VIII - 125 

Caderno 1 - Atos do Poder Executivo de 29 de setembro de 2016 – Pág.  12 a 14; Edição 126 

Ordinária - Nº 1680 - Ano VIII - Caderno 1 - Atos do Poder Executivo de 30 de novembro de 127 

2016 – Pág.  40 a 42 e Edição Ordinária - Nº 1722 - Ano VIII - Caderno 1 - Atos do Poder 128 

Executivo de 28 de janeiro de 2017 – Pág.  24 a 26; CONSIDERANDO que a SEASO está 129 

propondo um novo padrão de Relatório de Gestão, o qual foi validado pela Secretaria 130 



Municipal de Finanças, pois está em conformidade com o documento preenchido pelo 131 

Município para apresentar a Fundação ABRINQ, referente ao Orçamento Criança – OCA, 132 

para a Premiação do Prefeito Amigo da Criança; CONSIDERANDO que o Relatório de 133 

Gestão Bimestral deveria ser apresentado por todas as Secretarias Municipais que 134 

desenvolvem ações relativas à Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente, para 135 

conhecimento e aprovação do CMDCA, conforme prevê o art. 17 da Instrução Normativa nº 136 

36/ 2009 - Tribunal de Contas do Paraná – TCE/PR, que estabelece procedimentos para o 137 

atendimento, em sede de execução orçamentária, do efetivo cumprimento do princípio 138 

constitucional da absoluta prioridade à criança e ao adolescente, no âmbito das políticas 139 

públicas municipais e dispõe de outras instruções pertinentes. A Comissão de Orçamento e 140 

Finanças é de parecer favorável a: 1) Aprovação dos Relatórios de Gestão dos Direitos da 141 

Criança e da Adolescência – 3°, 4º, 5º e 6º Bimestres – 2016 e do 1º Bimestre de 2017 da 142 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO; 2) Que o CMDCA articule com os 143 

Gestores Municipais das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Cultura, Esporte, 144 

Planejamento, Administração e demais previstos no Modelo Padrão da Abrinq, para que 145 

também apresentem o Relatório Bimestral ao Conselho, no mesmo padrão proposto pela 146 

SEASO e em consonância com o Orçamento Criança e Adolescente – OCA proposto pela 147 

ABRINQ; 3) Que autorize a dispensa da publicação anexa à Resolução dos Relatórios de 148 

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência – 3°, 4º, 5º e 6º  Bimestres – 2016 com 149 

os dados, pois os mesmos já foram publicados pelo Executivo Municipal no Diário Oficial  150 

do Município nas Edições Ordinárias - Nº 1598 - Ano VIII - Caderno 1 - Atos do Poder 151 

Executivo de 29 de julho de 2016 – Pág. 34 a 36;  Nº 1641 - Ano VIII - Caderno 1 - Atos do 152 

Poder Executivo de 29 de setembro de 2016 – Pág.  12 a 14; Nº 1680 - Ano VIII - Caderno 153 

1 - Atos do Poder Executivo de 30 de novembro de 2016 – Pág.  40 a 42 e Nº 1722 - Ano 154 

VIII - Caderno 1 - Atos do Poder Executivo de 28 de janeiro de 2017 – Pág.  24 a 26, 155 

exceto o do 1° Bimestre de 2017 no novo modelo, que se aprovado pela plenária deverá 156 

ser publicado junto com a Resolução. O quórum neste momento passa a vinte e um (21) 157 

votantes com a chegada da conselheira Ana Lucia Simão. Após a leitura o Presidente 158 

coloca em aprovação o parecer o qual é aprovado com vinte e um (21) votos favoráveis. 159 

Dando continuidade a reunião o Presidente passa ao item 7) Apreciação e Deliberação 160 

do Parecer da Comissão de registro/ Inscrição/ Validação e Renovação do CMDCA de 161 

pedidos de Registro/Inscrição da LBV, CEACRI, CRAS CANCELLI e CREAS IV, 162 

Validação do CRAS CEU, CEU e GUARDA MIRIM/ RENAPSI e de Renovação da 163 

GERAR e CENTRO DA JUVENTUDE. Fábio faz a leitura do seguinte parecer: A Comissão 164 



de Registro, Inscrição, Validação e Renovação do CMDCA, no uso de suas atribuições 165 

conforme Resolução n° 033/2015 de 29 de julho de 2015 que reestrutura as Comissões 166 

Temáticas e Representações Externas do CMDCA, após análise da documentação 167 

recebida das Entidades não Governamentais e Programas Governamentais supracitados, 168 

em reunião realizada na data de 01/03/2017, e: CONSIDERANDO a Lei Federal n° 169 

8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; CONSIDERANDO a Lei Federal 170 

n° 12.435/2011 que altera a Lei Federal n° 8.742/1993 – LOAS – artigo 2°, Inciso I, alínea 171 

“c”, estabelece como um de seus objetivos a “integração ao mundo do trabalho”; 172 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 12.868/2013 que altera a Lei Federal n° 12.101/2009 173 

que dispõe sobre a Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social; 174 

CONSIDERANDO o artigo 430 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, alterada pela 175 

Lei Federal n° 10.097/2000, que estabelece sobre a formação técnica profissional das 176 

Entidades de Fins Não Econômicos, que tenham por objetivo a assistência ao adolescente 177 

e à educação profissional; CONSIDERANDO o Decreto Federal n° 8.740/2016 que altera o 178 

Decreto Federal n° 5.598/2005 e regulamenta a contratação de aprendizes; 179 

CONSIDERANDO a Portaria n° 1.005/2013 do Ministério de Estado do Trabalho e 180 

Emprego, que dispõe sobre o Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional – CNAP, 181 

destinado ao cadastramento das Entidades qualificadas em formação técnico profissional 182 

metódica, que altera a Portaria n° 723/2012 que cria o Cadastro Nacional de Aprendizagem 183 

– CNAP; CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 02/2017/DRSP/SNAS/MDS - Orientação aos 184 

Conselhos Municipais de Assistência Social, às Entidades e Organizações de Assistência 185 

Social em relação às ações de promoção à integração ao mercado de trabalho; 186 

CONSIDERANDO a Resolução n° 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social – 187 

CNAS, que dispõe sobre a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; 188 

CONSIDERANDO a Resolução n° 164/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 189 

e do Adolescente – CONANDA, que dispõe sobre o registro e fiscalização das Entidades 190 

sem fins lucrativos e inscrição dos Programas não Governamentais e Governamentais que 191 

tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional e dá outras 192 

providências; CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.278/2013 que dispõe sobre a política 193 

municipal dos direitos da criança e do adolescente;  CONSIDERANDO a Resolução n° 194 

044/2014 – CMDCA, que dispõe sobre os parâmetros para requerimento de registros, 195 

inscrição, validação bienal, renovação quadrienal no CMDCA de Cascavel; 196 

CONSIDERANDO a Resolução n° 074/2014 do Conselho Municipal de Assistência Social – 197 

CMAS de Cascavel PR, que define os parâmetros municipais para a inscrição das 198 



Entidades ou Organizações de Assistência Social, bem como serviços, programas, projetos 199 

e benefícios socioassistenciais no CMAS; CONSIDERANDO a Resolução nº 021/2016 de 200 

27/07/2016 – CMDCA que aprova os requerimentos de validação de Inscrição de 201 

Programas do CRAS CEU, CEU e do Programa de Aprendizagem para Adolescentes 202 

desenvolvido pela Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos - GUARDA 203 

MIRIM em parceria com a RENAPSI; a Renovação de Registro da Entidade GERAR e 204 

inscrição de seu Programa de Aprendizagem para Adolescentes; a Inscrição de Programa 205 

do CREAS IV e a readequação do Plano de Trabalho do CRAS Santa Cruz para CRAS 206 

Cancelli, conforme deliberação do CMDCA para que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 207 

houvesse a regularização de pendências documentais e nova avaliação da plenária do 208 

Conselho; CONSIDERANDO que o Plano de Trabalho do Centro de Atendimento 209 

Especializado em Neonato, Criança e Adolescente – CEACRI foi orientado tecnicamente 210 

pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde - SESAU, com emissão do Parecer 211 

Técnico Social n° 001 de 24/02/2017, de que o referido Plano está compatível com as 212 

Legislações e Normativas vigentes, e seguiu os trâmites deliberados pelo CMDCA, 213 

devidamente assinado pelo Técnico de Referência indicado pela SESAU através do Ofício 214 

n° 087/2017 de 24/02/2017; CONSIDERANDO o Ofício n° 1.373/2016 de 15/12/2016 – 215 

SEASO, no qual a Secretaria Municipal esclarece que a Oficina de Inclusão Digital ofertada 216 

pelo CRAS Cancelli é uma das modalidades de atendimento coletiva – Oficina Fechada do 217 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, realizada no espaço do 218 

Laboratório de Informática, onde são trabalhadas temáticas informativas, relacionadas à 219 

prevenção a violações de direitos, direito à cultura, ao esporte e lazer, direitos da criança e 220 

do adolescente, entre outras no âmbito do PAIF, assim como fez as adequações 221 

necessárias no Plano de Trabalho; CONSIDERANDO que o Plano de Trabalho Bienal 222 

2016/2018 do Centro da Juventude foi orientado pelas Equipes Técnicas da Secretaria 223 

Municipal de Assistência Social – SEASO, da Secretaria Municipal de Cultura – SEMUC e 224 

da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL, com emissão do Parecer Técnico 225 

Social Conjunto n° 01 de 24/02/2017, no qual informam que o referido Plano está 226 

compatível com as legislações e normativas apresentadas; CONSIDERANDO que o Plano 227 

de Trabalho Bienal 2017/2018 da Legião da Boa Vontade - LBV foi orientado pela Equipe 228 

Técnica da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social da Secretaria Municipal de 229 

Assistência Social – SEASO, com emissão do Parecer Técnico Social Conjunto n° 001 de 230 

23/01/2017, no qual expõe que: 1) A Entidade LBV apresentou Plano de Trabalho Bienal 231 

2017/2018 não compatível com o serviço inscrito no Conselho Municipal de Assistência 232 



Social – CMAS, no qual tem a inscrição para executar o “Serviço de Convivência e 233 

Fortalecimento de Vínculos para crianças de até 6 anos de idade”; 2) A técnica responsável 234 

pelo Setor de Monitoramento e Avaliação da DVSMAS em conjunto com a técnica da 235 

Divisão de Proteção Social Básica realizou reunião com a Entidade LBV para as devidas 236 

orientações conforme as legislações e normativas da Política de Assistência Social, para 237 

que a Entidade em tela realizasse as alterações necessárias no Plano de Trabalho Bienal 238 

2017/2018 e 3) Conclui que o Plano de Trabalho da Entidade não está compatível com as 239 

legislações e normativas da Política de Assistência Social; CONSIDERANDO a Resolução 240 

n° 041/2016, de 08 de dezembro de 2016, que aprova o registro da Entidade não 241 

Governamental CIEE – Cascavel PR e de seu Programa de Aprendizagem para 242 

adolescentes aprendizes na faixa etária de 14 a 17 anos, para desenvolver os seguintes 243 

cursos e arcos ocupacionais: Arco Ocupacional Administração para: Arquivista/arquivador 244 

(4151-05), Almoxarife (4141-05) e Auxiliar de Escritório (4110-05); Grande Grupo CBOs – 245 

Agentes,  Assistentes e Auxiliares Administrativos: Auxiliar de Escritório em Geral (411005), 246 

Assistente Administrativo (411010), Atendente de Judiciário (411015), Auxiliar de Judiciário 247 

(411020), Auxiliar de Cartório (411025), Auxiliar de Pessoal (411030), Auxiliar de 248 

Estatística (411035), Auxiliar de Seguros (411040), Auxiliar de Serviços de Importação e 249 

Exportação (411045); Programa de Aprendizagem em Serviços Comerciais e Varejo : 250 

Assistente de Vendas (CBO 354125) e Programa de Aprendizagem em Serviços de Varejo 251 

e Supermercados: Operador de Supermercados/ Repositor de Supermercados (CBO 252 

521125). Assim como o Conselho deliberou que Entidade CIEE deveria entregar cópias 253 

dos Termos de Compromisso, expedidos pelo CNAP/MTE, conforme Portaria nº 254 

1.005/2013 – MTE - Artigo 4º (...) § 1º, acompanhado do original para conferência, no prazo 255 

máximo 30 (trinta) dias da publicação da Resolução do Conselho que autorizou o registro/ 256 

inscrição no CMDCA, cientificando que caso não ocorresse à entrega deste documento, 257 

poderia haver a suspensão do registro ou inscrição expedida pelo Conselho; 258 

CONSIDERANDO que o CIEE protocolou junto ao CMDCA na data de 06/01/2017 o Ofício 259 

n° 01/DIVCC/2017 de 05/01/2017, com entrega das cópias dos Termos de Compromisso 260 

junto ao Cadastro Nacional de Aprendizagem - CNAP do Ministério do Trabalho e Emprego 261 

– MTE para Aprendizagem em serviços Administrativos 23 meses e 16 meses, 262 

Aprendizagem em Serviços Comerciais e Varejo e Aprendizagem em Serviços de Varejo e 263 

Supermercados, e na data de 01/02/2017 o Ofício nº 01/2017 de 01/02/2017 com entrega 264 

da Declaração do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE da validação do Cadastro do 265 

Curso de Aprendizagem em Serviços Administrativos 16 meses – CBO n° 58714; 266 



CONSIDERANDO que a Coordenação da Comissão de Registro, Inscrição, Validação e 267 

Renovação do CMDCA, convocou duas reuniões e não obteve êxito no quórum suficiente 268 

para os encaminhamentos da Comissão, e diante disso decidiu trabalhar apenas com a 269 

presença da Coordenadora da Comissão, Técnicos Convidados indicados pela SEASO e 270 

da Assistente Social da Secretaria Executiva dos Conselhos/ CMDCA, com o intuito de 271 

evitar possíveis prejuízos para as Entidades e Unidades requerentes, devido alguns 272 

protocolos terem sido feitos em dezembro de 2016, assim como que é exigência do próprio 273 

CMDCA que as mesmas estejam em situação regular quanto ao registro/inscrição no 274 

Conselho; CONSIDERANDO a existência das pendências documentais abaixo 275 

relacionadas: Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos – GUARDA MIRIM∕ 276 

Parceria com RENAPSI: _ Programa de Aprendizagem Profissional para Adolescentes – 277 

Arco de Aprendiz em setor Bancário Adolescentes Serviços Administrativos Cascavel – 278 

CBO 32426. _ Programa de Proteção em Regime de Apoio Socioeducativo em Meio 279 

Aberto. Público: Adolescentes de 14 a 15 anos e 11 meses; Validação de Registro de 280 

Parceria∕ Inscrição de Programa. PENDÊNCIAS: Justificativa de que solicitaram por Ofício 281 

aos referidos Órgãos, porém sem emissão até a presente data: _ Atestados de qualidade e 282 

eficiência expedidos pela Vara da Infância e da Juventude e do Ministério Público; Geração 283 

de Emprego Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional – GERAR. _ Programa de 284 

Aprendizagem Profissional para Adolescentes. Arcos ocupacionais: _ Ocupações 285 

Administrativas – CBO 411010; _ Logística – CBO 391115; _ Comércio e Varejo – CBO 286 

521110; __ Programa de Proteção em Regime de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto 287 

Público: Adolescentes de 14 a 17 anos e 11 meses. Renovação de Registro∕ Inscrição de 288 

Programa. Justificativa e esclarecimentos através do Ofício n° 02/2017 de 17/02/2017 que 289 

ainda não providenciaram as pendências abaixo, devido problemas com identificação do 290 

número predial do endereço da Entidade, que não existe, desta forma ensejando a 291 

necessidade de alteração do Estatuto Social com o endereço correto, o qual ficou pronto 292 

em 03/02/2017. Junto a Receita Federal solicitaram o novo CNPJ, contudo o prazo de 293 

emissão é de 90 (noventa) dias e deste depende a solicitação dos demais documentos: 294 

Cópia do Plano de Segurança contra incêndio válido; _ Cópia da Licença Sanitária Válida; 295 

_ Cópia do Alvará de Funcionamento Municipal válido; A não entrega dos documentos 296 

abaixo relacionados, não foi justificada: _ Atestados de Antecedentes Criminais dos 297 

Membros da Diretoria com data válida; _ Atestados de qualidade e eficiência expedidos 298 

pela Vara da Infância e da Juventude e do Ministério Público; CRAS CEU: Serviço de 299 

Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF; _Programa de Proteção em Regime de 300 



Orientação e Apoio Sociofamiliar Público: Famílias. Validação de Inscrição. Ofício da 301 

SEASO n° 157/2017 de 17/02/2017 com justificativa de que realizou o protocolo de vistoria 302 

n° 2.2.01.15.0000932932-46 junto ao Corpo de Bombeiros, do qual dependem as demais 303 

liberações: _ Cópia do Plano de Segurança contra incêndio válido; _ Cópia da Licença 304 

Sanitária Válida; _ Cópia do Alvará de Funcionamento Municipal válido; _ Atestados de 305 

qualidade e eficiência expedidos pelo Ministério Público e VIJ; Centro de Artes e Esportes 306 

Unificados – CEU: _ Programa de Proteção em Regime de Apoio Socioeducativo em Meio 307 

Aberto _ Política da Cultura_ Política de Esporte e Lazer_ Política de Assistência Social 308 

Público: Crianças e Adolescentes. Validação de Inscrição. Ofício da SEASO n° 166/2017 309 

de 20/02/2017 com justificativa de que realizou o protocolo de vistoria n° 310 

2.2.01.15.0000932932-46 junto ao Corpo de Bombeiros, do qual dependem as demais 311 

liberações: _ Cópia do Plano de Segurança contra incêndio válido; _ Cópia da Licença 312 

Sanitária Válida;_ Cópia do Alvará de Funcionamento Municipal válido; _ Atestados de 313 

qualidade e eficiência expedidos pelo Ministério Público; CREAS IV: Serviço de Proteção e 314 

Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI; _Programa de Proteção em 315 

Regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar Público: Crianças e Adolescentes com direitos 316 

violados e suas Famílias, conferindo máxima prioridade a crianças na faixa etária da 317 

primeira infância, conforme prevê o art. 13 - § 2° do ECA e da demanda reprimida oriunda 318 

do CREAS I, dos casos cujo endereço é da área de abrangência do CREAS IV. Inscrição. 319 

Ofício da SEASO n° 194/2017 de 01/03/2017 com justificativa de que realizou o protocolo 320 

de vistoria junto ao Corpo de Bombeiros, do qual dependem as demais liberações – Of. n° 321 

186/2017 de 24/02/2017 com serviço de PSCIP aprovado e Projeto protocolado 322 

aguardando vistoria, do qual depende a expedição de: _ Cópia do Plano de Segurança 323 

contra incêndio válido; _ Cópia da Licença Sanitária Válida; _ Cópia do Alvará de 324 

Funcionamento Municipal válido; _ Atestados de qualidade e eficiência expedidos pelo 325 

Ministério Público; CRAS CANCELLI: _ Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 326 

Família – PAIF; _ Programa de Proteção em Regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar; 327 

Público: Famílias. Inscrição. Ofício da SEASO n° 156/2017 de 17/02/2017 com justificativa 328 

de que realizou o protocolo de vistoria n° 3.1.01.16.0000964292-30 junto ao Corpo de 329 

Bombeiros, do qual dependem as demais liberações: _ Cópia do Plano de Segurança 330 

contra incêndio válido; _ Cópia da Licença Sanitária Válida; _ Cópia do Alvará de 331 

Funcionamento Municipal válido; _ Atestados de qualidade e eficiência expedidos pela 332 

Vara da Infância e da Juventude, Ministério Público e Conselho Tutelar. Centro de 333 

Atendimento Especializado de Atenção à Saúde de Neonato, Criança e Adolescente – 334 



CEACRI: Programa de Proteção em Regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar; Público: 335 

Famílias de crianças e adolescentes e casos especiais até 21 anos. Inscrição. Ofício da 336 

SESAU n° 529/2016 de 28/12/2016 com justificativa de que aguardam a vistoria do Corpo 337 

de Bombeiros da qual depende as liberações da Vigilância Sanitária e do Corpo de 338 

Bombeiros; Não houve justificativa da não entrega dos Atestados de qualidade e eficiência 339 

expedidos pela Vara da Infância e da Juventude, Ministério Público e Conselho Tutelar. 340 

CENTRO DA JUVENTUDE. Programa de Proteção em Regime de Apoio Socioeducativo 341 

em Meio Aberto nas Políticas de Cultura e Esporte e Lazer com Oficinas Livres e Dirigidas 342 

e de Assistência Social com SCFV de 06 a 15 anos e de 15 a 17 anos. Público: Crianças e 343 

Adolescentes. Renovação. Ofício da SEASO n° 1316/2016 de 06/12/2016 com justificativa 344 

de que aguardam a vistoria do Corpo de Bombeiros – do qual dependem as Licenças da 345 

Vigilância Sanitária e de Funcionamento; Legião da Boa Vontade – LBV. Programa de 346 

Proteção em Regime de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto; Público: Crianças de 0 a 6 347 

anos, gestantes, nutrizes e suas famílias. Registro/ Inscrição. Plano de Trabalho 348 

incompatível com as legislações e normativas da Política de Assistência Social e em 349 

desacordo com o SCFV para crianças de até 6 anos de idade inscrito no CMAS de 350 

Cascavel PR; CIEE. _ Programa de Aprendizagem Profissional para Adolescentes –351 

Aprendiz em Serviços Administrativos 23 meses, Aprendiz em Serviços Administrativos 16 352 

meses, Aprendiz em Serviços Comerciais e Varejo e Aprendiz em Serviços de Varejo e 353 

Supermercados _ Programa de Proteção em Regime de Apoio Socioeducativo em Meio 354 

Aberto Público: Adolescentes de 14 a 17 anos e 11 meses. Registro/ Inscrição. Cadastros e 355 

validação no MTE dos Cursos: Aprendizagem em Serviços Administrativos – 23 meses – 356 

CBO 58713; Aprendizagem em Serviços de Varejo e Supermercados - CBO 58835; 357 

Aprendizagem em Serviços Comerciais e Varejo – CBO 58715. A Comissão propõe a esta 358 

zelosa plenária do CMDCA, os seguintes encaminhamentos: 1) VALIDAÇÃO BIENAL do 359 

Registro da Parceria da Entidade GUARDA MIRIM com RENAPSI e de Inscrição do 360 

Programa de Aprendizagem para Adolescentes de 14 a 15 anos e 11 meses decorrente 361 

desta parceria; 2) VALIDAÇÃO BIENAL da Inscrição dos Programas do CRAS CEU e do 362 

CEU, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias); 3) RENOVAÇÃO QUADRIENAL do Registro 363 

da Entidade GERAR e Inscrição de seu Programa de Aprendizagem para Adolescentes de 364 

14 a 17 anos e 11 meses, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias); 4) INSCRIÇÃO dos 365 

Programas supracitados do CREAS IV, CRAS CANCELLI  e do CEACRI, pelo prazo de 366 

180 (cento e oitenta dias); 5) RENOVAÇÃO da Inscrição do Programa do CENTRO DA 367 

JUVENTUDE, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias); 6) INDEFERIMENTO do pedido de 368 



Registro/ Inscrição da LBV, com formalização da deliberação do Conselho ao CMAS e 369 

demais Órgãos previstos no art. 90 do ECA, bem como à Entidade, para que tome as 370 

providências que entender cabíveis a novo pleito junto ao CMDCA, 7) PRORROGAÇÃO do 371 

prazo de mais 60 (sessenta) dias à Entidade CIEE, para que providencie a entrega dos 372 

documentos pendentes, cuja emissão depende do MTE. Oficiar a Entidade para 373 

conhecimento da deliberação do CMDCA e reforçar que somente poderá ofertar vagas 374 

para adolescentes aprendizes após seus cursos estarem devidamente cadastrados e 375 

habilitados no CNAP/ MTE; 8) FORMALIZAÇÃO de solicitação à GUARDA MIRIM, FAG, 376 

GERAR e CIEE, que a abertura de vagas para os Cursos de Aprendizagem ofertados, deve 377 

ser precedida de ampla divulgação junto à Rede Socioassistencial do Município de 378 

Cascavel, seguindo as orientações técnicas da Nota Técnica nº 02/2017/DRSP/SNAS/MDS 379 

- Orientação aos Conselhos Municipais de Assistência Social, às Entidades e Organizações 380 

de Assistência Social em relação às ações de promoção à integração ao mercado de 381 

trabalho; 9) SOLICITAÇÃO ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com 382 

cópia para as Entidades GERAR e CIEE, para que as mesmas providenciem a inscrição no 383 

CMAS, por serem legalmente constituídas como Entidades de Assistência Social, de 384 

acordo com seus Estatutos Sociais;10) ENCAMINHAMENTO de pedido à SEASO e 385 

SESAU, com cópia ao Prefeito Municipal, para que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 386 

busquem a solução das pendências de regularização da emissão dos Certificados de 387 

Bombeiros, da Vigilância Sanitária e Alvarás de Funcionamento, de todas as Unidades de 388 

Atendimento de Crianças e Adolescentes e suas Famílias vinculadas às duas Secretarias 389 

Municipais, que possuem Programas inscritos no CMDCA; 11) DELIBERE sobre a 390 

manutenção da exigência de entrega dos Atestados de Qualidade e Eficiência pela Vara da 391 

Infância e da Juventude, Ministério Público e Conselho Tutelar, conforme prevê o art. 90 do 392 

ECA - § 3º (incluído pela Lei nº 12.010/2009) “Os Programas em execução serão 393 

reavaliados pelo CMDCA, no máximo a cada 2 (dois) anos, constituindo-se critérios para 394 

renovação da autorização de funcionamento” – Inciso II (incluído pela Lei nº 12.010/2009) 395 

“a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo 396 

Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude” e art. 95 - “As entidades 397 

governamentais e não governamentais referidas no art. 90 serão fiscalizadas pelo 398 

Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares”. Jhesy Fernanda P. Martins 399 

diz que há uma dificuldade de conseguir os atestados de eficiência do trabalho do 400 

Ministério Público. Fabio diz que é preciso ter esse atestado, sugere que o CMDCA articule 401 

novamente com o Ministério Público para que forneça. Fábio diz que no dia da reunião da 402 



Comissão de Registro/ Inscrição/ Validação e Renovação ele esteve na Prefeitura onde 403 

acontecia a reunião e só se fazia presente a Fernanda e a Etelda. Diz que a Comissão não 404 

é composta apenas pela Fernanda e que são várias outras pessoas, pede o 405 

comprometimento de todos enquanto Comissão, pois não havia quórum, mas mesmo 406 

assim devido a importância de se aprovar este parecer foi feito da mesma forma pois caso 407 

contrario causaria prejuízo às crianças e adolescentes. Valdair complementa que é nas 408 

Comissões que o trabalho é produzido para as plenárias, e que todos devem estar 409 

comprometidos. Fernanda complementa que as Entidades trabalham com prazos, e que as 410 

precisam entregar com prazos para o CMDCA. Diz que entende que são condições 411 

técnicas, que é difícil para quem não tem este entendimento e sugere que a Comissão seja 412 

formada por técnicos para facilitar os trabalhos. Valdair diz será articulado com as 413 

Secretarias para que indiquem técnicos para compor o Conselho. Diz que a Mesa Diretiva 414 

fez um apelo ao Prefeito para que ajude nesta indicação e converse com as entidades para 415 

que também indiquem técnicos. Valeria Medeiros diz que na semana passada enviou um e-416 

mail para o CMDCA com datas de início e término dos cursos que estarão acontecendo o 417 

ano todo na Guarda Mirim. Solicita que seja divulgado esse cronograma. Valdair coloca o 418 

parecer em aprovação o qual é aprovado com vinte (20) votos e uma (01) ausência. Na 419 

sequência o Presidente passou ao item 8) Análise e Aprovação da Proposta de 420 

Reestruturação das Comissões Internas do CMDCA. Fábio explica que a proposta de 421 

reestruturação das Comissões Internas foi encaminhada por e-mail a todos os 422 

conselheiros, que os membros foram distribuídos da forma que oportunizasse a todos 423 

fazerem parte das comissões, mas que foram priorizados os titulares e que serão supridos 424 

em ausências pelos seus suplentes, conforme orientação feita na reunião anterior. Passa a 425 

leitura e apresentação das Comissões: Comissão de Assuntos Orçamentários e do FIA 426 

(Proposta de junção das Comissões de Orçamento e Finanças e a do FIA): Acompanhar, 427 

analisar e propor ao Conselho questões relativas aos Relatórios de Gestão da Criança e 428 

Adolescente das Secretarias Municipais, Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes 429 

Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, no âmbito da Política Municipal dos 430 

Direitos da Criança e do Adolescente; relativo ao Fundo Municipal da Infância e 431 

Adolescência – FIA – acompanhar a captação de recursos e sua aplicação com visitas in 432 

loco e verificação da aquisição dos equipamentos e bens e sua destinação de acordo com 433 

o deliberado pelo Conselho e utilizando-se a Metodologia aprovada pelo CMDCA através 434 

da Resolução n° 037/2016, de 10 de novembro de 2016, com as adequações que se 435 

fizerem necessárias; articular e tomar as providências necessárias em relação a aplicação 436 



dos recursos captados pelo FIA em consonância com a Lei Federal nº 13.019, de 31 de 437 

julho de 2014; emitir pareceres para apreciação e deliberação da plenária do Conselho. 438 

Governamentais: Marilda Thomé Paviani/Ivanete Cassol, Edlaine da Silva Dutra/Valdir 439 

Alberto dos Anjos, José Cesar Sagrilo/ Luiz Carlos Kanigosk, Vilma Zelia Corso Rodrigues / 440 

Dominga de Paula Carpenedo, Ruvanir Ladentim/Raquel Marca, Não Governamentais: 441 

Fabio Tomasetto/Gelvana Cristina de Assis Schimidt, Maria Tereza Chaves/ Silvana 442 

Aparecida Portes Becker, Catarina Tizu Tanabe/ Leticia Carla Dias Da Costa Morais, 443 

Valdair Mauro Debus/Samoel de Mattos Junior, Jaqueline Márcia de Wallau Guareze/ 444 

Rosani Revers Gomes. Coordenação: Fábio Tomasetto Relatoria: José Cesar Sagrilo(NRE 445 

solicitou por Ofício para que não participe de Comissões). Fabio explica que a entidade ou 446 

serviço que está envolvido na discussão o membro representante não fará parte naquela 447 

ocasião. Comissão de Política de Atendimento dos Direitos (Proposta de junção das 448 

Comissões de Registro/ Inscrição e de Monitoramento e Avaliação, com manutenção dos 449 

membros atuais da Comissão do FIA recentemente instituída): Acompanhar e avaliar as 450 

ações executadas pelos programas governamentais e não governamentais dirigidas à 451 

infância e à adolescência no âmbito do Município; encaminhar e acompanhar, junto aos 452 

órgãos competentes, denúncias de todas as formas de violação de seus direitos pela rede 453 

municipal de atendimento; propor políticas de promoção e defesa dos direitos das crianças 454 

e dos adolescentes, além de elaborar, sugerir e acompanhar os programas delas 455 

decorrentes e monitorar e avaliar a execução das propostas/metas do Plano Decenal dos 456 

Direitos da Criança e do Adolescente e propostas aprovadas nas Conferências Municipais 457 

dos Direitos da Criança e do Adolescente; Propor ações de divulgação para a regularização 458 

de programas e de entidades que executam políticas municipais de atendimento à crianças 459 

e adolescentes, no CMDCA; Elaborar e propor procedimentos para recebimento de 460 

requerimentos de registro/ inscrição/ validação e renovação de programas e de entidades; 461 

analisar documentos com requerimentos de registro/inscrição/validação e renovação; 462 

realizar visitas in loco às entidades e programas requerentes para avaliação das condições, 463 

qualidade e eficiência do atendimento; elaborar pareceres para concessão de registro/ 464 

inscrição/ validação/ renovação ou suspensão e cancelamento de registros/inscrição,  para 465 

apreciação e deliberação da plenária. Governamentais: Monica Monica Celis Stelmach / 466 

Rodrigo Suzuki, Jane Prestes Dalagnol /José Carlos Costa, Mauricio Mariano Fontes / 467 

Matheus Israel Brandão, José Cesar Sagrilo/ Luiz Carlos Kanigoski, Ana Lúcia Simão/ 468 

Betina Alves de Campo, Denise Aline Perondi Viccari dos Santos/Ricardo de Lima Legnani, 469 

Hudson Marcio Moreschi Junior/Jhesy Fernanda Pinto Martins (Hudson solicitou por Ofício 470 



para não participar de comissões devido função de Secretário Municipal). Não 471 

Governamentais: Marcia Terezinha Rabisquim/Jandira de Jesus Silva, Iêda Cândido dos 472 

Santos/Sonia Regina Spengler Xavier, Genoveva Barbosa Martins /Maria de Oliveira Alves, 473 

Valeria Medeiros/ Aparecida Teixeira Bernardino Morais, Daniele Vacari/ Alberto Pompeu, 474 

Isabel Aparecida Mota Panízio/Danielle Furlan da Silva Motter, Cleonice Mathias 475 

Fernandes Santos / Lidia Bukovski. Coordenação: Valeria. Relatoria: Jane. Técnicos de 476 

referência de cada política municipal de atendimento, indicados pelos gestores municipais, 477 

aos quais caberá: _ A orientação técnica relativa a documentação para o pleito; _ 478 

Elaboração e correção do Plano de Trabalho; _ Emissão de parecer técnico relativo ao 479 

Plano de Trabalho. Fabio explica que as duas comissões foram juntadas pois devem 480 

caminhar paralelamente. Comissão de Ética e Disciplina (Manutenção da Comissão e dos 481 

membros): Acompanhar sistematicamente a atuação dos conselheiros tutelares e proceder 482 

orientações quando solicitadas; analisar denúncias relativas ao exercício da função dos 483 

conselheiros tutelares e adotar os procedimentos previstos na Lei Municipal n° 6.279 de 11 484 

de outubro de 2013; analisar situações de falta de decoro de conselheiros de direitos; emitir 485 

pareceres para apreciação e deliberação da plenária com sugestão de aplicabilidade de 486 

pena disciplinar compatível com a gravidade do fato. Governamentais: Marcia 487 

Baldini/Vanderlei, Lenita/Juliana, Glaucya/ Leni. Não Governamentais: Leoni/ Mayara, 488 

Fabio/ Gelvana, Silvana Andrade/ Maria Helena. Coordenação: Fabio. Relatoria: a definir.  489 

Assessoria Técnica Jurídica: Assessoria Jurídica da SEASO. Conselheiros Tutelares 490 

Convidados: Sandra Elenice de Jesus Silvério - (Conselho Tutelar Leste), Andrelina 491 

Pedroza Battisti (Conselho Tutelar Oeste) e Terezinha Donegá (Conselho Tutelar Sul). 492 

Valdair diz que a comissão de eventos foi extinta, mas pode ser criada temporariamente 493 

quando há um evento. Fabio diz que da mesma forma que a Comissão Especial de Leis, 494 

assim que as leis forem aprovadas a comissão se extingue. Justa diz que este parecer já 495 

vem com os nomes para a aprovação e regimentalmente falando o conselheiro tem a 496 

obrigatoriedade de participar pelo menos de uma comissão e desta forma a Etelda fez a 497 

distribuição dos nomes para que atenda a todos. Daniele de Lima Vacari diz que não 498 

competência técnica e que seu suplente não compareceu a nenhuma reunião e por esse 499 

motivo será substituído. Sonia Regina Spengler Xavier diz que fazia parte da comissão de 500 

ética e disciplina e que agora está em outra comissão junto com a Iêda Cândido dos 501 

Santos. Fábio explica que nesta nova formação cada conselheiro participará juntamente 502 

com seu suplente. Valdair diz que a ideia é de que não falte quórum, para que as reuniões 503 

aconteçam sempre que marcadas. Jane Dalagnol pergunta quanto ao Hudson Marcio 504 



Morechi que encaminhou oficio solicitando para não participar das comissões, pois como é 505 

secretário não tem disponibilidade. Maria Tereza diz que quando uma pessoa assume 506 

como conselheiro tem que ter compromisso sendo secretário ou não. O bom é que todos 507 

os secretários fossem conselheiros. Desta forma que foi reestruturada ficou ótima pois não 508 

tem reunião toda hora. Hudson diz que pediu para sair da coordenação da comissão, e não 509 

da comissão, por uma questão lógica porque esta comissão organiza o FIA Municipal, e ele 510 

enquanto secretário estaria conduzindo a comissão que faz a distribuição do FIA. É uma 511 

questão de ética. É específica desta comissão de orçamento e finanças. Fabio sugere que 512 

a Secretaria Executiva faça as correções de forma a contemplar todos os conselheiros que 513 

tomaram posse e novas indicações e encaminhe para a mesa diretiva para aprovação e 514 

após publicado a Resolução será encaminhado a todos para ciência. Neste momento o 515 

quórum passa a ser de dezoito (18) votantes com a saída dos Conselheiros: Valéria 516 

Medeiros, Matheus Israel Brandão e Maria de Oliveira Alves. Desta forma a plenária 517 

aprovou com dezoito (18) votos favoráveis. Continuando a reunião Valdair passa ao item 9) 518 

Escolha e Indicação de 02 (dois) representantes do Conselho para participarem da 519 

Capacitação ofertada pela SEASO (36 hs/aula  junto com equipes dos CRAS) – Ofício 520 

n° 173/2017 – SEASO – com solicitação à SEASO para que não considere a ausência 521 

na Capacitação na data de 02/03/2017 – pois iniciou antes da indicação dos 522 

representantes do Conselho. Fábio faz a leitura do Ofício e sugere que seja enviado um 523 

oficio para a Gestão, solicitando que envie todas as datas para que os conselheiros 524 

indicados possam se organizar e cumprirem toda a carga horária de 36h. Após a leitura 525 

Fabio questiona aos conselheiros sobre o interesse em participar da capacitação.  Justa diz 526 

que Etelda deixou dito ter interesse em participar caso não sejam preenchidas as vagas 527 

com os conselheiros de direitos. Demonstraram interesse os seguintes conselheiros: Ana 528 

Lucia Simão, Juliana Bertolli Lange, Vilma Zelia Corso Rodrigues, Jaqueline Márcia de 529 

Wallau Guareze e Etelda Madsen. O encaminhamento da plenária foi de oficiar a SEASO 530 

solicitando mais três vagas. Foi aprovado o encaminhamento com dezoito (18) votos 531 

favoráveis. Na sequência o Presidente passa ao item de pauta número 10) Escolha e 532 

aprovação de representantes do CMDCA no Conselho Municipal de Educação – 533 

Ofício n° 033/2017 de 20/02/2017 – CME, para mandato de 04 (quatro) anos – período 534 

de 19/04/2017 à 19/04/2021 (podendo haver recondução dos representantes atuais) – 535 

prazo para indicações até 10/04/2017. Fábio faz a leitura do Ofício e Valdair explica que 536 

os representantes atuais são Maria Tereza Chaves como titular e José Cesar Sagrilo como 537 

Suplente. Valdair solicita a plenária se alguém gostaria de compor o Conselho Municipal de 538 



Educação. Maria Tereza manifesta a vontade de continuar como titular e  Valdair se coloca 539 

a disposição como suplente. Não havendo outras indicações a plenária aprova com 540 

dezessete (17) votos favoráveis e uma (01) ausência. Neste momento a Conselheira 541 

Monica Celis Stelmach indicada pela UNIOESTE chega e é empossada como titular 542 

alterando o quórum para dezenove (19) votantes. Dando continuidade o Presidente passa 543 

ao item 11) Para conhecimento: 11.1 – Reunião realizada pela Mesa Diretiva com 544 

Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Assistência Social em 02/03/2017. Valdair 545 

diz que uma das pautas com o Prefeito foi a aprovação das Leis do CMDCA e do Conselho 546 

Tutelar. Esclarece que o Prefeito fez alguns encaminhamentos junto ao Secretário Hudson, 547 

outra notícia importante é que o Prefeito fez a inscrição junto ao Programa Prefeito Amigo 548 

da Criança, diz que o selo é importante para o Prefeito, mas é mais importante às políticas 549 

que tangem aos direitos da criança e do adolescente. Hudson diz que já conversou com o 550 

Secretário de Administração e as leis serão encaminhadas o mais rápido possível. Valdair 551 

diz que também foi conversado com o Prefeito sobre a participação dos Secretários na 552 

composição do CMDCA. Continuando a reunião, o Presidente passa ao item 11.2 – 553 

Gestores Municipais deverão preencher dados do PETI no Sistema de 554 

Monitoramento do PETI – SIMPETI – obrigatório para Municípios que recebem 555 

financiamento Federal para erradicação do trabalho infantil. Fábio lê o e-mail recebido 556 

do SIMPETI e a plenária solicita que a SEASO seja oficiada solicitando maiores 557 

informações. Valdair coloca em aprovação a qual é aprovada com dezoito (18) votos 558 

favoráveis e uma (01) ausência.  11.3 – Ofício n° 139/2017 de 15/02/2017 – SEASO, 559 

sobre I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DE CASCAVEL 560 

– PR (inscrições pagas e no site www.direitodascriancas.com.br). Fábio faz a leitura do 561 

ofício da SEASO. Neste momento há uma grande demonstração de descontentamento da 562 

plenária,  pelo motivo do CMDCA não ter sido convidado a participar com gratuidade, nem 563 

mesmo para o presidente do Conselho. Maria Tereza diz que considera isso uma falta de 564 

respeito. Hudson diz que a SEASO só está apoiando o evento, não está investindo nenhum 565 

recurso, que foi contratada uma empresa através do Judiciário para organizar e receber as 566 

inscrições. Valdair pergunta se o Programa Família Acolhedora está envolvido com o 567 

evento. Hudson diz que apenas a Coordenadora está servindo como mediadora. Maria 568 

Tereza diz que a mesma está envolvida com a divulgação também.  A plenária sugere que 569 

sejam solicitadas quatro (04) vagas sendo duas governamentais e 02 não governamentais 570 

para o CMDCA e uma vaga para cada Conselho Tutelar, totalizando sete (07) vagas como 571 

cortesia, com envio de Ofício à SEASO. Dando continuidade passa-se ao item 11.4 – 572 

http://www.direitodascriancas.com.br/


Ofício n° 015/2017 de 07/02/2016 – APAE – agradecimento e apoio. Fábio lê o Oficio 573 

recebido da APAE no qual agradece pela presença e apoio recebido por ocasião da 574 

Solenidade de Posse da nova Diretoria a qual foi empossado como Presidente o Sr. 575 

Evilásio Schmitz. Na sequência Fábio passa ao item 11.5 – Ofício nº 202/2017 de 576 

03/03/2017 – SEASO – Assessoria Jurídica ao Conselho. Fábio faz a leitura do oficio da 577 

SEASO no qual traz a informação de que o Dr. José Telles do Pilar não faz mais parte do 578 

quadro de servidores da SEASO desde a data de 01/03/2017 desta forma a Assessoria 579 

Jurídica ao Conselho passa a ser feita pela Dra. Amanda Soares de Brito e que as 580 

demandas deste Conselho deverão ser encaminhadas a Gestão via ofício. 11.6 – 581 

Divulgação da Secretaria Municipal de Educação. Fábio passa a palavra para Marcia 582 

Baldini que diz que todos já devem ter visto nas mídias que a SEMED está fazendo a 583 

busca ativa das crianças que completam quatro anos neste ano e ainda não foram 584 

matriculadas, pois a partir desta idade é obrigatório. A SEMED conseguiu já 822 novas 585 

matrículas na educação infantil. Marcia diz que deixará alguns cartazes e pede que os 586 

conselheiros ajudem na divulgação. Neste momento o Presidente agradece a presença dos 587 

visitantes, e solicita que fiquem na plenária apenas os conselheiros de Direitos e 588 

Conselheiros Tutelares convidados da Comissão de Ética e Disciplina para pauta fechada 589 

de número 12) Pauta Fechada (exclusiva para membros do CMDCA e Conselheiros 590 

Tutelares Convidados da Comissão de Ética e Disciplina): 12.1 - Apreciação e 591 

Deliberação do Parecer da Comissão de Ética e Disciplina do CMDCA referente 592 

denúncia anônima sobre o exercício da função de Conselheira Tutelar, recebida pelo 593 

CMDCA através do Ofício n° 1036/2016 de 16/09/2016 da Secretaria Municipal de 594 

Assistência Social – SEASO. Realiza-se a leitura do Parecer da Comissão de Ética e 595 

Disciplina do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA: que 596 

no uso das suas atribuições dispostas na Resolução nº 033/2015 de 29/07/2015 - CMDCA, 597 

recebeu do CMDCA a denúncia anônima encaminhada ao Conselho pela Secretaria 598 

Municipal de Assistência Social, através do Ofício nº 1036/2016 de 16/09/2016, na qual 599 

relata situação referente ao desempenho das funções de Conselheira Tutelar. Após tomar 600 

várias providências a fim de obter subsídios suficientes para a apuração preliminar da 601 

situação denunciada, em reunião realizada em 23 de fevereiro de 2017, a Comissão 602 

finalizou a análise da documentação, e: CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988; 603 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – 604 

ECA; CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.278/2013 que dispõe sobre a política 605 

municipal dos direitos da criança e do adolescente e as atribuições do CMDCA; 606 



CONSIDERANDO o Regimento Interno do CMDCA, aprovado pela Resolução nº 052/2015 607 

de 10 de Novembro de 2015; CONSIDERANDO a Resolução nº 033/2015 de 29/07/2015 – 608 

CMDCA, que reestrutura as Comissões Temáticas e Representações Externas do CMDCA 609 

e atribui como responsabilidades da Comissão de Ética e Disciplina: Acompanhar 610 

sistematicamente a atuação dos conselheiros tutelares; analisar denúncias relativas ao 611 

exercício da função dos conselheiros tutelares e adotar os procedimentos disciplinares 612 

necessários, previstos na Lei Municipal n° 6.279 de 11 de outubro de 2013; analisar 613 

situações de falta de decoro de conselheiros de direitos; emitir pareceres para apreciação e 614 

deliberação da plenária com sugestão de aplicabilidade de pena disciplinar compatível com 615 

a gravidade do fato; CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.279/2013 que dispõe sobre a 616 

criação e funcionamento dos Conselhos Tutelares e dá outras providências; 617 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 12.741 de 22/01/2016 que dispõe sobre as 618 

vedações a todos os agentes públicos municipais, servidores de provimento efetivo ou 619 

comissionado, da administração direta e indireta, em razão do ano eleitoral, e dá outras 620 

providências; CONSIDERANDO a Resolução n° 170, de 10 de dezembro de 2014 que 621 

altera a Resolução nº 139, de 17 de março de 2010 para dispor sobre o processo de 622 

escolha em data unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar. 623 

CONSIDERANDO que após análise da denúncia anônima, recebida pelo CMDCA através 624 

do Ofício nº 1036/2016 de 16/09/2016 da SEASO, na qual relata que “Conselheira Tutelar 625 

“X” comentou que estaria saindo para reunião de trabalho no CAPSi, porem supostamente 626 

foi vista neste horário em reunião no Conselho Tutelar Sul aonde encontrava-se um 627 

candidato a Prefeitura no qual a mesma apoia, conforme rede social facebook”, a 628 

Comissão de Ética e Disciplina tomou as seguintes providências: 1) Encaminhou o Ofício 629 

nº 273/2016 de 20/09/2016 à Coordenação do Centro de Atenção Psicossocial Infância e 630 

Adolescência – CAPSi, solicitando esclarecimentos sobre o agendamento de reunião com 631 

a presença da Conselheira Tutelar e se houve o comparecimento da mesma na referida 632 

reunião; 2) Recebeu a resposta da Coordenação do CAPSi através do Ofício nº 100/2016 633 

de 26/09/2016, com informação de que na data de 16/09/2016 foi agendada pela equipe 634 

técnica do CAPSi discussão de caso de uma paciente com CREAS IV e a Conselheira 635 

Tutelar, sendo que a mesma realizou contato informando que não estaria comparecendo 636 

para a reunião justificando que teria reunião dos Conselhos; 3) Encaminhou o Ofício nº 637 

275/2016 de 20/09/2016 à Presidente do Conselho Tutelar Sul, com solicitação de 638 

esclarecimentos do Colegiado quanto a realização de reunião na sede do Conselho Tutelar 639 

Sul, na data de 16/09/2016, com a presença de candidato à Prefeito Municipal – Eleições 640 



2016, assim como informe o nome dos conselheiros tutelares que estiveram presentes na 641 

referida reunião e em especial quanto a presença da Conselheira Tutelar denunciada; 4) 642 

Recebeu a resposta da Presidente do Conselho Tutelar Sul através do Ofício nº 596/2016 643 

de 01/11/2016 com as seguintes informações: _ Que convocaram reuniões com todos os 644 

candidatos à Prefeitura do Município de Cascavel (Ofícios anexos) – seguindo orientação 645 

do CONANDA aos CMDCAs datada de 24/08/2016 (cópia anexa), para tratar os seguintes 646 

assuntos: Estrutura de qualidade para atendimento e trabalho dos Conselhos Tutelares; 647 

Investimentos: PPA, LOA e FIA; Plano Decenal da criança e do Adolescente, Plano de 648 

Convivência Familiar e Comunitária,  Plano da Primeira Infância, Plano de Atendimento 649 

Socioeducativo em âmbito Municipal; Enfrentamento e Erradicação da Exploração do 650 

Trabalho Infantil e da Violência Sexual e demais violências e Acesso a CMEIs, à Educação 651 

Básica e aos Serviços de Saúde. Ressaltam que a prerrogativa da iniciativa seria do 652 

CMDCA, porém não houve a manifestação do mesmo. Informa no Ofício os nomes dos 653 

Conselheiros Tutelares que estiveram presentes na referida reunião. Quanto a presença da 654 

Conselheira Tutelar denunciada na reunião, informa que a mesma chegou ao término da 655 

reunião. Anexo Ata de Reunião dos três Colegiados com a definição da Reunião com 656 

candidatos; 5) Encaminhou novo Ofício nº 377/2016 de 24/11/2016 ao CAPSi com 657 

solicitação de informações complementares, para elucidar os fatos: Qual a violação de 658 

direitos que ensejou o atendimento? Qual a gravidade do caso? Qual a urgência do 659 

atendimento? Para o atendimento agendado, era imprescindível a presença da Conselheira 660 

Tutelar? A ausência da Conselheira Tutelar gerou prejuízos para a resolução do caso 661 

atendido?  O atendimento ficou comprometido, devido a ausência da Conselheira Tutelar? 662 

Caso a resposta do ítem acima seja afirmativa – Quais os prejuízos para o atendimento?; 663 

6) Recebeu a resposta do CAPSi através do Ofício nº 142/2016 de 07/12/2016, dizendo 664 

que: “cada serviço/profissional que participa da discussão tem fundamental importância 665 

para a resolução do caso, porém mesmo na ausência de algum dos membros, o caso não 666 

deixa de ser discutido. O caso teve a atenção e os encaminhamentos previstos pelos 667 

membros participantes da reunião”; 7) Encaminhou o Ofício nº 003/2017 de 24/01/2017 à 668 

Conselheira Tutelar denunciada para apresentação de seus argumentos e esclarecimentos 669 

quanto ao fato denunciado; 8) Recebeu a resposta da Conselheira Tutelar denunciada 670 

através do Ofício nº 40/2017 de 26/01/2017, com o seguinte relato: _ Os Colegiados dos 671 

três Conselhos Tutelares decidiram, conforme Ata, realizar convite aos candidatos à refeito 672 

para expor seus projetos, conforme orientação do CONANDA; _ Que no dia da denúncia 673 

estavam em reunião de colegiado, com início às 8h30; _ Que no dia e horário da reunião 674 



do CAPSi, não compareceu porque esteve o tempo todo na reunião do colegiado, a qual 675 

encerrou as 11h e então dirigiu-se à Reunião no CT Sul onde estava ocorrendo a reunião 676 

com candidato à Prefeito, porém a reunião estava encerrando e permeceu no local por 677 

poucos minutos; _ Que não pode ser considerando prejuízo a ausência de conselheiro 678 

tutelar em estudo de caso, pois segundo o art. 136 do ECA, conselheiro tutelar encaminha 679 

aos serviços e não executa, e que não existe legislação que determine a presença de 680 

Conselheiro Tutelar tenha que estarem estudo de caso. Após todas as providências 681 

supracitadas, a Comissão de Ética e Disciplina, no uso de suas atribuições é de parecer 682 

favorável aos seguintes encaminhamentos: 1)  Arquivamento da denúncia relativa a 683 

Conselheira Tutelar, pois a ausência da mesma não gerou prejuízos para a situação de 684 

atendimento da criança ou adolescente que seria tratada na reunião no CAPSi; 2) 685 

Encaminhamento da documentação para a Secretaria Municipal de Administração - 686 

SEADM/ Departamento de Recursos Humanos, para abertura de Sindicância afim de 687 

apurar sobre a realização de reunião política no Conselho Tutelar Sul – Pleito Eleitoral 688 

Municipal de 2016, pois a sede do Conselho Tutelar Sul é um espaço público, e contou 689 

com a presença dos Conselheiros Tutelares relacionados no Ofício nº 596/2016 de 690 

01/11/2016 - Conselho Tutelar Sul, em seu horário de trabalho. O Presidente colocou o 691 

parecer em aprovação o qual foi aprovado com dezesseis (16) votos favoráveis e uma (01) 692 

abstenção. Concluída a pauta o Presidente Valdair agradece a presença de todos, e nada 693 

mais havendo para tratar, dá por encerrada à reunião às dezessete horas e eu Katia L. 694 

Muller Mangabeira ________________________________ Agente Administrativo do CMDCA, 695 

lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pelo Presidente do CMDCA Valdair 696 

Mauro Debus __________________________________, contendo anexa a listagem de 697 

presença dos demais participantes da reunião. 698 


