
 

 

   

REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA Nº 01 - 06/02/2013 

 
Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às oito horas e 30 minutos, 1 

no auditório do Centro da Juventude, sito a Rua Felicidade, 631 – Julieta Bueno, 2 

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

Adolescente - CMDCA, com a presença do seu Presidente Sr. Valdair Mauro Debus e 4 

demais conselheiros municipais, conforme lista de presença em anexo a esta ata, para 5 

tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e Aprovação da Pauta; 2. 6 

Apreciação e Aprovação das Atas Nº. 20; 3. Apreciação e Aprovação das 7 

Justificativas de Ausências e posse da nova Conselheira substituta da Secretaria 8 

Municipal de Assistência Social – SEASO; 4. Fala da Coordenação do Centro da 9 

Juventude e entrega formal pelo CMDCA do Registro do Centro da Juventude no 10 

Conselho; 5. Apreciação e aprovação do calendário de reuniões do CMDCA para 11 

2013; 6. Discussão e deliberação da plenária sobre os encaminhamentos dos 12 

assuntos que chegam à Secretaria Executiva do CMDCA; 7. Apreciação e 13 

Aprovação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente – 6º 14 

bimestre de 2012, referente a audiência pública – apresentado pela SEASO; 8. 15 

Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e 16 

Avaliação, referente ao “Projeto Comunicação Alternativa Construindo a Evolução 17 

da Pessoa com Deficiência” – APAE, no valor de R$60.000,00 – Captação de 18 

Financiamento através do CEDCA – Deliberação Nº 074/2012 – FIA Estadual; 9.  19 

Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão Especial de Leis referente a 20 

solicitação de prorrogação do prazo para finalização da Sindicância Administrativa 21 

da Conselheira Tutelar Silvana Ricardi – Conselho Tutelar Regional Oeste; 10. 22 

Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão Especial de Leis, da Apuração 23 

Sumária de denúncia referente a Conselheira Tutelar Silvana Fontoura da Rosa 24 

Kleis – Conselho Tutelar Regional Leste; 11. Apreciação e aprovação do Parecer da 25 

Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, referente ao cancelamento de 26 

registro da Fundação Projeto Pescar/Laboratório Álvaro e Instituto Globo Aves; 12. 27 

Discussão e aprovação da situação de representação da OAB na composição do 28 

CMDCA 13. Deliberação quanto à participação de Conselheiros do CMDCA em 29 

Capacitação ofertada pelo CEDCA, com prazos de inscrição de 05 a 22/02/2013; 14. 30 
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Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Sindicância Administrativa 31 

referente à Sindicância Administrativa da Conselheira Tutelar Regional Andrelina 32 

Pedrosa Batistti – Conselho Tutelar Regional Oeste – (Presidente da Comissão: 33 

Janaína Alves Teixeira); 15. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão 34 

Especial de Leis, da Apuração Sumária de irregularidade na função do Conselheiro 35 

Tutelar Adilson de Amorim – Conselho Tutelar Regional Oeste; 16. Apreciação e 36 

aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição Monitoramento e Avaliação, 37 

referente à proposta de Cronograma dos Planos de Trabalho Anual/2013 e Relatório 38 

Anual de Atividades/2012; 17. Aprovação de Proposição da mesa diretiva de 39 

dispensa da Reunião Extraordinária no Mês de Fevereiro/2013, para apresentação e 40 

discussão dos relatórios dos Conselhos Tutelares Regionais; 18. Aprovação de 41 

Proposição da mesa diretiva, de realização de Reunião com SEADM, SEASO, 42 

SEAJUR, Controle Interno, com a presença da Mesa Diretiva do CMDCA, dos 43 

membros da Comissão de Leis e de Orçamento e Finanças, para discussão da 44 

Minuta do Decreto do FIA/ Lei Municipal Nº 6.088/2012; 19. Apreciação e aprovação 45 

do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, referente aos 46 

Alvarás de Licença do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, para validação 47 

anual e novos registros no Conselho; 20. Informes: 20.1 Ofício Nº 863/2012 de 48 

05/12//2012 – SEASO: Mudança de endereço da Unidade de Acolhimento Masculina; 49 

20.2 Deliberação Nº 99/2012 – CEDCA/PR – Censo do Sistema de Garantia de 50 

Direitos da Criança e do Adolescente: Conselhos Tutelares e dos Direitos – SENSE 51 

SGD – Prazos de preenchimento Conselhos Tutelares e CMDCA de 01 de fevereiro a 52 

30 de março de 2013; 20.3. Resultado da Campanha Tributo à Cidadania 2012 (até 53 

Dezembro 2012) – R$ 310.861,02; 20.4. Curso sobre o Sistema de Comunicação 54 

Alternativa por troca de figuras – PECS, na APAE Cascavel, com data prevista para 55 

março/2013; 20.5. Reunião com lideranças Comunitárias, no Distrito de São João do 56 

Oeste, em 15/03/2013, às 9hs. Pauta: Ações Intersetoriais de Atendimento à Criança 57 

e ao Adolescente do Distrito. O Presidente cumprimenta a todos e agradece a 58 

Coordenação do Centro da Juventude pelo espaço para a realização desta reunião. 59 

Prosseguindo a reunião o Presidente faz a leitura do ponto de pauta nº 1. Apreciação e 60 

Aprovação da Pauta. A Assistente Social do CMDCA, Etelda Madsen informa que se 61 

fazem necessárias alterações da ordem de alguns pontos de pautas devido à ausência da 62 

Secretária da SEASO, Inês de Paula no início da reunião devido a outros compromissos 63 

da própria secretaria. Maria Tereza também sugere alteração de um dos pontos, para que 64 

a APAE fique liberada para seus compromissos de trabalhos após a apresentação. As 65 



alterações foram aprovadas por unanimidade pela plenária ficando a pauta disposta 66 

conforme segue. Na seqüência é lido o ponto de pauta nº 2. Apreciação e Aprovação da 67 

Ata Nº. 20 de 05/12/12. O Presidente coloca a ata em apreciação e não havendo 68 

manifestações coloca em votação, a qual é aprovada por unanimidade. 3. Apreciação e 69 

Aprovação das Justificativas de Ausências e posse da nova Conselheira substituta 70 

da SEASO: Etelda faz a leitura da justificativa de ausência do Conselheiro Lino Mantovani 71 

que estará se ausentando das reuniões do dia 04 de fevereiro ao dia 05 de março por 72 

atividades externas e viagens a serviço. Conselheira Maribel, (Caps-AD), que está em 73 

viagem por ocasião de suas férias do trabalho, até dia 13 de fevereiro. Silvana Ricardi que 74 

estará em férias do dia 04 de fevereiro até 05 de março. Paola Muraro que não se fará 75 

presente apenas nesta reunião por motivo de compensação de horas trabalhadas. E a 76 

senhora Inês de Paula que entrou em contato via telefone justificando a ausência no início 77 

da reunião. O Presidente coloca as justificativas em votação e a plenária aprova por 78 

unanimidade. Neste mesmo item faz a posse da nova Conselheira da SEASO a senhora 79 

Neusa Eli Figueiredo Cerutti que substituirá à senhora Lucila neste Conselho. Em 80 

continuidade iniciou-se o ponto de pauta de nº 4. Fala da Coordenação do Centro da 81 

Juventude e entrega formal pelo CMDCA do Registro do Centro da Juventude no 82 

Conselho; O presidente assina, faz a leitura e a entrega formal do documento à 83 

Coordenação do Centro da Juventude. Etelda esclarece que o Registro foi concedido no 84 

dia 07/12/12, mas que está sendo formalizada a entrega neste momento a pedido da 85 

coordenação do Centro da Juventude. A senhora Rosangela fala dos objetivos do 86 

trabalho socioeducativo junto ao público inserido nas atividades do Centro, que tem como 87 

premissa maior o desenvolvimento do Protagonismo Juvenil. Com base nisso apresentou 88 

dois adolescentes que falaram, de maneira breve, sobre o trabalho realizado no referido 89 

espaço. Apresentaram também, um vídeo produzido pela própria equipe e os 90 

adolescentes referente as atividades existentes no Centro. Em seguida, outro grupo de 91 

adolescentes fez uma apresentação de dança de hip hop a todos os presentes. O 92 

presidente agradeceu a participação dos mesmos e os convidou a fazerem parte da 93 

reunião se assim desejassem. Dando continuidade aos trabalhos se passou para o ponto 94 

de pauta de nº 5. Apreciação e aprovação do calendário de reuniões do CMDCA para 95 

2013. Etelda apresenta o cronograma já com as duas primeiras reuniões agendadas, que 96 

seria o Centro da Juventude no mês de fevereiro e da APAE no mês de março, por 97 

solicitação da entidade via oficio. As demais datas foram colocadas para apreciação e 98 

sugestão da plenária na escolha dos locais das reuniões ordinárias do CMDCA. Etelda 99 

sugere que a plenária considere e priorize as entidades e os serviços que foram 100 



contemplados com as reuniões no ano passado. Dessa forma ficou definido que no mês 101 

de abril a reunião será no Lar dos Bebês; em maio Programa de Aprendizagem Gerar no 102 

prédio da Faculdade Unipar; em junho no CAPS I; em Julho na Casa de Passagem 103 

masculina; Agosto CREAS I; setembro CREAS II; outubro CRAS XIV de Novembro; no 104 

mês de novembro definiu-se pela APOFILAB e dezembro na Pastoral da Criança. 105 

Colocado em votação a assembléia aprovou por unanimidade. Em seguida se passou 106 

para o ponto de pauta nº 6. Discussão e deliberação da plenária sobre os 107 

encaminhamentos dos assuntos que chegam à Secretaria Executiva do CMDCA. O 108 

presidente explanou que gostaria de partilhar com todos sobre a forma de 109 

encaminhamentos dos assuntos que chegam à Secretaria Executiva para apreciação do 110 

CMDCA. Atualmente os assuntos primeiro passam pela mesa diretiva para triagem e 111 

depois pelas Comissões. Na sua opinião, para garantir uma discussão mais ampla todos 112 

os assuntos deveriam ser encaminhados para as comissões e depois de apreciados pelas 113 

comissões, passados para a Mesa Diretiva elaborar a pauta que irá para a plenária. A 114 

senhora Maria Tereza diz que as comissões são soberanas em relação à Mesa Diretiva e 115 

essas devem propor os encaminhamentos e elaborar pareceres para as reuniões 116 

ordinárias e extraordinárias e a partir daí é que a pauta de reunião é montada. Questiona 117 

como o processo acontece atualmente e Etelda repete o já informado no inicio da 118 

discussão pelo Presidente Valdair. Vanderlei Silva diz que esse procedimento – de que os 119 

assuntos passem primeiramente pela Mesa Diretiva – engessa e trava muito o andamento 120 

do Conselho. Concluiu dizendo que isso dificulta as decisões, considerando a 121 

periodicidade das reuniões. Logo, assuntos importantes ficariam sem apreciação das 122 

Comissões. Maria Tereza reforça que Mesa Diretiva não tem poder para não informar os 123 

assuntos às comissões, que isso seria ingerência. Terezinha Ferraz diz que enquanto 124 

Secretária da Mesa Diretiva  do Conselho é favorável de que todos os assuntos após 125 

recebidos pela Secretaria Executiva devem ser analisados pelo Presidente e 126 

despachados para as comissões competentes.  Não havendo outros posicionamentos, foi 127 

posto em votação, aprovando-se por unanimidade que a Secretaria Executiva repasse os 128 

assuntos para conhecimento do Presidente e este encaminhar os assuntos às 129 

Comissões, e a Mesa Diretiva faz a pauta das reuniões. Etelda questiona este 130 

encaminhamento, pois atualmente os assuntos primeiro passam pela Mesa Diretiva para 131 

após serem encaminhados às Comissões, O entendimento dos presentes é de que as 132 

comissões é que devem analisar e propor os encaminhamentos dos assuntos e não a 133 

mesa diretiva, pois cabe a essa garantir que as deliberações sejam providenciadas. 134 

Considerando que o regimento ainda não foi atualizado, esse encaminhamento passa a 135 



ser adotado.Seguiu-se com o ponto de pauta nº 7. Apreciação e Aprovação do 136 

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente – 6º bimestre de 2012, 137 

referente a audiência pública – apresentado pela SEASO. O senhor Hudson M. 138 

Moreschi Junior fez a apresentação das receitas e despesas investidas na área da 139 

criança e o adolescente pela SEASO, no município de Cascavel.  Hudson inicia sua 140 

apresentação em multimídia. Diz que o 6º bimestre de 2012 apresentou uma receita de 141 

R$1.703.100,45 (um milhão setecentos e três mil, cem reais e quarenta e cinco centavos) 142 

e uma despesa de R$ 1.847.110,14 (um milhão novecentos e oitocentos e quarenta e 143 

sete mil cento e dez reais e quatorze centavos). Diz que as despesas do ano de 2012 144 

somam um total de aproximadamente R$ 7.150.000,00 (sete milhões cento e cinqüenta 145 

mil reais). Hudson explica, após questionamentos, de que todas as receitas são oriundas 146 

de recursos municipal, estadual e federal e que no montante das despesas estão inclusos 147 

o total de todos os gastos da Secretaria na área da criança e do adolescente. Hudson se 148 

coloca a disposição caso haja alguma dúvida da plenária. Vanderlei questiona ao 149 

presidente do CMDCA se somente a SEASO tem obrigação de apresentar o orçamento 150 

que vem sendo investido na área da criança e do adolescente. Compreende que os 151 

investimentos são públicos e por assim ser devem ser mostrados. O mesmo responde 152 

que todas as secretarias que desenvolvem ações nessa área deveriam estar 153 

apresentando o relatório de orçamento, mas que apenas a SESAU tem feito. Sugere que 154 

as demais secretarias sejam oficiadas pelo Conselho para que as mesmas também 155 

apresentem os investimentos feitos à criança e ao adolescente. Etelda sugere que essa 156 

discussão pode ser incluída no item 18, para que seja um ponto de pauta na reunião que 157 

deverá ser programada junto aos demais secretários. Terezinha Ferraz relembra que no 158 

ano passado, a pedido deste Conselho, os secretários das outras pastas já estiveram 159 

presentes nas reuniões, mas que na oportunidade foi apresentado o orçamento de forma 160 

geral, não especificamente da criança e do adolescente e que verbalizaram a dificuldade 161 

em separar o que se refere a esse público, em decorrência da inexistência do Orçamento 162 

da Criança e do Adolescente – OCA e que talvez o Conselho deva atual a partir desse 163 

ponto. Houve outros questionamentos da plenária no sentido de que há necessidade de 164 

prestação de contas dos recursos gastos e que o Conselho deve buscar esclarecer 165 

pontos sobre a obrigatoriedade de apresentação das receitas e despesas na área de 166 

criança e do adolescente junto ao CMDCA. Etelda sugere que a Comissão de Leis seria a 167 

mais apropriada a fazer tal verificação. Não havendo outros questionamentos em relação 168 

aos relatórios apresentados o Presidente o coloca em votação e a plenária aprova por 169 

unanimidade. 8. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, 170 



Monitoramento e Avaliação, referente ao “Projeto Comunicação Alternativa 171 

Construindo a Evolução da Pessoa com Deficiência” – APAE, no valor de 172 

R$60.000,00 – Captação de Financiamento através do CEDCA – Deliberação Nº 173 

074/2012 – FIA Estadual; Representante da APAE o senhor Ademir Ferreira, faz uma 174 

explanação sobre o projeto apresentando de forma sintetizada e se colocando a 175 

disposição para esclarecimento de possíveis dúvidas. Etelda faz a leitura do Parecer da 176 

Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, referente ao Projeto Apresentado 177 

pela APAE – “Comunicação Alternativa – Construindo a Evolução da Pessoa com 178 

Deficiência” – para Pleitear Recursos CEDCA – FIA ESTADUAL. A referida Comissão tem 179 

como indicativo à Plenária do CMDCA, Parecer Favorável a deliberação do envio do 180 

Plano de Trabalho e Aplicação ao CEDCA/PR, para obtenção de recursos do FIA 181 

Estadual, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), e liberação de cópia da ata da 182 

reunião e listagem de presença dos conselheiros na reunião, constando na mesma nome 183 

completo, RG, CPF e Assinatura. A Comissão solicitou que constasse no Parecer que a 184 

Entidade APAE, possui registro no CMDCA, sob Nº 01.96.02/2011, com vigência até 185 

18/04/2015, para Execução de Programa de Proteção em Regime de orientação e Apoio 186 

Sociofamiliar. Posto em votação a plenária aprovou por unanimidade. 9.  Apreciação e 187 

aprovação do Parecer da Comissão Especial de Leis referente à solicitação de 188 

prorrogação do prazo para finalização da Sindicância Administrativa da Conselheira 189 

Tutelar Silvana Ricardi – Conselho Tutelar Regional Oeste. Etelda faz a leitura do 190 

Parecer da Comissão Especial de Leis do CMDCA, que tem como indicativo à Plenária 191 

Parecer Favorável à prorrogação de prazo de mais 30 (trinta) dias para conclusão da 192 

Sindicância Administrativa referente denúncia contra a Conselheira Tutelar Silvana Ricardi 193 

– Conselho Tutelar Regional Oeste; Após esclarecimento de dúvidas a plenária aprovou 194 

por unanimidade. 10. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão Especial de 195 

Leis, da Apuração Sumária de denúncia referente a Conselheira Tutelar Silvana 196 

Fontoura da Rosa Kleis – Conselho Tutelar Regional Leste.  Etelda faz a leitura do 197 

Parecer da Comissão Especial de Leis do CMDCA, que tem por indicativo à Plenária 198 

parecer favorável ao arquivamento da Apuração Sumária, uma vez que não identificou a 199 

necessidade de promover Sindicância Administrativa para colheita e produção de provas 200 

em direito admitidas para esclarecimento dos fatos. Sugere encaminhamento de cópia da 201 

defesa da Conselheira Tutelar Silvana da Rosa Kleis ao CEACRI e Ministério Público do 202 

PR, para outras providências que entenderem cabíveis. A plenária aprovou por 203 

unanimidade. 11. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, 204 

Monitoramento e Avaliação, referente ao cancelamento de registro da Fundação 205 



Projeto Pescar/Laboratório Álvaro e Instituto Globo Aves. Etelda faz a leitura do 206 

Parecer da Comissão de Inscrição Monitoramento e Avaliação do CMDCA tem como 207 

indicativo à plenária parecer favorável ao cancelamento dos Registros Nº 02.12.24/2012 – 208 

Instituto Globoaves/Fundação Projeto Pescar e Nº 02.12.23/2012 – Fundação Projeto 209 

Pescar / Laboratório Álvaro – Diagnóstico da América S.A. Etelda esclarece que não há 210 

possibilidade de suspensão de registro dessas entidades e sim o cancelamento. Logo 211 

essas entidades não mais desenvolverão Programa de Aprendizagem, salvo com 212 

solicitação de novo registro. Após esclarecimento de dúvidas plenária aprovou por 213 

unanimidade. 12. Discussão e aprovação da situação de representação da OAB na 214 

composição do CMDCA. Etelda faz a leitura dos inciso terceiro parágrafo segundo da 215 

Lei 6.088 que justificam que a OAB não poderá mais fazer parte do CMDCA por ter (três) 216 

faltas consecutivas ou 5 (cinco) alternadas no prazo de 12 meses a contar da primeira 217 

ausência e sem justificativas. Dessa forma, a partir da Ata de Eleição do CMDCA o Rotary 218 

Clube Cascavel Integração ascende para a vaga da OAB. Assim todas as entidades 219 

ascendem ficando com uma nova composição: NUCRESS (1º titular) ACTOP (1º 220 

suplente); APPS (2º titular) CRP (2º suplente) Rotary (3º titular) APROSC (3º suplente). 221 

Etelda sugere que seja oficiado a OAB sobre a nova composição do Conselho com cópia 222 

da ata da Eleição. Maria Tereza sugere que seja feita uma contagem das ausências e 223 

presenças dos Conselheiros também nas comissões. Etelda informa que a legislação não 224 

prevê a obrigatoriedade da presença dos Conselheiros nas Comissões, mas que o 225 

controle das faltas é feito pelas estagiárias do Serviço Social dentro da Secretaria 226 

Executiva. Presidente diz que poderá ser feita essa contagem para a próxima reunião e 227 

também reafirmar a importância da participação destes nas Comissões. Após 228 

esclarecimento de dúvidas o ponto de pauta foi posto em votação sendo aprovado por 229 

unanimidade pela plenária. 13. Deliberação quanto à participação de Conselheiros do 230 

CMDCA em Capacitação ofertada pelo CEDCA, com prazos de inscrição de 05 a 231 

22/02/2013; Etelda informa sobre a capacitação que será destinada 2 (duas) vagas para 232 

conselheiros governamentais e 2 (duas) para não governamental. Não tem data prevista 233 

para início, mas os cadastros devem ser encaminhados ao CEDCA até o dia 22 de 234 

fevereiro de 2013. Etelda sugere que uma das vagas seja de Terezinha Ferraz, que se 235 

colocou à disposição para participar considerando ser membro da mesa diretiva e poderia 236 

auxiliar a Secretaria Executiva visto que não há vagas a Secretária, semente para 237 

Conselheiros. Houve 4 (quatro) candidatos: 1(um) governamental, Ida Maria Dolla e 3 238 

(três) não governamental, Janaína Alves Teixeira, Otaviano Rodrigues do Nascimento e 239 

Terezinha Ferraz. Foi sugerido que a escolha deste segmento fosse feita por sorteio e 240 



neste foram sorteados os Conselheiros Janaína e Otaviano. 14. Apreciação e aprovação 241 

do Parecer da Comissão de Sindicância Administrativa referente à Sindicância 242 

Administrativa da Conselheira Tutelar Regional Andrelina Pedrosa Batistti – 243 

Conselho Tutelar Regional Oeste – (Presidente da Comissão: Janaína Alves 244 

Teixeira); A senhora Janaína Alves Teixeira, presidente da Comissão explica que a 245 

presente Sindicância Administrativa foi instaurada pela Resolução nº 064/2012 do 246 

CMDCA objetivando apurar denúncias relativas ao desempenho de funções da 247 

Conselheira Tutelar Andrelina Pedrozza Batistti. A Comissão sugere a abertura de 248 

processo administrativo, conforme prevê a Lei 6.088/2012, Artigo 81, onde consta que o 249 

Processo Administrativo Disciplinar é um instrumento destinado a apurar a 250 

responsabilidade do Conselheiro Tutelar por infração praticada no exercício de suas 251 

atribuições, ou que tenham relação com as outras atribuições do cargo em que se 252 

encontre investido contra a sindicada e Conselheira Tutelar da Regional Oeste Andrelina 253 

Pedrozza Batistti, pela constatação de ilegalidade praticada de não cumprimento da 254 

Legislação. Etelda faz a leitura dos artigos da Lei acima citada para esclarecimento de 255 

dúvidas antes da votação. Conselho vota favorável, por unanimidade, ao parecer da 256 

Comissão de abertura de processo administrativo. Após a votação foram indicados os 257 

Conselheiros que farão parte da Comissão que dará encaminhamento ao processo. Ficou 258 

definido que o Presidente do Conselho, o senhor Valdair será o presidente da Comissão e 259 

este convocará os demais representantes, que teve como sugestão os conselheiros 260 

Evilásio, Maribel e Fabio. Etelda lembra que apenas os titulares podem fazer parte desta 261 

Comissão. Posto em votação a plenária aprovou por unanimidade.15. Apreciação e 262 

aprovação do Parecer da Comissão Especial de Leis, da Apuração Sumária de 263 

irregularidade na função do Conselheiro Tutelar Adilson de Amorim – Conselho 264 

Tutelar Regional Oeste. Etelda faz a leitura do Parecer da Comissão Especial de Leis do 265 

CMDCA, que tem por indicativo à Plenária parecer favorável ao arquivamento da 266 

Apuração Sumária, uma vez que não vislumbrou a necessidade de promover Sindicância 267 

Administrativa para colheita e produção de provas em direito admitidas para 268 

esclarecimento dos fatos. A plenária aprovou o parecer por unanimidade.16. Apreciação 269 

e aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição Monitoramento e Avaliação, 270 

referente à proposta de Cronograma dos Planos de Trabalho Anual/2013 e Relatório 271 

Anual de Atividades/2012.  Etelda faz a leitura do Parecer da Comissão de Inscrição, 272 

Monitoramento e Avaliação que, em reunião de 31/01/2013 elaborou a proposta de 273 

Cronograma do Plano de Trabalho Anual 2013 e Relatório Anual de Atividade/2012 tendo 274 

como indicativo à Plenária parecer favorável a aprovação do cronograma do Plano de 275 



Trabalho e relatório anual de atividades que ficará a disposição das Entidades/Unidades 276 

junto a Secretaria Executiva. A Plenária aprovou por unanimidade.17. Aprovação de 277 

Proposição da mesa diretiva de dispensa da Reunião Extraordinária no Mês de 278 

Fevereiro/2013, para apresentação e discussão dos relatórios dos Conselhos 279 

Tutelares Regionais. Etelda explica que, conforme deliberado em reuniões anteriores, no 280 

mês de fevereiro deveria ter uma reunião extraordinária para apresentação dos relatórios 281 

dos Conselhos Tutelares. A mesa diretiva propõe a dispensa dessa reunião, a fim de que 282 

os mesmos tenham um prazo maior para elaboração dos relatórios, ficando a 283 

apresentação para o mês de março. Houve questionamentos sobre a ausência dos 284 

Conselheiros Tutelares na reunião e também se há necessidade de uma reunião 285 

extraordinária para apresentação de relatórios. Contudo, Etelda explica que neste caso 286 

teria que se discutir novamente e ter nova deliberação, considerando que este conselho já 287 

deliberou por essa reunião extraordinária. Posto em votação a Plenária aprovou por 288 

unanimidade. 18. Aprovação de Proposição da mesa diretiva, de realização de 289 

Reunião com SEADM, SEASO, SEAJUR, Controle Interno, com a presença da Mesa 290 

Diretiva do CMDCA, dos membros da Comissão de Leis e de Orçamento e Finanças, 291 

para discussão da Minuta do Decreto do FIA/ Lei Municipal Nº 6.088/2012. Presidente 292 

expõe sobre a necessidade de discussão do Decreto entre as secretarias sendo sua fala 293 

complementada pela Secretária da SEASO, Inês de Paula. Esta sugere que a Mesa 294 

Diretiva faça a proposição de data. Presidente sugere que a senhora Inês discuta com os 295 

demais secretários para escolher a melhor data depois disso se marcaria a reunião e 296 

traria para apreciação da Plenária. Aprovada a proposta por unanimidade.19. Apreciação 297 

e aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, 298 

referente aos Alvarás de Licença do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, 299 

para validação anual e novos registros no Conselho.  Etelda faz a leitura do Parecer 300 

da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação do CMDCA que após análise da 301 

situação em reunião realizada em 24/01/2013, tem indicativo de que as Entidades sejam 302 

orientadas antecipadamente ao prazo de validação anual, renovação ou pedidos de novos 303 

registros, através de ofício, informando que o CMDCA não irá validar renovar ou expedir 304 

registros sem prévia entrega dos documentos exigidos, dentre eles os Alvarás e Licenças 305 

do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária. Assim o CMDCA resolve: Aprovar que 306 

as entidades Governamentais e Não Governamentais sejam orientadas quanto à 307 

regularização dos Alvarás de Licença do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária, e 308 

que as situações de inviabilidade de entrega destes documentos na validação anual, 309 

renovação ou pedidos de novos registros, serão analisados pela Comissão de Inscrição, 310 



Monitoramento e Avaliação que encaminhará parecer à Plenária do CMDCA para 311 

deliberação. Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação, revogando as 312 

disposições em contrário. Presidente expõe sobre as responsabilidades dos Conselheiros 313 

na cedência de registros às Entidades/Unidades. Faz a leitura das daquelas que estão 314 

regulares e irregulares com as licenças do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária. 315 

Maria Tereza faz referencia a situação dos CMEIS e da dificuldade de adequação as 316 

exigências destes. Inês também faz referência a essas dificuldades devido à mudança de 317 

equipe, especialmente no Corpo de Bombeiros e que a cada momento mudam-se as 318 

exigências. Após vários questionamentos se concluiu que serão mantidos os prazos de 319 

entrega, mas que o Conselho tem autonomia para discutir cada caso diante da 320 

impossibilidade de não apresentação dos Alvarás. Etelda fará uma complementação de 321 

alteração no parecer Aprovada a proposta por unanimidade. 20. Apreciação e 322 

aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, 323 

referente à definição de parâmetros para validação anual, renovação quadrianual e 324 

requerimento de registros no CMDCA, de Entidades/Unidades Governamentais e 325 

Não governamentais que desenvolvem Programas de Proteção e / ou 326 

Socioeducativos junto ao CMDCA. Etelda faz a leitura do Parecer da Comissão de 327 

Inscrição, Monitoramento e Avaliação do CMDCA, após análise dos documentos que 328 

dispôs sobre o Registro de Entidades/Unidades Governamentais e Não Governamentais 329 

junto ao CMDCA, com a participação de técnicos de Secretarias Municipais que 330 

desenvolvem ações direcionadas às crianças e adolescentes, tem como indicativo à 331 

plenária, o parecer favorável para que sejam definidos os parâmetros para conceder às 332 

Entidades/Unidades Governamentais e Não Governamentais, a validação anual, 333 

renovação quadrianual e registros junto ao CMDCA. Os parâmetros ficarão à disposição 334 

das Entidades/Unidades na Secretaria Executiva dos Conselhos. Aprovada com 9 (nove) 335 

votos tendo uma abstenção por ausência. 21. Informes: 21.1 Ofício Nº 863/2012 de 336 

05/12//2012 – SEASO: Mudança de endereço da Unidade de Acolhimento Masculina; 337 

A secretária da SEASO informa que a mudança de endereço da referida Unidade ocorreu 338 

no mês de dezembro e se fez necessária por questões de segurança e também porque o 339 

imóvel era inadequado ao acolhimento. Que a Unidade está localizada à Rua Santa 340 

Catarina próximo ao CAPS- AD 21.2 Deliberação Nº 99/2012 – CEDCA/PR – Censo do 341 

Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente: Conselhos Tutelares 342 

e dos Direitos – SENSE SGD – Prazos de preenchimento Conselhos Tutelares e 343 

CMDCA de 01 de fevereiro a 30 de março de 2013. Etelda explica o teor documento e 344 

diz que fará o preenchimento dos dados necessários, e antes da finalização do 345 



documento passará pela Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação para que 346 

seja validada.  21.3. Resultado da Campanha Tributo à Cidadania 2012 (até Dezembro 347 

2012) – R$ 310.861,02. Este valor poderá sofrer alterações considerando que poderá ser 348 

arrecadado até o mês de abril por ocasião das Declarações de Imposto de Renda 21.4. 349 

Curso sobre o Sistema de Comunicação Alternativa por troca de figuras – PECS, na 350 

APAE Cascavel, com data prevista para março/2013. Etelda faz a leitura do convite da 351 

APAE e expõe que no caso de alguém ter interesse deverá entrar em contato com a 352 

equipe da Entidade. 21.5. Reunião com lideranças Comunitárias, no Distrito de São 353 

João do Oeste, em 15/03/2013, às 9hs. Pauta: Ações Intersetoriais de Atendimento à 354 

Criança e ao Adolescente do Distrito. Etelda informa que a reunião foi marcada para a 355 

referida data e que todos estão convidados a participar. Presidente pede autorização do 356 

CMDCA para fazer uso da logomarca do CMDCA para a campanha “todos contra a 357 

Pedofilia”. A plenária foi favorável ao uso da Logomarca enquanto apoio. Nada mais 358 

havendo a ser tratado o Presidente Valdair Mauro Debus, encerra a reunião às onze horas e 359 

quarenta e sete minutos, momento em que novamente agradeceu à Coordenadora do Centro 360 

da Juventude pela receptividade e disponibilização do espaço físico para realização da 361 

Reunião Descentralizada do CMDCA, e eu Terezinha Ferraz lavrei a presente ata que após 362 

lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 363 


