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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

ATA Nº 10 - 09/07/2013   
 

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às treze horas e trinta 1 

minutos, na Sala de Reuniões do 3º. Piso da Prefeitura Municipal, aconteceu a 2 

Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança o 3 

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

Debus, de seus Conselheiros Municipais e demais convidados, conforme lista de 5 

presença em anexo a esta ata, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1) 6 

Apreciação e aprovação da Pauta da Reunião; 2) Apreciação e aprovação das 7 

justificativas de ausências; 3) Apreciação e aprovação do Ante Projeto de Lei 8 

que “DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 9 

DO ADOLESCENTE, DA CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 10 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 11 

4) Proposições e Encaminhamentos; 5) Informes: 5.1 – Programação da 12 

SEMANECA; 5.2 – Lembrar Reunião extraordinária de 10/07 às 8h30 – 13 

Apreciação e deliberação sobre o Ante Projeto de Lei dos Conselhos Tutelares 14 

Regionais de Cascavel.  Inicialmente o Presidente Valdair Mauro Debus agradece 15 

a presença de todos e inicia os trabalhos colocando  para análise o Ponto de Pauta 16 

No. 1) Apreciação e Aprovação da Pauta da Reunião: O Presidente Valdair 17 

questiona aos presentes se há alguma inclusão. A Secretária Executiva Etelda 18 

Madsen solicita  a inclusão de um item  nos Informes: 5.3 – Reunião 19 

Extraordinária de todos os Conselhos (do idoso, da mulher, da criança e da 20 

assistência social) para análise e deliberação sobre o PPA e LDO da SEASO, 21 

que será realizada em 16/07 às 8h30 no Auditório da Prefeitura Municipal de 22 

Cascavel. Colocado em aprovação a pauta com a inclusão, é aprovada por nove 23 

votos dos conselheiros presentes na plenária. Prosseguindo o presidente encaminha 24 

o Ponto de Pauta No. 2) Apreciação e aprovação das justificativas de 25 

ausências: Etelda faz a leitura das justificativas de ausência de Laura Zanchin e sua 26 

suplente Indialara Taciana Rossa, que foi enviada através de Ofício No. 27 

622/SEMED/PED/2013 de 02/07/2013 pelo Secretário Municipal de Educação, 28 

devido estarem organizando VI Seminário de Educação para Profissionais da Rede 29 

Pública Municipal de Ensino de Cascavel e da Patrícia Angela Finato, que 30 

apresentou atestado médico com indicação de repouso por dois dias. Colocadas em 31 

aprovação as justificativas foram aprovadas pela unanimidade dos presentes, ou 32 

seja com nove votos favoráveis. Dando continuidade o Presidente faz a leitura do 33 



Ponto de Pauta No. 3) Apreciação e aprovação do Ante Projeto de Lei que 34 

“DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 35 

ADOLESCENTE, DA CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 36 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS: O 37 

Presidente Valdair lembra aos presentes que os Ante Projetos de Lei foram 38 

encaminhados com bastante antecedência aos Conselheiros para que fizessem a 39 

leitura e os apontamentos de alterações e com indicação de propostas de alteração, 40 

isso para agilizar os trabalhos uma vez que os documentos são bastante extensos. 41 

Todos concordam com o encaminhamento. Etelda apresenta o Ante Projeto de Lei 42 

em  multimídia para o acompanhamento de todos e cada conselheiro que tenha uma 43 

proposta de alteração ou questionamento se manifesta. Sugestão de que no Art. 6º. 44 

IV – incluir a palavra “Secretaria”; Art. 10 Parágrafo Único – incluir  “titulares e 45 

suplentes”; Art. 13 § 2º. Etelda diz que Patrícia sugeriu que seja incluso mais um  46 

Inciso com o seguinte conteúdo: “deixar de cumprir com suas competências 47 

previstas no Art. No. 12, desta Lei”; foi discutido e conclui-se que cabe constar no 48 

Regimento do Conselho estes detalhes. Quanto ao Art. 15 - § 1º. – “conduzir” os 49 

trabalhos; No § 2º. Do Art. 15 - A presidência deverá ser ocupada por conselheiro 50 

representante das entidades não governamentais, permitida uma reeleição 51 

consecutiva. Amplamente discutido este Parágrado. Evilásio diz que é partidário de 52 

que todos tenham direito a participar da presidência, independentemente de ser 53 

titular ou suplente e finaliza dizendo que sua maior preocupação é com o 54 

funcionamento do CMDCA. Janaina diz que concorda com a linha de pensamento 55 

do Evilásio, contudo a prerrogativa de que seja Não Governamental é uma conquista 56 

e que a presidência exercida por Conselheiro Governamental pode gerar uma 57 

“relação incestuosa” com o Governo Municipal, e exemplifica falando da presidência 58 

do CMAS que é exercida pela Secretária Inês de Paula da Secretaria Municipal de 59 

Assistência Social, que acaba fiscalizando a própria assistência e/ou outras áreas 60 

afins, segundo ela representante governamental  fica complicado. Maria Tereza diz 61 

que desde 1993 atua na área da criança e que a representação não governamental 62 

na presidência foi uma conquista. Recomendação é que seja não governamental 63 

pois é mais imparcial. Ida diz que pensa que ser o Governamental é meio 64 

complicado, e diante da necessidade de transparências frente a comunidade, pois o 65 

conselho é algo sério, sugere manter a situação atual. Cesar expõe que num 66 

processo democrático qualquer,  o ideal é que  seja alguém eleito e expõe outra 67 

experiência que dificultava avanços pelo fato de ser representante governamental. 68 

Maria da Gloria diz que quando há necessidade de decisão mesmo sendo 69 

governamental, quem decide são os conselheiros e não somente o presidente, e se 70 

reporta a fala de Maria Tereza, pois concorda com a mesma. Alberto cumprimenta a 71 

todos e diz não ter participado muito das discussões, mas quer falar sobre o tema: 72 

gostou muito pelo fato de ser não governamental a compor a presidência do 73 

Conselho, ou seja, que irá dirigir o Conselho, pois representante governamental 74 

corre o risco da subordinação. Expõe que é a favor de deixar o já previsto no texto. 75 

Valdair fala em relação à sugestão de possível  revezamento entre representantes 76 

governamentais e não governamentais, que na sua opinião seria um retrocesso da 77 

conquista já obtida no Município. Falou de experiência pessoal neste sentido que 78 

gerou sua desvinculação de uma Prefeitura por ser presidente na condição de 79 



representante governamental e ter atuado de forma imparcial. A luta deve ser pelas 80 

crianças e adolescentes e não partidária. Na sua opinião se for presidente 81 

representante governamental não vai funcionar e vai ficar atravancado o processo, 82 

por exemplo se der empate o presidente é quem vai definir e questiona: irá definir 83 

por quem: pelo Governo? Sua opinião é de manter o texto do jeito que está. Maribel 84 

sugere a manutenção de presidente não governamental no Conselho. Neste 85 

momento com quorum de dez conselheiros, é proposta a aprovação. Etelda expõe 86 

que Patrícia apesar de não estar presente enviou suas sugestões e dentre elas a de 87 

que é favorável ao revezamento na presidência entre representantes 88 

governamentais e não governamentais.  Evilásio pede novamente a palavra e diz 89 

que está chateado, pois mesmo sendo representante governamental no Conselho, 90 

tem suas próprias convicções, e que o Governo Municipal nunca lhe pediu 91 

absolutamente nada, apesar de ser cargo de confiança e diz que gostaria de ver 92 

esse paradigma quebrado e essa batalha vencida. O Presidente coloca em votação 93 

a manutenção ou alteração do texto e o mesmo é aprovado pela unanimidade dos 94 

presentes com dez votos favoráveis. Estas alterações serão encaminhadas em 95 

grifado à SEAJUR para a elaboração final, através de Ofício. Prosseguindo Ponto 96 

de Pauta 4) Proposições e encaminhamentos: Ficou definido que o Conselho fará 97 

o acompanhamento das aprovações do Ante Projeto de Lei em Lei Municipal, junto à 98 

Câmara de Vereadores e Executivo Municipal, visando garantir que não haja 99 

alterações sem a anuência do CMDCA. 5) Informes: 5.1 – Programação da 100 

SEMANECA; 5.2 – Lembrar Reunião Extraordinária do CMDCA de 10/07 às 8h30 101 

– Apreciação e deliberação sobre o Ante Projeto de Lei dos Conselhos 102 

Tutelares Regionais de Cascavel; 5.3 – Reunião Extraordinária de todos os 103 

Conselhos (do idoso, da mulher, da criança e da assistência social) para 104 

análise e deliberação sobre o PPA e LDO da SEASO, que será realizada em 105 

16/07 às 8h30 no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel: Foram 106 

entregues Flayers com a programação aos presentes, bem como camisetas do 107 

evento e disponibilizados exemplares do ECA para os serviços, Entidades e 108 

Conselhos Tutelares presentes à reunião. Etelda reforçou sobre a programação da 109 

mesa redonda dessa noite, cuja temática será “Maioridade Penal”, e orientou a todos 110 

para a realização das inscrições no site do Portal do Município; Foi lembrado sobre a 111 

Reunião de amanhã quarta-feita pela manhã, para análise e aprovação do Ante 112 

Projeto de Lei dos Conselhos Tutelares. Etelda informou que foi agendada reunião 113 

extraordinária pelo Conselho Municipal da Assistência Social em conjunto com os 114 

demais Conselhos para análise e aprovação da LDO e PPA da SEASO. Disse ainda 115 

que o Conselho precisa deliberar data de reunião extraordinária para análise da 116 

documentação que deverá ser encaminhada ao CEDCA, conforme  Resolução No. 117 

49, através da qual o Conselho Estadual  publicizou a relação das Entidades 118 

aprovadas para a FASE II, do Programa Crescer em Família, as quais possuem o 119 

prazo para protocolar os documentos junto ao Escritório Regional de Cascavel -120 

SEDS até a data de 26/07/2013. Dentre os documentos a serem encaminhados, 121 

consta Ata de Reunião do CMDCA aprovando o Plano de Trabalho e Aplicação, com 122 

lista de presença, e Ofício protocolado junto ao Ministério Público informando que 123 

aprovou o Plano de Trabalho e Aplicação com cópia anexa do mesmo para 124 

conhecimento do Promotor de Justiça da Infância e Adolescência. Diante do exposto 125 



a Plenária deliberou pela data de 22/07/2012 às nove horas, em local a ser 126 

agendado pela Secretaria Executiva. Nada mais para ser discutido e concluídos os 127 

trabalhos, o Presidente do Conselho Sr. Valdair Mauro Debus agradeceu a presença 128 

de todos e deu por encerrada a reunião às dez horas e quarenta minutos e eu Etelda 129 

Madsen, Secretária Executiva do CMDCA lavrei a presente ata que será assinada 130 

por mim e pelo presidente. 131 


