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REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
ATA Nº 09 - 03/07/2013   

Aos três dias do mês de Julho do ano de dois mil e treze, às oito horas e quarenta 1 

minutos, nas dependências da Unidade de Acolhimento Institucional Masculina – 2 

Rua Vitória, 2796 – Bairro Alto Alegre na cidade de Cascavel, aconteceu a Reunião 3 

Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança o Adolescente - CMDCA, 4 

com a presença do seu Presidente, Sr. Valdair Mauro Debus, seus Conselheiros 5 

Municipais e convidados, conforme lista de presença em anexo a esta ata, para 6 

tratar dos seguintes pontos de pauta: 1) Apreciação e Aprovação da Pauta da 7 

Reunião; 2)Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 3) Posse 8 

de Conselheiros para a composição do CMDCA Gestão 2012/2014: 3.1) Ofício 9 

No. 508/GAB/SEMED/2013 de 05/06/2013 – SEMED; 3.2) Ofício No. 434/2013 de 10 

20/06/2013 – SEASO; 4) Apreciação e aprovação das Atas de Reuniões No. 07 e 11 

No. 08; 5) Fala do Coordenador da Unidade de Acolhimento Institucional 12 

Masculino; 6) Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão Especial de 13 

Leis, referente a Apuração Sumária, devido ausência do Município por 14 

Conselheiro Tutelar no dia de seu plantão; 7) Apreciação e aprovação do 15 

Parecer da Comissão Especial de Leis, com proposição de nomeação de nova 16 

Comissão Especial de Sindicância, para apuração de denúncia recebida em 17 

20/12/2012, pela Secretaria Executiva do CMDCA com deliberação do CMDCA 18 

através da Resolução No. 017 de 06/03/2013; 8) Para conhecimento, 19 

programação da SEMANECA; 8.1) Reunião em 05/07/2013, 8hs, Sala de 20 

Reuniões 3º. Piso Prefeitura, com a presença dos Conselheiros e demais 21 

convidados, para Organização Final do Evento e distribuição de tarefas da 22 

SEMANECA; 9) Para conhecimento, Ofício No. 183/2013 H de 12/06/2013, 23 

referente Inquérito Civil No. MPPR-0030.12.001555-4; 10) Para conhecimento, 24 

Ofício No. 469/2013 de 10/06/2013, referente Pro MP 0030.13.000943-1; 11)Para 25 

conhecimento, Ofício No. 006/2013 – SEC/CEDCA/PR de 28/05/2013, sobre Nota 26 

de Esclarecimento referente a contrapartida de transferências voluntárias; 12) 27 

Para conhecimento, Ofício No. 084/2013 – SEADM de 04/06/2013 – Contratação 28 

de Aprendizes/ LDO 2013; 13) Informes: 13.1) Novo Prazo para Secretarias 29 

Municipais apresentarem o PPA e LDO: 08/07/2013; 13.2) Reuniões 30 

Extraordinárias do CMDCA em: 09/07 às 14hs, Sala de Reuniões 3º. Piso da 31 

Prefeitura, Pauta: Apreciação e deliberação sobre o Ante Projeto de Lei da 32 

Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 10/07 às 8hs, Sala 33 

de Reuniões 3º. Piso da Prefeitura - Pauta: Apreciação e deliberação sobre o 34 

Ante Projeto de Lei dos Conselhos Tutelares; 13.3) Reunião da Comissão de 35 



Inscrição, Monitoramento e Avaliação em 16/07/2013, 13h30, Sala de Reuniões 36 

SEASO – Pauta: Análise da documentação para validação de registros de 37 

Entidades, Programas e Serviços no CMDCA. Inicialmente o Presidente Valdair 38 

Mauro Debus agradeceu a presença de todos. Deu inicio aos trabalhos agradecendo 39 

a acolhida de Everaldo da Silva Rodrigues, Coordenador da Casa de Passagem 40 

Masculina. Prosseguindo o Presidente coloca a pauta em aprovação, e após as 41 

alterações propostas pela Sra. Inês de Paula e pela Etelda Madsen, Secretária 42 

Executiva do Conselho, a mesma é aprovada pelos presentes com oito votos 43 

favoráveis e passou a ter a seguinte ordem: 1) Apreciação e Aprovação da Pauta 44 

da Reunião; 2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 3) 45 

Posse de Conselheiros para a composição do CMDCA Gestão 2012/2014: 3.1) 46 

Ofício No. 508/GAB/SEMED/2013 de 05/06/2013 – SEMED; 3.2) Ofício No. 47 

434/2013 de 20/06/2013 – SEASO; 4) Apreciação e aprovação das Atas de 48 

Reuniões No. 07 e No. 08; 5) Fala do Coordenador da Unidade de Acolhimento 49 

Institucional Masculino; 6) Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão 50 

Especial de Leis, referente a Apuração Sumária, devido ausência do Município 51 

por Conselheiro Tutelar no dia de seu plantão; 7) Apreciação e aprovação do 52 

Parecer da Comissão Especial de Leis, com proposição de nomeação de nova 53 

Comissão Especial de Sindicância, para apuração de denúncia recebida em 54 

20/12/2012, pela Secretaria Executiva do CMDCA com deliberação do CMDCA 55 

através da Resolução No. 017 de 06/03/2013; 8) Para conhecimento, 56 

programação da SEMANECA; 8.1) Reunião em 05/07/2013, 8hs, Sala de 57 

Reuniões 3º. Piso Prefeitura, com a presença dos Conselheiros e demais 58 

convidados, para Organização Final do Evento e distribuição de tarefas da 59 

SEMANECA; 9) Para conhecimento, Ofício No. 183/2013 H de 12/06/2013, 60 

referente Inquérito Civil No. MPPR-0030.12.001555-4; 10) Para conhecimento, 61 

Ofício No. 469/2013 de 10/06/2013, referente Pro MP 0030.13.000943-1; 11)Para 62 

conhecimento, Ofício No. 006/2013 – SEC/CEDCA/PR de 28/05/2013, sobre Nota 63 

de Esclarecimento referente a contrapartida de transferências voluntárias; 12) 64 

Para conhecimento, Ofício No. 084/2013 – SEADM de 04/06/2013 – Contratação 65 

de Aprendizes/ LDO 2013; 13) Informes: 13.1) Novo Prazo para Secretarias 66 

Municipais apresentarem o PPA e LDO - 08/07/2013; 13.2) Reuniões 67 

Extraordinárias do CMDCA em: 09/07 às 14 hs, Sala de Reuniões 3º. Piso da 68 

Prefeitura, Pauta: Apreciação e deliberação sobre o Ante Projeto de Lei da 69 

Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 10/07 às 8hs, Sala 70 

de Reuniões 3º. Piso da Prefeitura, Pauta: Apreciação e deliberação sobre o 71 

Ante Projeto de Lei dos Conselhos Tutelares; 13.3) Reunião da Comissão de 72 

Inscrição, Monitoramento e Avaliação em 16/07/2013, 13h30, Sala de Reuniões 73 

SEASO – Pauta: Análise da documentação para validação de registros de 74 

Entidades, Programas e Serviços no CMDCA; 13.4) Reunião do Conselho 75 

Estadual de Assistência Social – CEAS em 11/07 das 8h30 às 17h30, na 76 

UNIPAR, cuja pauta envolverá também a discussão da Política da Criança e do 77 

Adolescente; 13.5) Reunião do Conselho Nacional de Gestores Municipais de 78 

Assistência Social – COGEMAS, em 12/07 às 8h30 no Auditório da Prefeitura 79 

Municipal; 14) Para conhecimento as Deliberações do Conselho Estadual dos 80 

Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA: Deliberação No. 49/2013 e No. 81 



52/2013. O Presidente prossegue a Reunião com o Ponto de Pauta No. 02) 82 

Apreciação e aprovação das justificativas de ausências: A Secretária Executiva 83 

Etelda Madsen faz a leitura das justificativas de ausências dos seguintes 84 

Conselheiros Municipais: Laura Zanchin com a justificativa da reunião anterior 85 

devido não ter passado bem à noite e não conseguiu informar anteriormente à 86 

reunião do dia 05/06/2013 (enviou o e-mail às 9h45 do dia da reunião); Janaina 87 

Teixeira devido problemas particulares; Terezinha Ferraz devido acompanhamento 88 

de urgência frente à transferência de adolescente para o CENSE de Foz do Iguaçú; 89 

Susan Turcatel que informa que não poderá participar das reuniões, pois não estão 90 

autorizando  horas extras, bem como trabalha em horário diferente ao das reuniões 91 

do Conselho. Etelda justifica a ausência de Evilásio Schimitz devido o mesmo ter 92 

informado que estaria em viagem de férias. Houve questionamentos quanto a 93 

justificativa de Susan, devido o trabalho do Conselheiro do CMDCA ser considerado 94 

serviço relevante, e portanto, ela deveria poder trocar seu horário de trabalho para 95 

participar das reuniões, pois foi indicada pela Secretaria para esse fim. Deliberado 96 

pela plenária que seja enviado Ofício ao Secretário da Secretaria Municipal de 97 

Esporte e Lazer orientando quanto à situação de Susan e caso a mesma não possa 98 

participar que seja realizada a sua substituição. Prosseguindo com o 99 

encaminhamento da Pauta No. 3) Posse de Conselheiros para a composição do 100 

CMDCA Gestão 2012/2014: 3.1) Ofício No. 508/GAB/SEMED/2013 de 05/06/2013 101 

– SEMED; 3.2) Ofício No. 434/2013 de 20/06/2013 – SEASO: Devido a ausência 102 

dos representantes da Secretaria Municipal de Educação a posse ficou para a 103 

próxima reunião e foram empossados e aclamados os Conselheiros da Secretaria 104 

Municipal de Assistência Social – SEASO: Inês de Paula que era suplente passa a 105 

ser titular em substituição à Neusa Eli F. Cerutti e como suplente no lugar de Inês de 106 

Paula assume o Sr. Celson Lunkes. 4) Apreciação e aprovação das Atas de 107 

Reuniões No. 07 e No. 08: O Presidente coloca as referidas atas em votação e 108 

solicita a dispensa da leitura, diante da remessa antecipada para conhecimento e 109 

leitura preliminar dos Conselheiros Municipais em relação as duas atas. José Cesar 110 

Sagrilo  solicita a correção do valor da linha No. 478 da Ata No. 07 “advindos do 111 

Fórum são 152 (cento e cinqüenta e dois) casos”. Colocadas as Atas em votação, 112 

são aprovadas com nove votos favoráveis, pois neste momento chegou à Reunião o 113 

Conselheiro Alberto Pompeu. Dando continuidade o Presidente Valdair Mauro 114 

Debus passa a palavra ao Coordenador da Unidade de Acolhimento Institucional 115 

Masculino, Sr. Everaldo. O mesmo se apresenta, agradece a presença de todos e 116 

diz que trabalhou com adolescentes dependentes químicos durante cinco a seis 117 

anos, no período de 1998 e anteriormente na SEASO como educador social , “tem o 118 

prazer de sofrer pela causa”. Explicou que no momento possuem doze adolescentes 119 

em atendimento, sendo que alguns estão em situação de atendimento de 120 

dependências químicas, em outras cidades da região e outros já incluídos no 121 

Programa Família Acolhedora. Mencionou sobre a importância do trabalho em rede 122 

e em parceria com os Conselheiros Tutelares. Disse que possuem uma equipe de 123 

trabalho composta por uma zeladora, oito educadores sociais (sendo que dois são 124 

cedidos do CREAS POP) e um está em licença de saúde, um coordenador e uma 125 

assistente social que também presta serviço no Programa Família Acolhedora. Inês 126 

de Paula parabenizou Everaldo por ter assumido o desafio e a coordenação deste 127 



serviço. Adilson de Amorim, Conselheiro Tutelar, falou que é fundamental a abertura 128 

que existe e o fato de conseguirem dialogar, serem ouvidos e trabalharem em rede. 129 

Celson complementou dizendo que os adolescentes que estão no Programa Família 130 

Acolhedora continuam sendo acompanhados e que é feito um trabalho em conjunto. 131 

Explicou que a Casa de Passagem Masculina é para curtas permanências e há 132 

necessidade de ser apenas referência, pois o acolhimento e proteção devem ser 133 

feitos em outro lugar. Desta forma,  tranqüiliza a dinâmica e volume de circulação de 134 

adolescentes na instituição e pode-se realizar realmente a proteção integral, 135 

garantindo a freqüência à Escola, ao CAPSi e CAPS AD e  atendimentos com 136 

Psicólogo. Everaldo é aclamado pelos presentes e agradece a oportunidade de 137 

participar da reunião e sediá-la. 6) Apreciação e aprovação do Parecer da 138 

Comissão Especial de Leis, referente a Apuração Sumária, devido ausência do 139 

Município por Conselheiro Tutelar no dia de seu plantão: Etelda Madsen faz a 140 

leitura do “PARECER FAVORÁVEL ao Arquivamento da Apuração Sumária e 141 

propõe que o CMDCA realize recomendação formal aos Conselheiros Tutelares 142 

Regionais  Oeste e Leste, para que este tipo de situação não mais ocorra, pois cabe 143 

ao plantonista ficar responsável pelos atendimentos de plantão, e para tal deverá 144 

estar em Cascavel. Clarifique ainda, que caso ocorram novas situações de 145 

denúncias e/ou questionamentos neste sentido, demandará pelo CMDCA a abertura 146 

de Processo Administrativo Disciplinar para responsabilização dos envolvidos”.  O 147 

parecer e proposição da Comissão é aprovado por cem por cento dos conselheiros 148 

presentes na Plenária. 7) Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão 149 

Especial de Leis, com proposição de nomeação de nova Comissão Especial de 150 

Sindicância, para apuração de denúncia recebida em 20/12/2012, pela 151 

Secretaria Executiva do CMDCA com deliberação do CMDCA através da 152 

Resolução No. 017 de 06/03/2013: Etelda Madsen realiza  a leitura do parecer, que 153 

tem como indicativo à Plenária, 02 (duas) proposições, sendo: 1ª) FAVORÁVEL à 154 

recomposição e nomeação de nova Comissão Especial para a realização da 155 

Sindicância Administrativa contra os Conselheiros Tutelares Adilson de Amorim e 156 

Andrelina Pedrosa Battisti do Conselho Tutelar Regional Oeste, referente ao termo 157 

de denúncia datado de 20/12/2012, com deliberação de Apuração Sumária pelo 158 

CMDCA, através da Resolução No. 017 de 06/03/2013, devido postura adotada em 159 

situação de acolhimento de crianças na Entidade Recanto da Criança; 2ª) 160 

FAVORÁVEL ao arquivamento da Sindicância Administrativa aberta pela Resolução 161 

Nº. 017 de 06/03/2013, uma vez que esgotaram-se todos os prazos legais previstos 162 

na Lei Municipal Nº. 6.088/2012, sem que a Comissão responsável tomasse as 163 

medidas necessárias e/ou solicitasse protelação de prazos, bem como que haja 164 

recomendação e advertência expressa aos Conselheiros nomeados pela Resolução 165 

No. 017 de 06/03/2013, por não terem cumprido com suas responsabilidades. 166 

Patrícia Angela Finato argumenta que após a elaboração do parecer da comissão 167 

especial de leis, da qual faz parte, decidiu analisar melhor os documentos e acabou 168 

identificando que: na Apuração Sumária é que a Comissão Especial de Leis e o 169 

Conselho deveriam ter se atentado para o Art. 137 do  ECA, e arquivado a denúncia 170 

e apuração da mesma, bem como ter procedido orientação a denunciante Sra. 171 

Luciana Aparecida Machado de Oliveira para que procurasse a Autoridade Judiciária 172 

afim de  solicitar revisão das decisões e atos dos Conselheiros Tutelares Adilson de 173 



Amorim e Andrelina Pedroza Battisti. Como assim não foi feito, a Comissão Especial 174 

de Leis reconheceu a necessidade de realizar a Sindicância Administrativa, que 175 

proposta através de parecer foi aceita e aprovada pela Plenária do Conselho e 176 

publicada através da Resolução No. 017/2013 – CMDCA. A Comissão Sindicante 177 

solicitou por Ofício, apoio jurídico para realizar a Sindicância e apurar a autonomia 178 

dos conselheiros tutelares em relação aos encaminhamentos realizados. Uma vez 179 

aberta a Sindicância Administrativa, a Comissão Sindicante deveria ter reduzido a 180 

termo seu juízo de convencimento, por entender que a denúncia não deveria ter sido 181 

acolhida pelo CMDCA, uma vez que se trata de possível irregularidade nas decisões 182 

tomadas pelos Conselheiros Tutelares denunciados, e exarar relatório 183 

circunstanciado com apresentação à Plenária do CMDCA, conforme Art. 80 da Lei 184 

No. 6.088/2012, sugerindo o arquivamento da Sindicância Administrativa, não sendo 185 

o CMDCA o Órgão competente para proceder a revisão das decisões do Conselho 186 

Tutelar. Como isso não foi feito pela Comissão Sindicante, dada a inoperância da 187 

mesma para apurar a denúncia, sugere a Plenária que não aprove o parecer da 188 

Comissão Especial de Leis do CMDCA e que seja arquivada a Sindicância 189 

Administrativa aberta pelo Conselho, com comunicação formal à denunciante e ao 190 

Ministério Público para conhecimento e providências. Após algumas discussões da 191 

Plenária, que neste momento estava com o quorum de 10 (dez) conselheiros de 192 

direitos, com a chegada do Conselheiro Municipal Fábio Fiorin, foram colocados em 193 

aprovação o parecer da Comissão Especial de Leis e a nova proposição de Patrícia 194 

Angela Finato. O Conselheiro Tutelar Adilson explicou o caso e que a sua atitude foi 195 

no sentido de garantir os direitos das crianças, pois a denúncia dizia que se tratava 196 

de abuso sexual e violência física. Alega que caso tenha havido falha, foi por parte 197 

da Assistente Social Karla Karine de Maria Luciano, da Entidade Recanto da 198 

Criança, que orientou a “guardiã” das crianças a realizar denúncia contra o Conselho 199 

Tutelar e que foi a mesma que informou sobre a denúncia ao “suposto abusador”, 200 

desta forma faltando com o sigilo profissional em relação ao caso. Inês pede para 201 

que seja colocado em aprovação o parecer da Comissão de Leis e o parecer da 202 

Patrícia. Colocados em aprovação pelo Presidente do Conselho o parecer 203 

apresentado pela Comissão Especial de Leis, o mesmo não foi aprovado e aprovou-204 

se com a unanimidade de votos (dez votos) a proposta de Patrícia, que propôs o 205 

arquivamento da Sindicância Administrativa e envio de Ofícios a denunciante e ao 206 

Ministério Público para conhecimento e providências. Prosseguindo o Presidente faz 207 

a leitura do Ponto de Pauta No. 8) Para conhecimento, programação da 208 

SEMANECA; 8.1) Reunião em 05/07/2013, 8hs, Sala de Reuniões 3º. Piso 209 

Prefeitura, com a presença dos Conselheiros e demais convidados, para 210 

Organização Final do Evento e distribuição de tarefas da SEMANECA: o 211 

Presidente Valdair expôs sobre a importância de todos os serviços e Entidades que 212 

possuem registro no CMDCA e atuam na Política de Atendimento de Crianças e 213 

Adolescentes participem da SEMANECA. Etelda faz a leitura da programação que 214 

foi apresentada em multimídia para conhecimento dos presentes. Após discussão e 215 

sugestões foi reafirmada por Inês de Paula quanto aos materiais gráficos que estão 216 

sendo confeccionados, bem como camisetas para a comissão organizadora. Valdair 217 

fala que foi conseguido junto à SEDS através do apoio de um Parlamentar a 218 

quantidade de 3.000 (três mil exemplares) de ECAs para serem distribuídos durante 219 



a SEMANECA, afim de todos os envolvidos trabalharem o assunto com a 220 

comunidade, usuários de serviços e trabalhadores. Adilson do Conselho Tutelar 221 

Leste diz que necessitam de ECAs para o trabalho do Conselho Tutelar. Etelda 222 

reforça a importância da participação de todos na reunião do dia cinco de julho às 223 

oito horas na Sala de Reuniões do Terceiro Piso da Prefeitura Municipal para definir 224 

a organização final do evento do dia dez no calçadão. Dando sequência aos 225 

trabalhos da reunião do Conselho o Presidente encaminha o Ponto de Pauta No. 9) 226 

Para conhecimento, Ofício No. 183/2013 H de 12/06/2013, referente Inquérito 227 

Civil No. MPPR-0030.12.001555-4: Etelda faz a leitura do Ofício no qual a 7ª. 228 

Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel, informa sobre o arquivamento do 229 

Inquérito Civil No. MPPR-0030.12.001555-4, no qual o CMDCA figura como 230 

interessado, conforme cópia anexa certifica ao CMDCA que poderá apresentar no 231 

prazo de 10 (dez) dias razões escritas ou documentos, que serão juntados até a 232 

data de sessão do Conselho Superior do Ministério Público, para apreciação e 233 

promoção do arquivamento. O referido processo trata de situações de denúncias 234 

relativas à Silvana Fontoura da Rosa Kleis – Conselheira Tutelar (denúncia do 235 

CEACRI) e da Silvana Ricardi – Conselheira Tutelar (denúncias quanto a 236 

abordagem de vendedora ambulante de doces e seu filho bebê, próximo a 237 

UOPECCAN e de envolvimento de seu marido em transporte de adolescente no 238 

período eleitoral no qual o mesmo concorria a pleito de Vereador Municipal). Nada 239 

havendo para discutir e nem interesse do CMDCA de promover juntada de 240 

documentos, deliberou-se pelo arquivamento do documento recebido do Ministério 241 

Público. Ponto de Pauta No. 10) Para conhecimento, Ofício No. 469/2013 de 242 

10/06/2013, referente Pro MP 0030.13.000943-1: Neste momento se faz presente o 243 

Conselheiro de Direitos Sr. Alberto, completando um quorum de 11 (onze) votantes. 244 

Etelda realiza a leitura do Ofício o qual advém da 8ª. Promotoria de Justiça da 245 

Comarca de Cascavel – Dr. Luciano Machado de Souza, que diz: Considerando as 246 

informações do Conselho Tutelar Leste, solicita-se que informe, no prazo de 10 247 

(dez) dias, sobre a substituição dos Conselheiros afastados. Etelda justifica que o 248 

Ofício já foi respondido e pergunta a plenária se querem que seja feita a leitura do 249 

mesmo. Os presentes alegam que não há necessidade após Etelda e Valdair 250 

justificarem que todas as substituições sempre são feitas de acordo com o que está 251 

previsto na Lei No. 6.088/2012, e que os Conselheiros Tutelares precisam entender 252 

que há procedimentos legais a serem adotados, como: apresentação de 253 

documentos legais de afastamentos de conselheiros titulares do trabalho, em caso 254 

de doença não pode ser por Ofício e sim através da apresentação de atestado 255 

médico de afastamento; recebido o documento do Conselheiro Tutelar que se 256 

afastará, neste caso só é considerado conforme a Lei os afastamento com mais de 257 

30 (trinta) dias. Etelda lê o texto da Lei que expõe sobre este prazo, e mostra a Lei 258 

em multimídia. Continua explicando que há necessidade de convocar por Edital os 259 

suplentes, após eles comparecerem e regularizarem a documentação junto ao 260 

Departamento de Recursos Humanos o CMDCA faz a posse e publica Resolução 261 

com a nomeação e posse dos mesmos. Esses trâmites são necessários. Valdair 262 

explica ainda, que além destas questões, aconteceram casos de impedimentos para 263 

suplentes assumirem e diante disso nova convocação e há um prazo legal para isso. 264 

Otaviano questiona que não há necessidade de aguardar os trinta dias de 265 



afastamento, bem como que houve uma situação em que Andrelina foi afastada para 266 

tratamento de saúde e ele somente foi convocado após doze dias. Etelda explica 267 

que neste caso o CMDCA não sabia do afastamento, pois a mesma não fez a 268 

entrega de cópia do atestado ao Conselho e no RH apresentou apenas um cópia 269 

que não tinha valor legal. Essa situação gerou problemas, mas mesmo assim o 270 

CMDCA estava dentro do prazo, pois a convocação do próximo suplente é após os 271 

trinta dias e ela havia apresentado uma “cópia” de atestado com afastamento de 60 272 

(sessenta) dias.  Após mais algumas contribuições e desabafos de Adilson quanto a 273 

sobrecarga de trabalhos dos Conselheiros Tutelares, momento em que demonstrou 274 

emoção, deu-se por encerrada esta pauta, com o reforço de que há necessidade 275 

urgente de instalação de mais um Conselho Tutelar pelo menos. Inês fala de que 276 

deve haver uma maior aproximação entre Conselheiros Tutelares, CMDCA e 277 

SEASO, e que se faz necessário a retomada das reuniões mensais que 278 

anteriormente eram realizadas, para que as questões sejam discutidas, pois 279 

encaminhamentos ao Ministério Público nem sempre irão solucionar os problemas 280 

existentes no dia a dia. Falou ainda que está viabilizando a reposição de agente 281 

administrativo para a Secretaria Executiva do CMDCA, pois reconhece a sobrecarga 282 

atual de Etelda e da estagiária Andressa, que estão tendo que dar conta de toda a 283 

demanda do Conselho, que é grande. Prosseguindo o presidente encaminha o 284 

Ponto de Pauta No. 11) Para conhecimento, Ofício No. 006/2013 – 285 

SEC/CEDCA/PR de 28/05/2013, sobre Nota de Esclarecimento referente a 286 

contrapartida de transferências voluntárias: O Presidente solicita que Etelda  287 

faça  a leitura  do  Ofício  Circular  advindo do Conselho Estadual dos Direitos da 288 

Criança e do Adolescente – CEDCA e não havendo necessidade de esclarecimentos 289 

passa para o próximo Ponto de Pauta de No. 12) Para conhecimento, Ofício No. 290 

084/2013 – SEADM de 04/06/2013 – Contratação de Aprendizes/ LDO 2013: 291 

Etelda realiza a leitura do Ofício advindo da Secretaria Municipal de Administração – 292 

SEADM, em resposta a Ofício encaminhado pelo CMDCA à pedido da Dra. Sueli 293 

Teixeira Bessa – Procuradora da Justiça do Trabalho em Cascavel na época, para 294 

que a Prefeitura Municipal contrate a cota legal de adolescentes aprendizes. Frente 295 

a resposta da Administração Municipal de que já cumpre a obrigatoriedade legal e 296 

que em seus quadros tem contratado estagiários de nível médio, superior e de pós 297 

graduação, após debate a plenária deliberou por votação pelo encaminhamento de 298 

cópia do Ofício da SEADM ao Ministério Público do Trabalho e 8ª. Promotoria 299 

Pública da Comarca de Cascavel – Dr. Luciano, para conhecimento. Na votação 300 

foram 10 (dez) votos favoráveis ao encaminhamento e 01 (uma) abstenção da 301 

Conselheira Inês de Paula. Dando continuidade passou-se para o Ponto de Pauta 302 

No. 13 Informes: 13.1) Novo Prazo para Secretarias Municipais apresentarem o 303 

PPA e LDO: 08/07/2013; 13.2) Reuniões Extraordinárias do CMDCA em: 09/07 304 

às 14 hs, Sala de Reuniões 3º. Piso da Prefeitura, Pauta: Apreciação e 305 

deliberação sobre o Projeto de Lei da Política Municipal dos Direitos da 306 

Criança e do Adolescente; 10/07 às 8hs, Sala de Reuniões 3º. Piso da 307 

Prefeitura, Pauta: Apreciação e deliberação sobre o Projeto de Lei dos 308 

Conselhos Tutelares; 13.3) Reunião da Comissão de Inscrição, Monitoramento 309 

e Avaliação em 16/06/2013, às 13h30, Sala de Reuniões SEASO – Pauta: 310 

Análise da documentação para validade de registros de Entidades, Programas 311 



e Serviços no CMDCA; 13.4) Reunião do Conselho Estadual de Assistência 312 

Social em 11/07, das 8h30 às 17h30 – UNIPAR; 13.5) Reunião Conselho de 313 

Gestores Municipais de Assistência Social – COGEMAS em 12/07 às 8h30 no 314 

Auditório da Prefeitura Municipal: Etelda, Valdair e Inês de Paula lembraram a 315 

todos das respectivas reuniões e a importância da participação dos Conselheiros 316 

nas discussões. Quanto ao novo prazo para entrega das LDO e PPA pelas 317 

Secretarias Municipais, Valdair explica que ocorreu devido pedido formal da SEASO 318 

que estará realizando a Conferência Municipal e pretende incluir as propostas 319 

deliberadas na Conferência na LDO e PPA. Inês explicou sobre a descentralização 320 

de reuniões do CEAS e COGEMAS, e que este fato é de grande importância para o 321 

Município e as Políticas Públicas Municipais que no momento estão sendo 322 

representadas por ela junto a esses dois Órgãos de Controle Estadual e Nacional da 323 

Política de Assistência Social. Expôs também as mudanças que ocorreram na 324 

estrutura administrativa da Gestão da Secretaria, que Hudson Marcio Moreschi Jr. 325 

assumiu o cargo de Diretor que era ocupado por Susana Medeiros Dal Molin e esta 326 

assumiu a responsabilidade da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais do 327 

Idoso e da Mulher; Celson Lunkes assumiu o Cargo de Gerente da Proteção 328 

Especial, que anteriormente era ocupado pela Neusa Eli Figueredo Cerutti que 329 

retornou para a Coordenação do Programa Família Acolhedora e no lugar do 330 

Hudson, na vaga de Gerente da Divisão Administrativa assumiu o Milício Vicente. 331 

Prosseguindo encaminha-se o Ponto de Pauta No. 14) Para conhecimento as 332 

Deliberações No. 49/2013 e 52/2013 – CEDCA: Etelda realiza a leitura dos 333 

referidos documentos, sendo que a Resolução No. 49/2013 que delibera sobre as 334 

Entidades e Programas habilitados para a Fase II do Programa Crescer em Família, 335 

para o pleito de recursos do FIA Estadual, com listagem das habilitações e valores e 336 

em Cascavel foram habilitados todos os que fizeram o encaminhamentos dos 337 

documentos da FASE I, sendo eles: Programa Família Acolhedora, Unidade de 338 

Acolhimento Institucional Feminina e Masculina, Casa Lar I, II e III – Recanto da 339 

Criança, Lar dos Bebês Pequeno Peregrino. Considerando que o prazo final para 340 

protocolo de entrega da documentação exigida pelo CEDCA é 26/07/2013. Após 341 

discussão ficou deliberado pela realização de reunião extraordinária do CMDCA na 342 

data de 22/07/2013 às nove horas para discussão e aprovação dos Planos de 343 

Aplicação e envio ao Ministério Público para viabilizar a documentação exigida do 344 

CMDCA para que possam entregar no prazo junto ao Escritório da SEDS de 345 

Cascavel. Em relação a Resolução No. 52/2013 que foi recebida através do Ofício 346 

No. 354/2013 – CEDCA – PR de 27/06/2013 a qual aprova nota de Orientação aos 347 

Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente sobre as eleições 348 

dos representantes da sociedade civil organizada, constante no Anexo I da 349 

Deliberação, no qual sugere que: 1) que cumpram o previsto na Seção II (Art. 8º. E 350 

10º da Resolução 105/2005 do CONANDA, convocando processo eleitoral para 351 

escolha dos representantes da sociedade civil organizada, respeitando a duração do 352 

mandato previsto na Resolução supra; 2) Que devido ao descompasso entre o 353 

tempo de mandato dos Conselheiros Municipais (02 anos) e o intervalo entre as 354 

conferências estabelecido pelo CONANDA (03 anos), desvinculem a realização das 355 

eleições dos representantes da sociedade civil organizada do espaço das 356 

Conferências municipais, alterando seus regimentos internos e tomando as 357 



providências cabíveis para o envio de mensagem ao Poder Legislativo Municipal, em 358 

caráter de urgência, para a alteração da Lei Municipal que regulamenta o 359 

funcionamento do CMDCA, quando necessário. Tais orientações são decorrentes do 360 

Ofício No. 182/2013 – CONANDA/SNPDCA/SDH/PR, no qual o CONANDA informa 361 

que no ano de 2013 não haverá Conferências Municipais, devendo as mesmas 362 

serem realizadas em 2014, seguidas da Conferência Estadual e Nacional que 363 

ocorrerão apenas em 2015. Finalizando o Presidente informou que devido as férias 364 

da Secretária Executiva Etelda Madsen, a Reunião Ordinária do Conselho do mês 365 

de agosto, ocorrerá excepcionalmente na segunda quarta-feira do mês, ou seja em 366 

14/08/2013. Solicitou a permanência dos Conselheiros que fazem parte da 367 

Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação para tratar de assunto sigiloso 368 

advindo do Ministério Público (Dr. Luciano), sendo os Srs. Celso B.  Lunkes, Fabio 369 

Fiorin Cardoso, Ida Maria Dolla, Francieli Manica, Natasha Gouveia Studzinskia, 370 

Maribel Lopes Rodrigues e Maria Aparecida Ferreira Navarro.  Maria da Glória 371 

possui impedimento legal, devido tratar-se de questão relacionada à Entidade a qual 372 

ela representa no Conselho – Lar dos Bebês Pequeno Peregrino. O Presidente 373 

agradece a todos pela presença e especialmente ao Coordenador da Casa de 374 

Passagem Masculina, devido o acolhimento da reunião no local. O Coordenador 375 

Everaldo agradeceu e se colocou a disposição para receber o CMDCA sempre que 376 

esse entender necessário e relevante. Nada mais havendo para tratar o Presidente 377 

encerra a reunião às onze horas e quarenta minutos, e eu Etelda Madsen, 378 

Assistente Social da Secretaria Executiva do CMDCA lavrei a presente ata que após 379 

assinada por mim, será assinada pelo Presidente Valdair Mauro Debus. 380 


