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REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

ATA Nº 05 - 08/05/2013 
 
 
Aos oito dias do mês de Maio do ano de dois mil e treze, às oito horas e trinta e dois 1 

minutos, nas dependências da UNIPAR – PROGRAMA APRENDIZ LEGAL DA 2 

OSCIP GERAR – Rua Rui Barbosa, 611 – Jardim Cristal, nesta Cidade de Cascavel, 3 

aconteceu a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança o 4 

Adolescente - CMDCA, com a presença do seu Presidente, Sr. Valdair Mauro 5 

Debus, e seus membros conforme lista de presença em anexo a esta ata, para tratar 6 

dos seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da Pauta da Reunião; 7 

2. Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 3. Apreciação e 8 

aprovação de substituição de Conselheiro Não Governamental: Ofício No. 9 

92/2013 de 23/04/2013 – CEMIC. Posse do Sr. Alberto Rodrigues Pompeu (em 10 

substituição ao Sr. Lino Santo Mantovani); 4. Apreciação e aprovação da Ata 11 

Nº. 04 de 03/04/2013; 5. Fala do Coordenador do Programa Aprendiz Legal – 12 

GERAR; 6. Informação sobre o Resultado/ Arrecadação da Campanha Tributo à 13 

Cidadania 2012;  7. Apreciação e deliberação sobre o Ofício No. 086/2013 da 14 

Secretaria de Assuntos Jurídicos – SEAJUR/ Departamento do Contencioso, 15 

referente “constitucionalidade do Art. 13 da Lei Nº. 6.088/2012”; 8. Apreciação 16 

e aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, 17 

referente ao Plano de Providências da Associação Recanto da Criança – 18 

ampliação do Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade Residencial III; 9. 19 

Apreciação e Aprovação da documentação das Entidades Associação Recanto 20 

da Criança, Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, Programa Família Acolhedora, 21 

Unidade de Acolhimento Institucional Masculina e Unidade de Acolhimento 22 

Institucional Feminina, para captação de recursos junto ao CEDCA/FIA 23 

ESTADUAL – Fase 1, em conformidade com as Deliberações Nº. 022 e 023/2013 24 

– CEDCA/PR – PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA; 9.1. Para conhecimento 25 

Ofício No. 326/2013 de 25/04/2013 – 8ª. Promotoria de Justiça da Comarca de 26 

Cascavel,  referente assinatura nos formulários – Fase 1 - Deliberação No. 27 

022/2013 – CEDCA/PR; 10. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de 28 

Inscrição, Monitoramento e Avaliação, do Plano de Metas referente à entrega 29 

de Alvarás de Licença da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros, pelas 30 

Entidades Governamentais e Não Governamentais,  para Validação Anual e 31 

Renovação Quadrianual de Registros no CMDCA; 11. Apreciação e aprovação 32 

do Parecer da Sub-Comissão de Monitoramento da CISVEL, referente à 33 

denúncias do CENSE I; 11.1. – Matéria Mídia de 05/04/2013 – CATVE – 34 

“Promotoria pede interdição do CENSE em Cascavel; 12. Apreciação e 35 

aprovação de encaminhamentos referentes à CEV/PETI: 12.1. Calendário de 36 

Reuniões e sua publicização; 12.2. Aprovação de alteração do Decreto 37 

Municipal No. 10.005 de 05/07/2011; 13. Para conhecimento: Ofício No. 38 



101/2013 de 18/04/2013 – CMDCA, resposta ao Ofício Nº. 245/2013 de 39 

01/04/2013 – Processo No. 0030.13.000509-0 – 8ª. Promotoria de Justiça – 40 

cascavel PR – referente “Termo de Encaminhamento – Conselho Tutelar 41 

Regional Oeste”; 14. Para conhecimento: 14.1 - Ofício No. 272/2013 PRO MP 42 

No. 0030.13.000553-8, manifestação do CMDCA em 10 (dez) dias, em relação a 43 

situação de registro de parceria entre Fundação Assis Gurgacz – FAG e 44 

Associação de Educação Domiciliar e Social do Paraná; 14.2 - Levantamento 45 

de necessidades para planejamento da Política de Atendimento a Criança e ao 46 

Adolescente do Distrito de São João do oeste – Cascavel PR; 14.3 - E-Mail 47 

SEMEL, informa criação do Setor de Projetos, Captação e Cadastramento; 15. 48 

Informes: 15.1 - Reunião Extraordinária CMDCA em 22/05/2013 às 8h15, Sala de 49 

Reuniões 3º. Piso – Prefeitura Municipal – Pauta: Apresentação de relatórios 50 

dos Conselhos Tutelares; 15.2 - Ofício Nº. 248/2013 de 05/04/2013 – Conselho 51 

Tutelar regional Oeste; 15.3 - Ofício Nº. 274/2013 de 19/04/2013 – Conselho 52 

Tutelar Leste; 15.4 - Ofício Nº. 012/2013 de 26/04/2013 – Conselho Municipal da 53 

Juventude; 15.5 - Lei Nº. 6.195/2013 – Institui a Semana Todos Contra a 54 

Pedofilia, no Município de Cascavel e dá outras providências. Inicialmente o 55 

Presidente Valdair Mauro Debus agradeceu a presença de todos e a acolhida de 56 

Vilmar Scherer - Gerente da OSCIP GERAR e de sua equipe. Mencionou 57 

especialmente os convidados/ visitantes presentes na reunião: Marilu C. Catusso e 58 

sua estagiária de Serviço Social Sra. Kelly C. Favoretto – Programa de Evasão 59 

Escolar do NRE; Sr. Emo Urbino - Assessor do Vereador Pedro Maria Martendal de 60 

Araújo,  Sra. Eliane Schlichting - Instituto GRPCOM; Izolda Eufrasio do “Movimento 61 

Cascavel Todos Contra a Pedofilia”, Sra. Haydi G. Fernandes – Projeto Pescar, do 62 

Sr. Alonso Tomaz, que realiza um trabalho de escritor e irá fazer a leitura de uma 63 

poesia de sua autoria com o tema pedofilia, de Rosangela F. S. Nietto da Agência do 64 

Trabalhador. Comenta sobre a semana “Cascavel todos contra a Pedofilia” e solicita 65 

que todos os Conselheiros se disponham a colocaras camisetas do movimento e 66 

fazer uma foto para registro. Prosseguindo colocou em apreciação e aprovação a 67 

Pauta da Reunião. Etelda Madsen, Assistente Social da Secretaria Executiva do 68 

Conselho solicitou a retirada do item de pauta No. 3, devido a ausência do 69 

Conselheiro que seria empossado, por compromisso e viagem. José César Sagrilo 70 

solicitou a inclusão de pauta nos informes de “Devolutiva sobre a participação das 71 

ONGs na rede de proteção criança e adolescente”. Com dez votos favoráveis 72 

(quorum presente neste momento), a pauta foi aprovada com as alterações, 73 

conforme segue: 1. Apreciação e aprovação da Pauta da Reunião; 2. Apreciação 74 

e aprovação das justificativas de ausências; 3. Apreciação e aprovação da Ata 75 

Nº. 04 de 03/04/2013; 4. Fala do Coordenador do Programa Aprendiz Legal – 76 

GERAR; 5. Informação sobre o Resultado/ Arrecadação da Campanha Tributo à 77 

Cidadania 2012; 6. Apreciação e deliberação sobre o Ofício No. 086/2013 da 78 

Secretaria de Assuntos Jurídicos – SEAJUR/ Departamento do Contencioso, 79 

referente “constitucionalidade do Art. 13 da Lei Nº. 6.088/2012”; 7. Apreciação 80 

e aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, 81 

referente ao Plano de Providências da Associação recanto da Criança – 82 

ampliação do Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade Residencial III; 8. 83 

Apreciação e Aprovação da documentação das Entidades Associação Recanto 84 

da Criança, Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, Programa Família Acolhedora, 85 

Unidade de Acolhimento Institucional Masculina e Unidade de Acolhimento 86 

Institucional Feminina, para captação de recursos junto ao CEDCA/FIA 87 

ESTADUAL – Fase 1, em conformidade com as Deliberações Nº. 022 e 023/2013 88 



– CEDCA/PR – PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA; 8.1. Para conhecimento   89 

Ofício  No. 326/2013 de 25/04/2013 – 8ª. Promotoria de Justiça da Comarca de 90 

Cascavel,  referente assinatura nos formulários – Fase 1 - Deliberação No. 91 

022/2013 – CEDCA/PR; 9. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de 92 

Inscrição, Monitoramento e Avaliação, do Plano de Metas referente a entrega 93 

de Alvarás de Licença da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros, pelas 94 

Entidades Governamentais e Não Governamentais, para Validação Anual e 95 

Renovação Quadrianual de Registros no CMDCA; 10. Apreciação e aprovação 96 

do Parecer da Sub-Comissão de Monitoramento da CISVEL, referente à 97 

denúncias do CENSE I; 10.1. – Matéria Mídia de 05/04/2013 – CATVE – 98 

“Promotoria pede interdição do CENSE em Cascavel; 11. Apreciação e 99 

aprovação de encaminhamentos referentes à CEV/PETI: 11.1. Calendário de 100 

Reuniões e sua publicização; 11.2. Aprovação de alteração do Decreto 101 

Municipal No. 10.005 de 05/07/2011; 12. Para conhecimento: Ofício No. 102 

101/2013 de 18/04/2013 – CMDCA, resposta ao Ofício Nº. 245/2013 de 103 

01/04/2013 – Processo No. 0030.13.000509-0 – 8ª. Promotoria de Justiça – 104 

cascavel PR – referente “Termo de Encaminhamento – Conselho Tutelar 105 

Regional Oeste”; 13. Para conhecimento: 13.1 - Ofício No. 272/2013 PRO MP 106 

No. 0030.13.000553-8, manifestação do CMDCA em 10 (dez) dias, em relação a 107 

situação de registro de parceria entre Fundação Assis Gurgacz – FAG e 108 

Associação de Educação Domiciliar e Social do Paraná; 13.2 - Levantamento 109 

de necessidades para planejamento da Política de Atendimento a Criança e ao 110 

Adolescente do Distrito de São João do oeste – Cascavel PR; 13.3 - E-Mail 111 

SEMEL, informa criação do Setor de Projetos, Captação e Cadastramento; 14. 112 

Informes: 14.1 - Reunião Extarordinária CMDCA em 22/05/2013 às 8h15, Sala de 113 

Reuniões 3º. Piso – Prefeitura Municipal – Pauta: Apresentação de relatórios 114 

dos Conselhos Tutelares; 14.2 - Ofício Nº. 248/2013 de 05/04/2013 – Conselho 115 

Tutelar regional Oeste; 14.3 - Ofício Nº. 274/2013 de 19/04/2013 – Conselho 116 

Tutelar Leste; 14.4 - Ofício Nº. 012/2013 de 26/04/2013 – Conselho Municipal da 117 

Juventude; 14.5 - Lei Nº. 6.195/2013 – Institui a Semana Todos Contra a 118 

Pedofilia, no Município de Cascavel e dá outras providências; 14.6. Devolutiva 119 

sobre a participação das ONGS na rede de proteção criança e adolescente. 120 

Dando sequência o Presidente realizou a leitura do Ponto de Pauta No. 2. – 121 

Apreciação e aprovação das justificativas de ausência: Etelda Madsen realizou a 122 

leitura da justificativa de ausência de Maria da Glória Magrin, que informou por e-123 

mail sua impossibilidade devido acompanhamento de saúde do pai que está em 124 

tratamento hospital – UTI. Colocado em aprovação foi aprovado pela unanimidade 125 

dos presentes com dez votos. Maria Tereza Chaves sugere que seja enviado e-mail 126 

do CMDCA à Conselheira dando apoio diante da problemática que enfrenta. Valdair  127 

Mauro Debus propõe que seja feita oração no final da reunião. Prosseguindo o 128 

Presidente Valdair Mauro Debus faz a leitura do item de Pauta No. 3. – Apreciação 129 

e aprovação da Ata No. 04 de 03/04/2013 e solicita a dispensa da leitura, devido a 130 

mesma ter sido encaminhada antecipadamente para a leitura dos Conselheiros. Não 131 

havendo manifestações, é colocada em aprovação e é aprovada com dez votos 132 

favoráveis. Neste momento o presidente solicita a presença do Sr. Alonso para 133 

recitar a poesia de sua autoria que trata da pedofilia. Feita a leitura o mesmo é 134 

aclamado e o Presidente agradece sua presença na reunião. Na sequência solicita a 135 

presença dos Conselheiros para a foto com a camiseta do Movimento “Em Cascavel 136 

Todos Contra a Pedofilia”. O presidente passa a palavra para o gerente do 137 

Programa Aprendiz Legal do GERAR, Pauta No. 4 - para que faça uma síntese do 138 



trabalho desenvolvido. Vilmar Scherer faz uma breve exposição mencionando um 139 

pouco do histórico do trabalho da Entidade, das parcerias existentes, forma de 140 

trabalho, equipe de trabalho existente e convida a todos para conhecer o espaço de 141 

funcionamento do Programa Aprendiz Legal. Etelda Madsen fala que as pendências 142 

do Plano de providências do Programa Aprendiz Legal já foram informadas pelo 143 

GERAR ao Conselho e será pautado para a Comissão de Inscrição, Monitoramento 144 

e Avaliação para Análise. Valdair Mauro Debus agradece à exposição realizada. 145 

Neste momento adentram à reunião as Conselheiras Patricia Angela Finato, Ida 146 

Maria Dolla e Neusa Eli Figueredo Cerutti e se fez ausente da reunião o Sr. Lino 147 

Santo Mantovani, totalizando então um quorum de doze conselheiros presentes. 148 

Dando continuidade o Presidente realiza a leitura da Pauta No. 5 – Informação 149 

sobre o resultado/ arrecadação da Campanha Tributo à Cidadania 2012: Etelda 150 

Madsen faz a leitura dos dados informados pelo Gestor do FIA Municipal 151 

SEASO/DVADM – Arrecadação de R$ 87.532,07 (oitenta e sete mil e quinhentos e 152 

trinta e dois reais e sete centavos) de Pessoas Jurídicas no período de Janeiro à 153 

Dezembro de 2012; R$ 172.308,67 (Cento e setenta e dois mil e trezentos oito reais 154 

e sessenta e sete centavos) de Pessoas Físicas no período de Maio à Dezembro de 155 

2012 e R$ 9.054,36 (nove mil e cinqüenta e quatro reais e trinta e seis centavos) de 156 

Pessoas Físicas no período de Janeiro à Abril de 2013, totalizando um valor de R$ 157 

268.895,10 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos e noventa e cinco reais e 158 

dez centavos). Neste momento há amplo debate e sugestões diante do resultado da 159 

campanha, cujos valores foram inferiores ao ano anterior. Etelda diz que acredita 160 

que a arrecadação foi menor devido ser ano eleitoral e a sociedade ainda associar a 161 

campanha com o poder público municipal. Valdair reforça dizendo que ainda há 162 

necessidade de mobilizar a classe contabilista,   que desconhece o tema e sequer 163 

sabe como fazer as destinações ao FIA, bem como para que orientem e motivem 164 

seus clientes para tal. Rosangela expõe, que na sua opinião o maior problema está 165 

na divulgação, para que as pessoas solicitem aos seus contadores que façam a 166 

destinação. Sugere que é necessário pensar numa divulgação com outdoor, com a 167 

parceria da AMIC e ACIC. Valdair informa que a campanha não foi mais intensa, 168 

pois no ano de 2012 devido o período eleitoral, não havia disponibilidade de 169 

recursos para tal, e que o Conselho articulou junto à Administração Municipal sem 170 

êxito. Evilásio Schmitz expõe que o lançamento da campanha não foi produtivo, 171 

apesar de ter sido na ACIC, considerando que segundo dados dos contabilistas o 172 

potencial de arrecadação para Cascavel é de aproximadamente dois milhões. Diz 173 

que a divulgação na mídia deve ser permanente e duradoura. Que deve haver uma 174 

maior conscientização da sociedade informando inclusive que o FIA tem um CNPJ 175 

próprio e específico, e utilizar este dado novo na divulgação. Solicitou o apoio de 176 

Eliane Schlichting, representante da GRPCOM nesta divulgação. Eliane falou que já 177 

existe este apoio a nível estadual. Comentou que é necessário um planejamento de 178 

marketing para a campanha, de forma antecipada, e pode ser utilizado o espaço 179 

gratuito do grupo. Terezinha Ferraz reforçou sua opinião em relação ao assunto, 180 

dizendo que já é a terceira vez que sugere que seja formada uma comissão 181 

específica para tratar da Campanha do FIA. Valdair Mauro Debus diz que esse papel 182 

é da Comissão de Orçamento e Finanças e propõe que esse assunto seja pautado 183 

na referida comissão para repensar a forma de encaminhamento. José Cesar 184 

Sagrilo disse que é preciso pensar na rede estadual, levar o assunto para ser 185 

discutido - com os Sindicatos, Entidades e com a administração municipal para que 186 

seja parceira, assim como com o Sindicato dos Contabilistas e Escritórios de  187 

Contabilidade. Patrícia sugeriu que seja feito contato com a presidência do CRC 188 



para que forneça o nome de todos os contadores, e o CMDCA providencie o envio 189 

de ofícios a todos solicitando o apoio, com informações que os esclareçam quanto 190 

ao assunto. Janaina Alves Teixeira questiona quanto ao encaminhamento já 191 

sugerido, de contratação de um profissional “contador social” para assumir a 192 

responsabilidade de fazer visitas e contatos de porta em porta, para reforçar a 193 

campanha, bem como a necessidade de ampliar a discussão que impacta também 194 

na campanha, que se refere às doações casadas. Hayde G. Fernandes falou sobre 195 

as experiências de Maringá e de Curitiba que possuem doações dirigidas para 196 

ONGS, e que no seu entender o Conselho deveria fazer uma sensibilização “eu não 197 

dôo para o Conselho e sim para Entidades”, e que a atuação dos beneficiários seja 198 

mais próxima. Ainda que sejam trabalhados os resultados da arrecadação e não 199 

somente na véspera das destinações, ou prazos mais próximos. Etelda fala que as 200 

Entidades beneficiadas com os recursos precisam ser mais participativas na 201 

campanha. Comenta que as mesmas não podem contar com a partilha ainda neste 202 

mês, pois algumas já estão ligando na Secretaria Executiva para questionar sobre a 203 

partilha do recurso. Diz que a partilha depende da questão da regularização da Lei 204 

Municipal No. 6.088/2012 que será readequada, cujo assunto está em pauta para 205 

discussão na sequência. Comunica ainda, que o saldo atual da conta corrente do 206 

FIA é de R$ 638.734,51 (seiscentos e trinta e oito mil e setecentos e trinta e quatro 207 

reais e cinqüenta e um centavos). Dando prosseguimento o presidente Valdair 208 

realiza a leitura da Pauta No. 6 - Apreciação e deliberação sobre o Ofício No. 209 

086/2013 da Secretaria de Assuntos Jurídicos – SEAJUR/ Departamento do 210 

Contencioso, referente “constitucionalidade do Art. 13 da Lei Nº. 6.088/2012”: 211 

Etelda faz a leitura do texto do Ofício com o parecer jurídico da Dra. Nadia Carenina 212 

Parcianello Taniguti da SEAJUR, que apresenta como conclusão que “a parte final 213 

do art. 13 da Lei No. 6.088/2012, a qual vincula o CMDCA à Secretaria Municipal de 214 

Administração, é inconstitucional ante a usurpação da competência privativa do 215 

executivo. Ademais, resta esclarecer que a Secretaria de Administração está 216 

classificada na organização administrativa municipal, traçada pelo art. 14 da Lei No. 217 

5.307/2009, como de natureza “meio”, ou seja, possui atribuições vinculadas ao 218 

apoio e suporte da estrutura administrativa. De modo que, num juízo de 219 

conveniência e oportunidade, a Secretaria de Administração não é o órgão municipal 220 

adequado para se alcançar as finalidades e objetivos do CMDCA, em virtude de 221 

estarem intimamente ligados às atividades fins do Município de Cascavel, como à 222 

proteção à criança”. Em discussão o assunto, houveram manifestações 223 

questionando porque somente agora o jurídico municipal está dando este parecer, 224 

pois supõe-se que apesar da Lei ter sido proposta pelo Legislativo, o Prefeito a 225 

sancionou e certamente deve ter solicitado parecer do jurídico em relação ao 226 

assunto. Valdair diz que serve como aprendizado o ocorrido, pois agora sabe-se que 227 

os pareceres jurídicos devem advir da SEAJUR. Comenta-se que houve a 228 

assessoria da Advogada Lucila Mazuquini Bossa da SEASO,  que não observou 229 

estes aspectos. Finalizando Etelda informa que na data de ontem a Secretaria 230 

Municipal de Administração apresentou proposta de alterações na Lei No. 231 

6.088/2012, cuja discussão deverá ser promovida com mesa diretiva, comissão de 232 

leis e os representantes que estiveram na reunião anterior.Neste momento, às nove 233 

horas e cinqüenta e três minutos,  chegam ao recinto da reunião a Sra. Ana C. 234 

Stocker, assessorado Vereador Vanderlei Augusto da Silva, os Conselheiros 235 

Tutelares Adilson de Amorin, Luziara G. Barros e Silvana Fontoura da Rosa Kleis. O 236 

Presidente encaminha para análise o Ponto de Pauta No. 7. Apreciação e 237 

aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, 238 



referente ao Plano de Providências da Associação Recanto da Criança – 239 

ampliação do Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade Residencial III: 240 

Etelda realiza a leitura do “parecer favorável a Apreciação e aprovação do Parecer 241 

da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, referente ao Plano de 242 

Providências da Associação Recanto da Criança – ampliação do Serviço de 243 

Acolhimento Institucional – Unidade Residencial III”. Não havendo questionamentos 244 

e nem manifestações, o parecer é colocado em aprovação, e é aprovado com doze 245 

votos favoráveis. Ato contínuo o presidente coloca em apreciação o Ponto de Pauta 246 

No.  8  Apreciação e Aprovação da documentação das Entidades Associação 247 

Recanto da Criança, Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, Programa Família 248 

Acolhedora, Unidade de Acolhimento Institucional Masculina e Unidade de 249 

Acolhimento Institucional Feminina, para captação de recursos junto ao 250 

CEDCA/FIA ESTADUAL – Fase 1, em conformidade com as Deliberações Nº. 251 

022 e 023/2013 – CEDCA/PR – PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA; 8.1. Para 252 

conhecimento Ofício No. 326/2013 de 25/04/2013 – 8ª. Promotoria de Justiça da 253 

Comarca de Cascavel, referente assinatura nos formulários – Fase 1 - 254 

Deliberação No. 022/2013 – CEDCA/PR: Etelda informa que a documentação 255 

apresentada pelas Entidades Lar dos Bebês e Recanto da Criança, bem como das 256 

Unidades de Acolhimento Feminina e Masculina e do Programa Família Acolhedora, 257 

visam obter recursos deliberados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 258 

do Adolescente – CEDCA PR, através do FIA Estadual. Que dentre as exigências de 259 

documentos a serem encaminhados pelo CMDCA, contempla a aprovação da 260 

documentação pelo CMDCA e CMAS através de publicação de Resoluções que irão 261 

compor a documentação que será remetida ao CEDCA. Neusa da SEASO informa 262 

que está em seu poder os documentos das Unidades de Acolhimento Feminina e 263 

Masculina e do Programa Família Acolhedora, bem como da Portaria nomeando 264 

uma comissão municipal responsável pelo acompanhamento e diagnóstico das 265 

situações de acolhimento institucional e familiar, visando a garantir da convivência 266 

familiar e comunitária e situações que venham a provocar rupturas e cortes de 267 

vínculos de crianças e adolescentes com suas famílias, de forma desnecessária. 268 

Diante do fato que os documentos dos serviços governamentais não foram 269 

conferidos pelo CMDCA preliminarmente, ficou deliberado pela aprovação, 270 

condicionada que caso haja alguma pendência seja regularizada na data de hoje 271 

junto à Secretaria Executiva do CMDCA, para a publicação através de Resolução. 272 

Colocado em aprovação, foi aprovado com onze votos favoráveis e a ausência da 273 

sala do Conselheiro Municipal José Cesar Sagrilo. Prosseguindo o Presidente 274 

realiza a leitura da Pauta No. 9 - Apreciação e aprovação do Parecer da 275 

Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, do Plano de Metas 276 

referente a entrega de Alvarás de Licença da Vigilância Sanitária e Corpo de 277 

Bombeiros, pelas Entidades Governamentais e Não Governamentais, para 278 

Validação Anual e Renovação Quadrianual de Registros no CMDCA: Etelda 279 

realiza a leitura do parecer que tem como indicativo à Plenária, que o “PLANO DE 280 

METAS – ENTREGA DE ALVARÁS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO CORPO DE 281 

BOMBEIROS”, ANEXO I, seja adotado pelo CMDCA e  incluso  na  Resolução  No. 282 

005 de 06/02/2013 – CMDCA, como ANEXO V, bem como passe a vigorar para 283 

entrega na documentação no final deste mês de Maio, visando a validação de 284 

registro das Entidades, junto ao CMDCA.Há discussão da importância dessa 285 

exigência para garantir a segurança das crianças e adolescentes atendidos. Haydi 286 

questiona quanto ao prazo para tal. Valdair responde que foi baseado em orientação 287 

do Conselheiro Fábio que é do Corpo de Bombeiros. Ficou decidido que será 288 



emitido Ofício Circular orientando as Entidades, com cópia da Resolução que será 289 

publicizada. Em aprovação o parecer foi aprovado com dez votos favoráveis e duas 290 

ausências na sala de reunião de Maria Tereza Chaves e José Cesar Sagrilo. Dando 291 

continuidade é encaminhado o  Ponto de Pauta No. 10 - 10. Apreciação e 292 

aprovação do Parecer da Sub-Comissão de Monitoramento da CISVEL, 293 

referente à denúncias do CENSE I; 10.1. – Matéria Mídia de 05/04/2013 – CATVE 294 

– “Promotoria pede interdição do CENSE em Cascavel: Etelda realiza a leitura 295 

do parecer da CISVEL que dispõe  – Em relação 1ª.) Denúncia recebida através do 296 

Ofício No. 02/2013 de 14/02/2013, advinda da 12ª. Promotoria de Justiça da 297 

Comarca de Cascavel, em relação ao atendimento de interno, no período de 298 

internação no CENSE I -  “ Requerimento ao CENSE I, através de Ofício 299 

CISVEL/CMDCA, de cópias dos registros de ocorrências, dos registros de reuniões 300 

de equipe e dos relatórios diários de internos, referentes ao período de 15 à 301 

31/01/2013 e solicitação de posicionamento do Gestor da Unidade e da 302 

Coordenação Estadual – SEDS/ Curitiba, em relação à denúncia, com prazo de 05 303 

(cinco) dias para resposta à Secretaria Executiva do CMDCA, visando subsidiar a 304 

análise da procedência da denúncia, e elaboração de parecer quanto a 305 

encaminhamentos necessários pela CISVEL/CMDCA”; Em relação a 2ª.) Denúncia 306 

recebida pelo CMDCA, através do e-mail censecascavel@gmail.com, com carta 307 

denúncia anexa,  referente à gestão do CENSE I. Envio de cópia da denúncia, 308 

através de Ofício CISVEL/CMDCA à Secretaria de Estado da Família e 309 

Desenvolvimento Social – SEDS Curitiba, com cópia ao Conselho Estadual dos 310 

Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA – Curitiba PR, devido a Carta 311 

Denúncia apontar questões relativas à Gestão do CENSE I, com solicitação que a 312 

SEDS informe se tem conhecimento das supostas irregularidades apontadas na 313 

denúncia e as medidas adotadas, no prazo de 10 (dez) dias”. José Cesar Sagrilo 314 

lembrou que o assunto envolvendo a situação de precariedade dos CENSEs, foi 315 

tratado na Audiência Pública, na qual esteve presente o Dr. Sérgio. Terezinha Ferraz 316 

e Etelda Madsen disseram que já houve audiência de justificação da Dra. Larissa 317 

com a SEDS Curitiba, para tratar da construção do CENSE I. Não havendo mais 318 

questionamentos e contribuições o parecer e colocado em aprovação pelo 319 

Presidente e o mesmo é aprovado com doze votos favoráveis. Valdair sugere que 320 

seja feito algum encaminhamento pelo CMDCA quanto ao assunto, após discussão 321 

ficou deliberado pelo envio de Ofício assinado conjuntamente pelos Presidentes do 322 

CMDCA e CISVEL, solicitando informações à Dra. Larissa quanto aos 323 

encaminhamentos realizados na referida audiência de justificação. Prosseguindo é 324 

colocado em multimídia o texto veiculado na CATVE – na data de 05/04/2013 325 

“Promotoria pede interdição do CENSE de Cascavel”, para leitura e conhecimento 326 

da Plenária. Dando continuidade o Presidente realiza a leitura do Ponto de Pauto 327 

No. 11 - Apreciação e aprovação de encaminhamentos referentes à CEV/PETI: 328 

11.1. Calendário de Reuniões e sua publicização; 11.2. Aprovação de alteração 329 

do Decreto Municipal No. 10.005 de 05/07/2011: Etelda realiza a apresentação do 330 

calendário de reunião no multimídia, que é aprovado pela plenária com doze votos 331 

favoráveis à publicação do mesmo. Quanto à minuta do Decreto, foi analisada a 332 

nova composição proposta para a comissão e questionada a necessidade de 333 

representação de órgãos e movimentos de defesa de direitos, bem como dos 334 

Ministérios Públicos do Trabalho e do Paraná, da Vara da Infância e da Juventude e 335 

do Conselho Municipal da Juventude, que será instituído no Fórum Municipal da 336 

Juventude neste mês de Maio. Diante das proposições feitas, ficou deliberado pela 337 

plenária que a minuta do Decreto retorne à CEV/PETI para reanálise. Neste 338 
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momento comparece à reunião o Vereador Vanderlei Augusto da Silva. Pauta No. 339 

12 - Para conhecimento: Ofício No. 101/2013 de 18/04/2013 – CMDCA, resposta 340 

ao Ofício Nº. 245/2013 de 01/04/2013 – Processo No. 0030.13.000509-0 – 8ª. 341 

Promotoria de Justiça – cascavel PR – referente “Termo de Encaminhamento – 342 

Conselho Tutelar Regional Oeste”: O Presidente informa aos presentes que está 343 

em trâmite junto ao Ministério Público um Processo feito pelo Conselho Tutelar 344 

Oeste, contra o CMDCA. Diante disso, será realizada a leitura da defesa feita pelo 345 

Conselho, para conhecimento, pois já foi enviada ao Ministério Público. Inicialmente 346 

Etelda realiza a leitura do Ofício No. 0192/2012 de 21/03/2013 com o Termo de 347 

Encaminhamento à Justiça da Infância e da Juventude, pelo Conselheiro Tutelar 348 

Regional Oeste, e após o texto em sua integralidade, que é acompanhada pelos 349 

presentes através do multimídia, no qual consta o que segue: “O Conselho Municipal 350 

de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA no uso de suas atribuições legais 351 

e atendendo solicitação de manifestação a respeito do Termo de Encaminhamento 352 

do Conselho Tutelar Regional Oeste – Ofício N. 0192/2012 de 21/03/13, esclarece o 353 

que segue, em relação aos parágrafos do referido termo:1º. Parágrafo: O CMDCA 354 

nesta gestão de 2012/2014 (cujo mandato teve início em 01/07/2012), realmente tem 355 

recebido muitas denúncias, sendo que destas 20 (vinte) relativas ao Conselho 356 

Tutelar Regional Oeste e 01 (uma) relativa ao Conselho Tutelar Regional Leste. 357 

Estão em andamento 05 (cinco) Apurações Sumárias, 01 (uma) Sindicância 358 

Administrativa e 02 (dois) Processos Administrativos Disciplinares, as demais já 359 

foram arquivadas. As providências adotadas pelo CMDCA são as previstas na Lei 360 

Municipal Nº.  6.088/2012, Capítulo IV – Da Criação e Funcionamento dos 361 

Conselhos Tutelares, Seção XIV – Do Processo Disciplinar e Sua Revisão, com a 362 

adoção dos seguintes procedimentos : 1º.) Ao receber a denúncia a mesma é 363 

pautada para análise da Comissão Especial de Leis, da qual participam apenas 364 

Conselheiros Municipais Titulares e Suplentes; 2º.) A Comissão Especial de Leis, 365 

após análise, emite parecer à Plenária da Reunião Ordinária do CMDCA, com 366 

indicativo de realização de Apuração Sumária a qual possibilita a defesa do 367 

Conselheiro Tutelar denunciado, no prazo de 10 (dez) dias, conforme prevê a Lei 368 

Municipal No. 6.088/ 2012 - Subseção I - Da apuração sumária - Art. 76 e 77; 3º.) Os 369 

Conselheiros Tutelares são oficiados com cópia da denúncia anexa, com prazo de 370 

10 (dez) dias,  para a defesa e protocolo junto à Secretaria Executiva do Conselho; 371 

4º.) Recebida a defesa do denunciado, a Comissão Especial de Leis, reúne-se 372 

novamente,  e analisa os argumentos e documentos  apresentados, e elabora 373 

parecer à Plenária da Reunião Ordinária do CMDCA com indicativo de 374 

arquivamento, abertura de Sindicância Administrativa ou Abertura do Processo 375 

Administrativo Disciplinar, conforme prevê a Lei No. 6.088/2012, Art. 73 e 76. 4.1) 376 

No caso de parecer sugerindo Sindicância Administrativa, a mesma “é um 377 

procedimento investigatório, objetivando a colheita e produção de todas as provas 378 

em direito admitidas e esclarecimento dos fatos”, Art. 78 à 80; 4.2) Concluída a 379 

Sindicância Administrativa, a Comissão instituída para tal, apresenta parecer à 380 

Plenária do CMDCA, com indicativo de arquivamento ou Abertura do Processo 381 

Administrativo Disciplinar, este previsto na Lei No. 6.088/2012, Art. 81 à 85. 5º.) 382 

Tanto os denunciados como os denunciantes identificados, são oficiados pelo 383 

CMDCA, quanto ao arquivamento das apurações sumárias, com envio de cópia da 384 

Resolução com a deliberação do Conselho. 6º.) Quanto as Sindicâncias e Processos 385 

Administrativos, que estão em andamento, as providências ocorrem através de 386 

Ofícios, Citações e intimações realizadas pelas Comissões nomeadas para tais 387 

apurações. Cabe esclarecer, que todas estas deliberações são publicizadas, através 388 



de Resoluções do CMDCA, conforme já mencionado, e quando se trata de denúncia 389 

advinda desse Ministério Público, o mesmo é oficiado como aos demais 390 

denunciantes. Salientamos que nos casos de envio de Ofícios aos Conselheiros 391 

Tutelares  visando a apuração sumária, há um cuidado da Secretaria Executiva de 392 

entregá-los exclusivamente ao próprio denunciado, evitando desta forma a 393 

exposição, divulgação da denúncia e do fato à terceiros, bem como nos casos de 394 

Sindicância e Processos Administrativos, e permitindo a ampla defesa do 395 

denunciado conforme prevê a Lei Municipal No. 6.088/2012. O CMDCA enquanto 396 

órgão deliberativo e responsável pelo controle social da Política Municipal dos 397 

Direitos da Criança e do Adolescente, tem como prerrogativa e obrigatoriedade, a 398 

publicidade de suas deliberações, questão prevista na Lei Municipal de No. 399 

6.088/2012, Art. 21, Inciso XX.  Diante disso, as pautas de reuniões e atas são 400 

públicas, bem como a participação nas reuniões ordinárias e extraordinárias. Não 401 

cabendo, portanto ao Conselho,  a proibição da participação da Sociedade e da 402 

Mídia em suas reuniões, bem como o acesso as deliberações que são publicizadas 403 

através de Resoluções e Editais no Diário Oficial do Município de Cascavel e Jornal 404 

o Paraná. 2º) Parágrafo:  O CMDCA em nenhum momento recebeu pedido de 405 

informação e/ou cópia dos processos de Sindicâncias Administrativas e Processos 406 

Administrativos Disciplinares, por parte de Conselheiros Tutelares denunciados, até 407 

a data do envio do Termo de Encaminhamento à Justiça da Infância e da 408 

Adolescência, e esclarece que tais solicitações podem ser requeridas através de 409 

protocolo junto à Secretaria Executiva do Conselho. Informa ainda, que as 410 

deliberações do Conselho quanto ao Processo Disciplinar e sua revisão, referentes à 411 

denúncias contra Conselheiros Tutelares, são todas publicizadas. Questionam como 412 

se dá a apuração, ao que novamente respondemos: seguindo-se a Lei No. 413 

6.088/2012, Seção XIV, Do “Processo Disciplinar e sua Revisão, Art. 71 à 99. 3º) 414 

Parágrafo: No que se refere à questão de transferência de servidoras municipais do 415 

Conselho Tutelar Regional Oeste, trata-se de questão administrativa, cuja gestão é 416 

realizada  pela Secretaria Municipal de Assistência – SEASO. Este Conselho 417 

Municipal somente tomou conhecimento do fato, após ter sido realizado o 418 

remanejamento de servidores, e preocupado com o fato de ter envolvido a Servidora 419 

Cristina Aparecida de Melo , que possuía ampla experiência e tempo de trabalho no 420 

referido Conselho Tutelar. O assunto foi discutido em reunião plenária do CMDCA 421 

na data de 06/03/2013, conforme cópia da ata anexa, tendo sido encaminhado o 422 

Ofício No. 044/2013 de 07/03/2013 à SEASO, solicitando informações, uma vez que 423 

a referida funcionária fez parte de Sindicâncias Administrativas referente às 424 

Conselheiras Tutelares Andrelina Pedroza Battisti e Silvana Ricardi do Conselho 425 

Tutelar Regional Oeste, na condição de testemunha, contribuíndo significativamente 426 

para o andamento destes trabalhos do CMDCA e, coincidentemente logo após, foi 427 

remanejada de seu local de trabalho. Cita-se ainda que alguns Conselheiros do 428 

CMDCA, que foram anteriormente Conselheiros Tutelares e trabalharam diretamente 429 

com a funcionária Cristina Aparecida T. de Mello, elogiaram o seu desempenho 430 

funcional e informaram que a mesma sempre foi muito ética, eficiente e competente 431 

em suas atribuições e responsabilidades, e que o fato de sua transferência gerou 432 

estranheza.  Em resposta aos questionamentos do CMDCA, através do Ofício 433 

supracitado, a SEASO enviou o Ofício No. 294/2013 de 02/04/2013, cópia anexa, 434 

bem como o assunto foi pautado na Reunião Ordinária do CMDCA realizada na data 435 

de 03/04/2013, quando o Ofício foi lido para conhecimento da plenária e a Secretária 436 

Municipal Inês Aparecida de Paula fez os esclarecimentos necessários quanto as 437 

providências administrativas tomadas. 4º.  Parágrafo: Quanto às substituições de 438 



Conselheiros Tutelares Titulares, afastados devido licença de saúde, situação de 439 

férias e pedido de exoneração, o CMDCA ao tomar conhecimento formal e 440 

considerando as prerrogativas legais, previstas na Lei Municipal No. 6.088/2012, Art. 441 

56..  Parágrafo Único que diz: “os candidatos eleitos como suplentes serão 442 

convocados pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – 443 

CMDCA para assumir no caso de férias e vacância, licenças para tratamento de 444 

saúde, maternidade ou paternidade quando exceder a 30 dias”. Em todas as 445 

situações previstas em lei, o CMDCA imediatamente tomou todas as providências 446 

necessárias com vistas à convocação e posse dos Conselheiros Tutelares 447 

Suplentes, seguindo rigorosamente a ordem de eleição, conforme exposição a 448 

seguir: 4.1) Quanto à cobertura de férias: Conforme prevê a Lei Municipal No. 449 

6.088/2012, Art. 65, § 3º. § 3.º, “no período de férias igual a 30 (trinta) dias, o 450 

Conselheiro Tutelar será substituído pelo próximo suplente eleito que tenha 451 

participado da capacitação, conforme prevê o artigo 62 desta Lei, respeitando a 452 

ordem de classificação”.  Foram tomadas todas as providências pelo CMDCA,     de 453 

acordo com a previsão legal. Ao contrário, os Conselhos Tutelares não respeitaram 454 

o prazo legal, que de acordo com o Art. 65 § 4º., prevê que “as férias deverão ser 455 

programadas pelos Conselhos Tutelares, podendo gozá-las apenas um Conselheiro 456 

em cada período, devendo ser informado por escrito ao Conselho Municipal de 457 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA com pelo menos 30 dias de 458 

antecedência, para que seja providenciada a convocação do suplente”, conforme 459 

demonstraremos a seguir pela comprovação dos documentos anexos: O CMDCA 460 

oficiou os Conselhos Tutelares Regionais Oeste e Leste, através dos Ofícios Nº. 461 

669/2012 e 670/2012 datados de 24/10/2012, constando em anexo a planilha de 462 

período aquisitivo de férias fornecida pelo Departamento Recursos Humanos da 463 

Prefeitura Municipal, com férias a serem programadas pelos Conselheiros à partir de 464 

02/01/2013, com exceção da Conselheira Mônica Andressa Silveira, que tinha 15 465 

(quinze) dias para gozar do mandato anterior, com prazo limite de gozo até 466 

30/03/2013, bem como  acordado entre CMDCA e Conselhos Tutelares, que haveria 467 

uma escala de férias ininterrupta, intercalando conselheiros dos dois Conselhos 468 

Tutelares, afim de facilitar a contratação de apenas um suplente para cobrir as férias 469 

de todos,  consecutivamente, conforme documentado através do Ofício No. 470 

553/2012 de 03/10/2012, cópia anexa. Foi recebido pelo CMDCA, mais de um 471 

documento dos Conselhos Tutelares, expondo sobre as escala de férias, sendo 472 

Comunicação Interna sem Nº de  19/11/2012, Ofício No. 728/2012 de 13/11/2012 e 473 

por último o Ofício No. 798/2012 de 05/12/2012 datado de 06/12/2012, com a escala 474 

final de férias.  O CMDCA deliberou e publicizou a convocação imediata do 475 

Conselheiro Tutelar Suplente, para cobrir a escala de férias, através da Resolução 476 

No. 071 de 05/12/2012, cópia anexa, e Edital de Convocação No. 14/2012 477 

de12/12/2012 da Suplente Marilia Maria Montiel que foi empossada em 14/12/2012, 478 

documento de posse anexo, contudo a mesma renunciou ao cargo em 18/12/2012, 479 

termo de renúncia anexo. Em 21/12/2012 o CMDCA deliberou,  publicizou e 480 

empossou, através da Resolução No. 086 de 21/12/2012 a Conselheira Tutelar 481 

Suplente Sra. Maria Helena Salvati Pinto, cópias anexas da Resolução e Termo de 482 

Posse. Diante do exposto fica evidente, que o CMDCA tomou todas as medidas de 483 

maneira antecipada, para garantir o cumprimento do gozo de trinta dias de férias dos 484 

Conselheiros Tutelares, que iniciaria em 02/01/2013; 4.2 – Quanto à cobertura de 485 

licenças médicas, das Conselheiras Tutelares Sandra Elenice de Jesus Silvério e 486 

Andrelina Pedroza Battisti: O CMDCA também tomou todas as medidas de sua 487 

responsabilidade, no sentido de garantir o suprimento de Conselheiros Tutelares, 488 



visando à manutenção de cinco conselheiros em cada Colegiado, em cumprimento a 489 

Lei Municipal No. 6.088/2012,  Art. 66, § 1.º, que diz: “ o Conselheiro Tutelar 490 

licenciado por mais de 30 (trinta) dias, será substituído pelo suplente eleito que 491 

tenha participado da capacitação, conforme prevê o artigo 62 desta Lei, para o 492 

preenchimento da vaga, respeitando a ordem de classificação.” Na data de 493 

21/11/2012 o CMDCA recebeu o Ofício Nº. 843/2012 datado de  20/11/2012 do 494 

Conselho Tutelar Regional Oeste, no qual solicitava ao CMDCA a convocação de 495 

suplente para substituir a Conselheira Tutelar Sandra Elenice de Jesus Silvério que 496 

estaria de licença médica de 05/11/2012 até 10/12/2012, sem envio de cópia do 497 

atestado médico. O CMDCA deliberou e publicizou a convocação e posse do 498 

Conselheiro Tutelar Suplente Sr. Milton Barbosa, para assumir a função em 499 

substituição a Conselheira Tutelar Sandra Elenice de Jesus Silvério, através da 500 

Resolução No. 071 de 05/12/2012, cópia anexa, tendo sido o mesmo empossado na 501 

data de 14/12/2012 para assumir a função a partir de 17/12/2012, documento anexo. 502 

Além disso, na mesma    Resolução  deliberou  que  fosse  Oficiado  à  SEASO/RH, 503 

para que informasse ao CMDCA se tinha conhecimento formal dos afastamentos de 504 

saúde da Conselheira Tutelar Sandra Elenice de Jesus Silvério e dos atestados 505 

médicos para tratamento de saúde da Conselheira Tutelar Andrelina Pedroza 506 

Battisti. Visando garantir informações mais precisas acerca do afastamento de 507 

saúde da Conselheira Tutelar Sandra Elenice de Jesus Silvério, da qual este 508 

CMDCA não tinha atestado médico, foi enviado o Ofício Nº 727/2012 de 21/12/2012 509 

à Secretaria de Administração/Depto de RH, com cópia para a  Secretaria Municipal 510 

de Assistência Social - SEASO, solicitando informações acerca da referida licença 511 

médica. Com resposta através do Ofício No. 819/2012/DPRH de 26/12/2012, a 512 

Secretaria de Administração/DVMST, comunicou que o afastamento da Conselheira 513 

iniciou em 22/11/2012 sem previsão de retorno, diferente da informação do 514 

Conselho Tutelar Regional Oeste, acima exposta, que seria do período de 515 

05/11/2012 até 10/12/2012. Na data de 21/12/2012 o CMDCA expediu o Ofício No. 516 

728/2012, através do qual informou ao Conselho Tutelar Regional Oeste sobre a 517 

situação de substituição da conselheira tutelar afastada. Portanto, o CMDCA 518 

realizou a posse de Conselheiro Tutelar Suplente antes mesmo do prazo de 30 519 

(trinta dias) de afastamento médico da  Conselheira Tutelar Sandra Elenice de Jesus 520 

Silvério, conforme prevê a legislação.  No que tange ao afastamento da Conselheira 521 

Tutelar Andrelina Pedroza Battisti, cuja licença médica iniciou em 21/02/2013, cópia 522 

do atestado médico anexa, o CMDCA providenciou a convocação e posse do 523 

Conselheiro Tutelar Suplente Sr. Otaviano Rodrigues do Nascimento, através do 524 

Edital de Convocação 01/2013 e Termo de Posse na data de 05/03/2013, cópias 525 

anexas. Portanto o suprimento da Conselheira Tutelar afastada,  ocorreu 16 526 

(dezesseis) dias antes do prazo legal, que é de 30 dias de afastamento médico, 527 

considerando que após 15 dias há situação de avaliação pericial. 4.3 - Quanto ao 528 

pedido de exoneração do Conselheiro Tutelar Elemar Muller: Na data de 21/12/2012 529 

o CMDCA recebeu o Ofício No. 843/2012 datado de 20/11/2012 no qual o Conselho 530 

Tutelar Regional Oeste comunicou ao CMDCA que o Conselheiro Elemar Muller iria 531 

renunciar ao mandato, e solicitou a convocação de suplente. Em 11/12/2012 o 532 

CMDCA recebeu outro Ofício No. 914/2012, no qual o Conselheiro Tutelar Elemar 533 

Muller solicitou ao CMDCA que adotasse as providências legais para sua 534 

substituição e acertos trabalhistas, a partir de 01/01/2013 e informou que trabalharia 535 

até a data de 21/12/2012 até o meio dia, e após estaria usufruindo folgas, cópia do 536 

ofício anexa.  O fato do acúmulo de folgas do referido Conselheiro foi informado à 537 

SEASO pelo CMDCA através do Ofício No. 714/2012 de 11/12/2012, e o CMDCA 538 



solicitou cópia dos cartões pontos do mesmo através do Ofício No. 723/2012 de 539 

19/12/2012. Através de informação verbal da SEASO/RH, foi repassado ao CMDCA 540 

que no controle de freqüência do Conselheiro Tutelar Elemar Muller, não haviam 541 

apontamentos de horas adicionais que justificassem tal compensação de horas. 542 

Diante disso, o CMDCA discutiu o assunto em Reunião da Comissão Especial de 543 

Leis e encaminhou o Ofício No. 725/2012 de 20/12/2012 ao Prefeito Municipal, com 544 

cópias à SEADM/ Depto RH e SEASO, indeferindo o pedido de compensação de 545 

horas que aconteceria do dia 21/12/2012 à 31/12/2013 deferindo o  pedido de 546 

renúncia a partir de 01/01/2013, bem como  deliberando a convocação do próximo 547 

Conselheiro Tutelar Suplente. Concomitantemente enviou o Ofício Nº. 726/2012 de 548 

20/12/2012 ao Conselheiro Tutelar Elemar Muller, com cópia ao Conselho Tutelar 549 

Regional Oeste, quanto aos encaminhamentos supracitados, junto à Administração 550 

Municipal. Cabe salientar que não é competência do CMDCA providenciar rescisões 551 

trabalhistas, bem como não pode fazer convocação de suplente sem que haja a 552 

formalização da rescisão trabalhista/ exoneração, bem como para suprimento de 553 

compensação de horas, que devem ser programadas pelos próprios Conselheiros 554 

Tutelares, a fim  de evitar acúmulos de horas,  que venham a  desfalcar o Colegiado. 555 

Contudo, visando garantir a qualidade do atendimento, bem como condições de 556 

trabalho do Conselho Tutelar, foi convocado o próximo suplente, conforme 557 

informado a esta Promotoria de Justiça através do Ofício No. 721/2012 de 558 

17/12/2012, cuja publicação ocorreu através da Resolução No. 086 de 21/12/2012.  559 

Mais uma vez fica evidenciado, que o CMDCA tomou todas as providências de sua 560 

competência e empossou a Conselheira Tutelar Suplente Maria Helena Salvati Pinto 561 

e Silvana de Andrade de Deus da Silva , conforme termos de posse, anexos. É 562 

oportuno informar que ocorreram alternâncias das Substituições de Conselheiros 563 

Tutelares Suplentes, já previstas na Resolução No. 071 de 05/12/2012, e foram 564 

decorrentes da desistência da Conselheira Tutelar Suplente Marilia Maria Montiel 565 

Coutinho e do pedido de exoneração do Conselheiro Elemar Muller. A disposição 566 

atual das substituições é:Conselheiro Tutelar Elemar Muller(solicitou exoneração)- 567 

Substituido pelo 1º. Suplente Milton Barbosa, de forma permanente; 3ª. Suplente 568 

Maria Helena Salvati Pinto – substituindo férias de nove Conselheiros Tutelares 569 

(exceto Milton Barbosa), no período de 20/12/2012 à 10/10/2013; Conselheira 570 

Tutelar Sandra Elenice J. Silvério, substituída pela 4ª. Suplente Silvana de Andrade 571 

de Deus daSilva, de forma temporária até a alta médica da conselheira Sandra; 572 

Conselheira Tutelar Andrelina Pedroza Battisti, substituída pelo 5º. Suplente 573 

Otaviano Rodrigues do Nascimento, de forma temporária até a alta médica de 574 

Andrelina;a 2ª. Suplente Marilia Maria Montiel Coutinho, foi convocada e 575 

renunciou.CONSIDERAÇÕES FINAIS: 1º.) O CMDCA solicitou à SEASO, a inclusão 576 

de pauta na reunião mensal com os Conselheiros Tutelares, a fim de prestar 577 

orientação e advertência aos Conselheiros Tutelares Regionais Oeste, quanto a 578 

postura no atendimento, devido várias denúncias recebidas, apontando ocorrências 579 

de intimações/convocações para  atendimento no Conselho e o mesmo não ocorria 580 

na data e horário agendados, por ausência do Conselheiro responsável pelo 581 

agendamento. Desta forma, gerando prejuízos aos usuários, que não eram 582 

comunicados e compareciam, bem como comprometimento da imagem do trabalho 583 

do Conselho Tutelar junto à Comunidade; 2º.) O CMDCA deliberou através da 584 

Resolução No. 071 de 05/12/ 2012, com o objetivo de evitar novas problemáticas 585 

relacionadas à entrega de atestados médicos, compensações de horas, ausências 586 

no Conselho Tutelar devido participação em Capacitações e provocando dificuldade 587 

no atendimento: Solicitar através dos  Ofícios  No.  693/2012 e 694/2012 de 588 



06/12/2012, que os Conselheiros Tutelares e demais funcionários dos Conselhos 589 

Tutelares Regionais Leste e Oeste,  passem   a   registrar  os  horários  de trabalho 590 

no Ponto Digital,  conforme   prevê   a   Lei   Municipal    No.   6.088/2012,  Art.  37,  591 

III,  § 1º. , e comuniquem formalmente a SEASO com cópia ao CMDCA, as escalas 592 

mensais de trabalho e de compensações de horários, ausências ao trabalho e em 593 

caso de afastamento de saúde realizem a entrega de   atestado  médico  ao RH/ 594 

SEASO com copia ao CMDCA. Quanto a participação em capacitações deve haver 595 

deliberação  através do  Colegiado e programada, a fim de   evitar   prejuízos   no   596 

atendimento.   3º.) Esclarecemos  que os Conselhos Tutelares não  encaminham ao  597 

CMDCA  cópia  das  escalas  de  trabalho  e  de compensação de horas, conforme 598 

previsão legal. 4º) Por fim, o CMDCA lamenta a atitude dos Conselheiros Tutelares 599 

do Conselho Tutelar Regional Oeste, em relação as inverdades expressas a esse  600 

Ministério Público e repudia a atitude dos Conselheiros Tutelares, que no relato feito, 601 

demonstram grande desconhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e 602 

principalmente referente a Lei Municipal No. 6.088/2012 de 20/07/2012, que dispõe 603 

sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e em relação ao 604 

CMDCA e Conselhos Tutelares. Ainda pior, quando dizem no último parágrafo do 605 

texto: “que da forma como isso tem se dado denota claramente perseguição política 606 

com fundo de interesse próprio, e não em favor da população ou a criança e 607 

adolescente usuários desse Conselho Tutelar”.  Como ficou justificado nas 608 

informações apresentadas por este Conselho de Direitos, denota-se que o CMDCA 609 

realiza seu trabalho com aparato legal e não com base em dados fictícios e sem 610 

fundamentos, e muito menos visando perseguição política, pois este tipo de atitude 611 

não está prevista no Controle Social exercido pelo CMDCA, que sempre busca a 612 

veracidade dos fatos, independentemente do tipo de denúncia, seja ela anônima ou 613 

identificada, pois esta é uma de suas atribuições. Restrito ao exposto,  levamos à 614 

apreciação de Vossa Excelência e nos colocamos à disposição para 615 

esclarecimentos que entender necessários”.Assinado pelo Sr. Valdair Mauro Debus - 616 

Presidente, Sr. Evilásio Schmitz - Vice-Presidente, Sra. Terezinha Ferraz - 1ª 617 

Secretária e Sra. Maribel L. Rodrigues -  2ª. Secretária do CMDCA”. Finalizada a 618 

leitura, o Presidente Valdair diz lamentar a atitude dos Conselheiros Tutelares, bem 619 

como os comentários de baixo calão que tem sido feitos, como por exemplo: “em 620 

Cascavel não é o cachorro que “mija” no poste e sim o poste que “mija” no 621 

cachorro”, e que isso denigre e desprestigia o trabalho feito em prol das crianças e 622 

adolescentes de Cascavel. Etelda informa que este documento enviado ao Ministério 623 

Público foi acompanhado de cópias de documentação comprobatória dos fatos 624 

argumentados no texto, contemplando aproximadamente cinqüenta páginas. Dando 625 

continuidade aos trabalhos o Presidente realizou a leitura do Ponto de Pauta No. 13 626 

- Para conhecimento: 13.1 - Ofício No. 272/2013 PRO MP No. 0030.13.000553-8, 627 

manifestação do CMDCA em 10 (dez) dias, em relação a situação de registro de 628 

parceria entre Fundação Assis Gurgacz – FAG e Associação de Educação 629 

Domiciliar e Social do Paraná; 13.2 - Levantamento de necessidades para 630 

planejamento da Política de Atendimento a Criança e ao Adolescente do 631 

Distrito de São João do oeste – Cascavel PR; 13.3 - E-Mail SEMEL, informa 632 

criação do Setor de Projetos, Captação e Cadastramento: Etelda realiza a leitura 633 

do Ofício No. 272/2013 PRO MP No. 0030.13.000553-8, bem como da cópia anexa 634 

de Ofício No. 89/2013 de 04 de Abril de 2013, advindo do Ministério Público de 635 

Palotina. Como resposta ao Ministério Público o CMDCA enviou o Ofício No. 636 

102/2013 de 18/04/2013, no qual informa que não realizou o registro da parceria da 637 

Entidade Associação Educação Domiciliar e Social do Paraná – AEFS/PR com a 638 



FAG, informando às partes interessadas através do Ofício No. 506/2012 de 639 

17/09/2012, que até que fossem dirimidas as dúvidas junto ao Ministério Público do 640 

Trabalho em relação à questões relacionadas à Portaria No. 723/2012 – MTE, não 641 

estaria autorizando o registro da parceria. Esclareceu ainda, ao Ministério Público, 642 

que apenas a FAG possui registro no CMDCA, para desenvolver Programa de 643 

Aprendizagem em Cascavel, e que caso a mesma esteja atuando em parceria com a 644 

AEFS/PR, e encaminhando adolescentes aprendizes para a COPEL nestas 645 

condições, não foi autorizado pelo CMDCA de Cascavel PR. O Conselho sugeriu  646 

também que a informação seja remetida ao Ministério Público do Trabalho desta 647 

Comarca de Cascavel, para as providências cabíveis. Quanto ao planejamento 648 

relativo ao Distrito de São João do Oeste Etelda informa que as planilhas para 649 

preenchimento de dados pelas Secretarias e Órgãos envolvidos, enviadas por Ofício 650 

e com prazo de dez dias para retorno, em sua grande maioria não retornaram. O 651 

Vereador Vanderlei pergunta quais as Secretaria que não deram a devolutiva. Etelda 652 

diz que são: Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Educação, 653 

Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Obras, CETTRANS, 654 

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Agência do Trabalhador. Já deram 655 

resposta: Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de 656 

Assistência Social, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Núcleo Regional de 657 

Educação. Reforça a importância dos representantes das Secretarias junto ao 658 

CMDCA, fazerem o papel de articuladores junto aos Secretários, pois o Conselho 659 

precisa dar uma resposta à Comunidade de São João, pois foram levantadas 660 

expectativas e é preciso dar respostas, sejam elas positivas ou negativas. Evilásio 661 

corrobora com Etelda falando da importância deste comprometimento com a 662 

Comunidade de São João. Patrícia sugere que quando for enviado Ofício aos 663 

Secretários com algum tipo de solicitação, que seja feita cópia ao Conselheiro que 664 

representa a Secretaria para que este acompanhe e articule as respostas 665 

necessárias. Laura R. O. S. Zanchin e Maria Aparecida Ferreira Navarro dizem não 666 

estar clara para elas  esta questão, pois o Secretário já enviou um Ofício para o 667 

CMDCA. Etelda e Valdair explicam que o ofício foi lido no dia da reunião lá em São 668 

João, contudo a comunidade levantou dentre suas necessidades, algumas relativas  669 

as Secretarias Municipais de Educação e de Cultura, e que diante disso precisam 670 

preencher alguns dados na planilha, pois precisam prever recursos, prazos e 671 

responsáveis para atendimento à solicitação da comunidade.  Com relação ao e-mail 672 

recebido da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no qual informa que 673 

promoveram a criação do Setor de Projetos, Captação e Cadastramento e que já 674 

possuem um profissional de educação física habilitado, bem como realizaram 675 

parcerias com a UNIPAR para atendimento de Psicologia, visando um atendimento 676 

em consonância com as exigências legais e realização de cadastramento de 677 

entidades que desenvolvem práticas esportivas para crianças e adolescentes, e 678 

levantamento de dados de atletas e esporte informal. Etelda explica que Ida Maria 679 

Dolla, fez o papel de conselheira articuladora junto à Secretaria Municipal de 680 

Esportes e esta por sua vez disse que as mudanças em andamento se devem a 681 

nova equipe de trabalho, que possui uma visão que está oportunizando a melhoria 682 

da qualidade do atendimento na Secretaria. Etelda informa, que também fizeram 683 

contato com a Secretaria Executiva,  perguntando se caberia à SEMEL prever 684 

recursos no PPA para ampliação da equipe técnica com Assistente Social e 685 

Psicólogo. Maria Tereza e Vanderlei se manifestaram favoráveis as iniciativas da 686 

Secretaria Municipal de Esportes. Finalizando a pauta, o Presidente encaminha os 687 

Informes do Ponto de Pauta No. 14 - 14.1 -  Reunião Extraordinária CMDCA em 688 



22/05/2013 às 8h15, Sala de Reuniões 3º. Piso – Prefeitura Municipal – Pauta: 689 

Apresentação de relatórios dos Conselhos Tutelares; 14.2 - Ofício Nº. 248/2013 690 

de 05/04/2013 – Conselho Tutelar regional Oeste; 14.3 - Ofício Nº. 274/2013 de 691 

19/04/2013 – Conselho Tutelar Leste; 14.4 - Ofício Nº. 012/2013 de 26/04/2013 – 692 

Conselho Municipal da Juventude; 14.5 - Lei Nº. 6.195/2013 – Institui a Semana 693 

Todos Contra a Pedofilia, no Município de Cascavel e dá outras providências; 694 

14.6. Devolutiva sobre a participação das ONGS na rede de proteção criança e 695 

adolescente: Reforça para que todos agendem a reunião extraordinária do dia 696 

22/05, cuja pauta será a apresentação de dados pelos Conselhos Tutelares, 697 

relativos ao ano de 2012 e do período de janeiro à abril do corrente ano. Solicita aos 698 

Conselheiros Tutelares para que providenciem os dados necessários para a referida 699 

reunião. Etelda comunica que já foi enviado e-mail aos dois Conselhos Tutelares e 700 

seus respectivos presidentes. Faz a leitura do Ofício No. 248/2013, advindo do 701 

Conselho Tutelar Oeste, através do qual informam que a Presidência foi assumida 702 

pela Conselheira Tutelar Silvana de Andrade de Deus da Silva e a Vice-Presidência 703 

pelo Conselheiro Tutelar Milton Barbosa. Quanto ao Of. No. 274/2013 – Conselho 704 

Tutelar Leste, informam que a demanda de encaminhamentos expedidos referente à 705 

vagas em CMEIs, totaliza aproximadamente 210 (duzentos e dez casos). Relativo ao 706 

Ofício No. 012/2013, proveniente da Comissão Provisória do Conselho Municipal da 707 

Juventude, trata-se de convite para o Fórum Municipal da Juventude que acontecerá 708 

na data de 25/05/2013 (sábado), no horário das 7h45 às 12 horas, no Auditório da 709 

Prefeitura Municipal, para o qual todos estão convidados. A temática do evento será: 710 

“Importância do Conselho da Juventude no Processo do Controle Social”. 711 

Prosseguindo Etelda informa quanto a Lei No. 6.195 de 10/04/2013, que instituiu a 712 

semana municipal todos contra a pedofilia, no Município de Cascavel e dá outras 713 

providências, e realiza a leitura dos Artigos 4º. e  6º. que dispõem sobre a 714 

responsabilidade do CMDCA em relação a organização da referida semana, que 715 

sempre acontecerá anualmente no período de 13 à 18 de maio. O Presidente Valdair 716 

aproveita para reforçar o convite para a semana em pauta neste mês de maio e a 717 

realização de inscrições na programação do evento. José Cesar Sagrilo explica que 718 

devido demanda apresentada por Karla Karina de Maria Luciano na reunião anterior 719 

do CMDCA, referente a participação das ONGS na Comissão Municipal de Rede de 720 

Proteção da Criança e Adolescente, já foi discutido na Comissão esta questão e 721 

segundo Adilson de Amorim, já estão sendo providenciados os Ofícios para que as 722 

ONGS procedam a indicação de representantes. Nada mais havendo para tratar, o 723 

Presidente Valdair Mauro Debus agradeceu a presença de todos e deu por  encerrada  a 724 

reunião às onze horas e cinqüenta minutos, e eu Etelda Madsen lavrei a presente ata, 725 

que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 726 


