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Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às oito horas e quarenta 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 CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS 9 

TUTELARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; 4) Proposições e 10 

encaminhamentos; 5) Definição de agendamento de Reunião do CMDCA para 11 

Análise e Deliberação sobre os Planos de Trabalho e Aplicação do Programa 12 

Crescer em Família – FASE II, cujo prazo final de envio pelas Entidades 13 

Recanto da Criança, Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, Programa Família 14 

Acolhedora, Casa de Passagem Masculina e Feminina é 26/07/2013; 6) 15 

Informes: 6.1) Programação da SEMANECA; 6.2) Lembrara que a Reunião 16 

Ordinária do CMDCA do mês de Agosto será em 14/08/2013, excepcionalmente, 17 

devido férias da Secretária Executiva do CMDCA Etelda Madsen.  Inicialmente o 18 

Presidente encaminhou para apreciação e aprovação da Plenária o ponto de pauta 19 

No. 1) Apreciação e aprovação da Pauta da Reunião: a Conselheira do CMDCA 20 

Sra. Maria Tereza Chaves  solicitou a inclusão do item 6.3) Discussão sobre os 21 

ECAs que foram distribuídos no Evento da “Mesa Redonda” em 09/07 – 22 

constante na Programação da SEMANECA. Neste momento o quorum era de 10 23 

(dez) Conselheiros de Direitos presentes, sendo que 09 (nove) aprovaram a pauta 24 

com a inclusão solicitada por Maria Tereza Chaves e 01 (uma) ausência da 25 

Conselheira Janaina A. Teixeira, que estava ausente da sala de reunião no 26 

momento da votação. A Pauta aprovada ficou com a seguinte disposição: 1) 27 

Apreciação e aprovação da Pauta da Reunião; 2) Apreciação e aprovação das 28 

justificativas de ausências; 3) Apreciação e aprovação do Ante Projeto de Lei 29 

que “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS 30 

TUTELARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; 4) Proposições e 31 

encaminhamentos; 5) Definição de agendamento de Reunião do CMDCA para 32 

Análise e Deliberação sobre os Planos de Trabalho e Aplicação do Programa 33 

Crescer em Família – FASE II, cujo prazo final de envio pelas Entidades 34 

Recanto da Criança, Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, Programa Família 35 



Acolhedora, Casa de Passagem Masculina e Feminina é 26/07/2013; 6) 36 

Informes: 6.1) Programação da SEMANECA; 6.2) Lembrar que a Reunião 37 

Ordinária do CMDCA do mês de Agosto será em 14/08/2013, excepcionalmente, 38 

devido férias da Secretária Executiva do CMDCA Etelda Madsen; 6.3) 39 

Discussão sobre os ECAs que foram distribuídos no Evento da “Mesa 40 

Redonda” em 09/07 – constante na Programação da SEMANECA. O Presidente 41 

Valdair Mauro Debus encaminha o Ponto de Pauta No. 2) Apreciação e 42 

aprovação das justificativas de ausências: A Secretária Executiva Etelda Madsen 43 

faz a leitura do Atestado Médico da Conselheira Patrícia Angela Finato e de 44 

Terezinha Ferraz devido viagem a Foz do Iguaçú, para participar de processo 45 

seletivo de professores que serão contratados para o CENSE e devido o horário de 46 

retorno não conseguirá chegar em tempo; Laura Zanchin, devido ter outra atividade 47 

em que sua presença era imprescindível nesta data e justificada através do Ofício 48 

No. 622/SEMED/PED/2013 de 02/07/2013 bem como de sua suplente Indialara 49 

Taciana Rossa devido participação na Organização do VI Seminário de Educação 50 

para Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel. Não havendo 51 

outras justificativas o presidente coloca em aprovação e o mesmo foi aprovado por 52 

09 (nove) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Dando continuidade o presidente 53 

do Conselho encaminha o Ponto de Pauta No. 3) Apreciação e aprovação do 54 

Ante Projeto de Lei que “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO 55 

DOS CONSELHOS TUTELARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”: Por uma 56 

questão de encaminhamentos o Presidente sugeriu que como todos já haviam 57 

recebido antecipadamente a Minuta do Ante Projeto de Lei para leitura e 58 

apontamentos de alterações e sugestões à Plenária, que a Minuta não fosse 59 

analisada em sua integralidade, mas somente os pontos apontados. Houve a 60 

concordância dos presentes e ficou definido de que haveria inscrições  para apontar 61 

alterações ou sugestões em  Artigos do texto em análise.  O Sr. Alberto R. Pompeu 62 

propõe nova Redação para o Art. 1º. e que o Art. 2º. Fique o primeiro com 63 

alterações: NOVA REDAÇÃO para o  Art. 1º. - Esta Lei estabelece parâmetros para 64 

a criação e o funcionamento dos Conselhos Tutelares no Município de Cascavel, 65 

nos termos da Lei Federal n° 8.069/1990 e outras legislações correlatas; NOVA 66 

REDAÇÃO para o Art. 1º. que passa a ser Art. 2º. Permanecem instituídos os dois 67 

Conselhos Tutelares já existentes, ficando autorizado o Poder Executivo Municipal a 68 

instituir quantos mais forem necessários conforme Legislações pertinentes e de 69 

acordo com a demanda do Município de Cascavel, para garantir a equidade de 70 

acesso, ligados administrativamente a Secretaria Municipal de Assistência Social 71 

como órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais, encarregados de zelar 72 

pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. No “Art. 2º. - § 1º. Para 73 

efeitos desta lei considera-se como órgão colegiado, a composição de no mínimo 5 74 

(cinco) Conselheiros Tutelares de cada Conselho Tutelar instituído no município”,  foi 75 

solicitado pelos Conselheiros Tutelares  Adilson de Amorim e de Otaviano Rodrigues 76 

do Nascimento, a retirada da palavra “mínimo” após a análise do Art. 132 do ECA. 77 

As alterações propostas tanto pelo Conselheiro Alberto como dos Conselheiros 78 

Tutelares foram aprovadas com a unanimidade de votos dos Conselheiros 79 

Presentes, 10 (dez) votos. Neste momento houve uma discussão acalorada quanto 80 

a questão de que foi retirado da Lei anterior o texto que “garantia a criação do 81 

terceiro e quarto conselhos tutelares em 2013. Houveram argumentações de que 82 

isso não deve ser previsto em lei e sim que seja garantido o que há de orientação e 83 

legislação nacional, pois o CONANDA orienta de que para cem mil habitantes haja 84 

um conselho tutelar. È discutida a questão de cada realidade local e que esse 85 



parâmetro é apenas um norteador. Os Conselheiros Tutelares Adilson e  Otaviano 86 

não concordam pois e apontam a realidade e condições de trabalho atuais. Noeli e 87 

Maria Tereza dizem que isso pode ser vetado, pois não há legalidade para essa 88 

questão  constar na Lei, e o Vereador Vanderlei é apontado como o responsável 89 

pela elaboração de uma Lei, que está em trâmite, para a criação do terceiro 90 

Conselho Tutelar. A questão da colocação de texto que preveja a criação do terceiro 91 

e quarto conselhos tutelares é retomada às onze horas, momento em que Inês de 92 

Paula se retirou da Plenária, pois argumentou e justificou que não havia 93 

necessidade de colocar isso em Lei, pois o Prefeito já está ciente dessa questão e 94 

quanto ao terceiro Conselho Tutelar já está sendo previsto no PPA e LDO em 95 

elaboração. Contudo diante das argumentações de Adilson se sentiu ofendida e 96 

pediu licença para se retirar da reunião.  Após esgotado o assunto, às onze horas e 97 

quatro minutos, o Presidente encaminhou a proposição de colocação de texto como 98 

Parágrafo Único - do Art. 1º. – “Fica garantida a criação e implementação do terceiro 99 

Conselho Tutelar Regional em 2013”, com a aprovação da plenária com  09 (nove)  100 

votos, e os demais Conselheiros Municipais ausentes. No texto “Da Competência e 101 

dos Deveres dos Conselheiros Tutelares” - Art. 3º. A função pública de 102 

conselheiro tutelar não gera vinculo empregatício com o município de Cascavel por 103 

tratar-se de atividade de agente honorifico. O Conselheiro Tutelar Adilson, na 104 

condição de representante dos demais Conselheiros Tutelares, que se reuniram 105 

antecipadamente, os dois Conselhos Tutelares, para analisar o texto do Ante 106 

Projeto, questiona o termo “honorífico” e alega que deveria constar “agente político”, 107 

e fez a leitura de texto do Ministério Público do PR (Dr. Murilo) para subsidiar sua 108 

argumentação. Apesar das argumentações da Advogada do Setor de Recursos 109 

Humanos presente, não houve uma conclusão, ficando a questão para análise com 110 

a representante do Setor de Recursos Humanos que virá na reunião ou com a 111 

Secretaria de Assuntos Jurídicos. Na análise final feira com a presença da Sra. 112 

Vanilse, representante do Departamento de Recursos Humanos decidiu-se pela 113 

manutenção do termo que foi baseado em legislações pertinentes. Houve a 114 

concordância com a manutenção do texto original proposto no Ante Projeto de Lei. 115 

No Art. 5º. É vedado aos Conselheiros Tutelares, Inciso III - Exercer atividade de 116 

fiscalização e/ou  atuação em locais onde exerça atividade voluntária, no âmbito da 117 

política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Os Conselheiros 118 

Tutelares Adilson e Gelvana, solicitaram a retirada de “e/ou atuação”, pois o 119 

Conselheiro no uso de suas funções terá que exercer suas atividades 120 

independentemente de seu trabalho voluntário naquele local ou Entidade, contudo 121 

estará impedido de fiscalizá-la. Os argumentos foram aceitos e aprovados pelos 122 

presentes. O texto ficou assim: Art. 5º. É vedado aos Conselheiros Tutelares,  III - 123 

Exercer atividade de fiscalização em locais onde exerça atividade voluntária, no 124 

âmbito da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Quanto 125 

ao item “Do Funcionamento do Conselho Tutelar - Art. 6º. Constará na Lei 126 

Orçamentária Municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento dos 127 

Conselhos Tutelares - § 2º. Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social 128 

disponibilizar equipamentos, materiais, veículos, servidores municipais do quadro 129 

efetivo, prevendo inclusive ajuda técnica para o atendimento a pessoas com 130 

deficiência, em quantidade e qualidade suficientes para a garantia da prestação do 131 

serviço público”, o Conselheiro Tutelar Adilson sugeriu a inclusão de: “e 132 

disponibilizar guarda armado”. Inês de Paula discorda com a inclusão proposta, pois 133 

entende que esta questão não precisa ser detalhada na Lei e sim tratar-se de uma 134 

questão de gestão.  Maria Tereza corrobora e concorda com Inês de Paula. Adilson 135 



argumenta que o pedido visa garantir que equipamentos e documentos não sejam 136 

roubados e pela própria segurança dos Conselheiros Tutelares que sofrem ameaças 137 

constantemente. Noeli argumenta que quando houver ameaças deve ser acionada a 138 

Polícia, e que o papel do Conselheiro Tutelar envolve trabalhar contra a violência. 139 

Maria Tereza se for o caso somente para período noturno. Cesar argumenta que a 140 

segurança seria devido patrimônio. Inês argumenta que quando solicitaram e 141 

pediram guarda armada para as Casas de Passagem, foi devido o vínculo dos 142 

acolhidos com outras pessoas que estão envolvidos com drogadição e também com 143 

o objetivo de resguardar os próprios adolescentes acolhidos e os técnicos, que neste 144 

caso devido o tipo de serviço, são custeados com recursos Federais. Após ampla 145 

discussão, concluiu-se que trata-se de uma questão de gestão que precisa ser 146 

trabalhada juntamente Conselheiros Tutelares e Secretaria Municipal de Assistência 147 

Social - SEASO. Gel discorda com a presença de Guarda Armada nos Conselhos 148 

Tutelares, pois o Conselho Tutelar é um órgão de proteção e com um guarda 149 

armado na porta gerará o reforço da repressão, cuja situação já está estigmatizada 150 

frente ao papel do Conselho Tutelar. Adilson reforça que as proposições são dos 151 

dois Conselhos Tutelares. Ida diz que estamos construindo uma lei, e deve ter 152 

embasamento Federal e Estadual. Conclui-se pela manutenção do texto, sem 153 

inclusão da garantia de Guarda Armada.  Dando prosseguimento Adilson solicita a 154 

inclusão de “bem como capacitação permanente”, Art. 10. Cabe ao Poder Executivo 155 

Municipal oferecer condições aos Conselhos Tutelares para o uso do Sistema de 156 

Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA CT WEB. Após discussão 157 

manteve-se o texto original sem a inclusão proposta, pois trata-se também de uma 158 

questão administrativa que não cabe previsão em Lei. Prosseguindo com: Da 159 

Inscrição - Art. 14. Para se inscrever a função de Conselheiro Tutelar o candidato 160 

deverá: “ V - Apresentar no momento da inscrição, diploma, certificado ou 161 

declaração de conclusão de ensino superior”. Cesar questiona a constitucionalidade. 162 

Maria Tereza defende que foi uma conquista e não deve-se retroceder. Gelvana 163 

sugere que dever-se-ia incluir avaliação psicológica nesta seleção, para traçar 164 

melhor o perfil dos candidatos para função de Conselheiro Tutelar. Argumentos de 165 

que candidatos eleitos não podem ser submetidos a testes. Após debate decide-se 166 

pela manutenção do texto original já proposto. Prosseguindo em relação ao texto 167 

“Do Processo Eleitoral - Art. 21. Os Conselheiros Tutelares serão eleitos em 168 

sufrágio universal e direto, facultativo e secreto dos membros da comunidade local 169 

com domicilio eleitoral no Município, em eleição realizada sob a coordenação da 170 

Comissão do Processo Eleitoral do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 171 

Adolescente - CMDCA, com apoio da Justiça Eleitoral e fiscalização do Ministério 172 

Público; - Art. 22. A data do Pleito deverá ser marcada no prazo de até 60 173 

(sessenta) dias antes do término do mandato dos Conselheiros Tutelares em 174 

exercício”. Após discussão diante do prazo que entendeu-se muito pequeno para 175 

realizar o processo de eleição dos Conselheiros Tutelares, deliberou-se pela  176 

escrita do  texto da Lei No. 6.088/2012  – Art. 41 – “O Conselho Municipal de 177 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA iniciará o processo de eleição 178 

dos membros dos Conselhos Tutelares até 180 (cento e oitenta) dias antes do 179 

término do mandato dos Conselheiros Tutelares em exercício, através da 180 

publicação do Edital de Convocação”. Dando continuidade Alberto sugere que no 181 

Art. 24. “A votação deverá ocorrer preferencialmente, em urnas eletrônicas cedidas 182 

pela Justiça Eleitoral, observadas as disposições das resoluções aplicáveis 183 

expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do Estado do 184 

Paraná - § 2º. O eleitor deverá votar em um candidato”, ao invés de “um candidato” 185 



que seja escrito “candidato único”. Foi aprovada a alteração com a unanimidade de 186 

votos, dez votos favoráveis a alteração. Quanto ao Art. 27. “Cada Conselho Tutelar 187 

será composto por 5 (cinco) conselheiros, sendo que por ordem de votação os 188 

candidatos eleitos poderão optar em qual dos Conselhos Tutelares irão exercer o 189 

seu mandato - Parágrafo único. Os candidatos eleitos como suplentes serão 190 

convocados pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - 191 

CMDCA para assumir no caso de férias e vacância, licenças para tratamento de 192 

saúde, maternidade ou paternidade quando exceder a 30 dias”, Adilson propõe que 193 

o prazo para as substituições seja de 15 (quinze) dias. Após argumentações de que 194 

legalmente há necessidade de seguir os trâmites de prazos de perícias e outros, 195 

colocado em aprovação, obteve-se 11(onze)votos favoráveis com a presença de 196 

Inês de Paula neste momento, pela manutenção do prazo do texto original de 30 197 

(trinta) dias. No Art. 34. “A função de Conselheiro Tutelar é exercida em regime de 198 

tempo integral e de dedicação exclusiva, sendo incompatível com o exercício de 199 

outra função pública ou privada”, Adilson solicitou a retirada de “tempo integral”. 200 

Após esclarecimentos de Vanilse do Departamento de Recursos Humanos, decidiu-201 

se pela manutenção do texto original. No Art. 34 - § 1°. “O conselheiro tutelar 202 

cumprirá jornada mínima de 40 horas semanais na sede do conselho para 203 

atendimento”. Adilson em nome dos demais conselheiros tutelares, solicita a 204 

retiradada palavra “mínima”, contudo após discussão e esclarecimentos com Vanilse 205 

do Departamento de Recursos Humanos, foi mantida a palavra “mínima” no texto 206 

conforme proposta do Ante Projeto de Lei. No texto do Art. 36. O Conselheiro 207 

Tutelar fará jus a percepção de remuneração mensal, 13º salário, férias e um terço 208 

constitucional - § 1º. A remuneração do Conselheiro Tutelar será de R$ 3.732,00 209 

(três mil e setecentos e trinta e dois reais), sendo reajustado na mesma época e 210 

mesmo índice aplicado ao reajuste dos servidores públicos municipais. Houve 211 

argumentação dos Conselheiros Tutelares que o salário atual é de R$ 4.068,00 212 

(quatro mil e sessenta e oito reais) e portanto não poderá haver redução e solicitam 213 

que conste este valor com a seguinte redação: “Sendo reajustado pelo mesmo 214 

índice aplicado para o Salário Mínimo Nacional”. Vanilse do Departamento de RH 215 

orientou que a Constituição de 1988 prevê que não pode ser usado o salário mínimo 216 

nacional como índice de reajuste de salários. Após ampla discussão e 217 

argumentações de Vanilse,  ficou fixado o valor de salário de R$ 4.068,00 (Quatro 218 

mil e sessenta e oito reais) e de que seria mantido o texto original no restante do § 219 

1º. Foi aprovado com 09 (nove) votos dos presentes neste momento da reunião, pois 220 

os demais já haviam se retirado. No texto Das Licenças - Art. 37. O Conselheiro 221 

Tutelar terá direito a licenças para tratamento de saúde, licença maternidade e 222 

licença paternidade, nos termos do Regulamento da Previdência Social. Houve 223 

ampla discussão e contra argumentações tanto por parte dos Conselheiros 224 

Tutelares, quanto dos Conselheiros de Direitos do CMDCA, como da representante 225 

do RH Vanilse que segeriu a colocação de texto “ nos termos do Regulamento do 226 

Instituto de Previdência ao qual o Conselheiro Tutelar estiver vinculado”. 227 

Argumentou que existem duas situações de vinculação: a dos Conselheiros 228 

Tutelares eleitos e que já são funcionários públicos e que serão mantidos com 229 

vínculos e direitos dos estatutários municipais e os que serão contratados com 230 

vínculos de CLT e que direitos previstos para este tipo de regime e pelo INSS. Os 231 

Conselheiros Tutelares exemplificaram que a Gelvana e Mônica já tiveram dias de 232 

trabalho descontados devido acompanhamento de saúde de filhos, e diante disso 233 

argumentaram que cuidam dos direitos de crianças e adolescentes e não garantem 234 

os direitos de seus filhos e de suas situações de trabalhadores que também são pais 235 



e mães e propõem que conste no texto: “Bem como acompanhamento de filhos 236 

menores que exigem cuidados especiais e de Familiares que dependam 237 

exclusivamente do Conselheiro Tutelar”. O Vereador Vanderlei Augusto daSilva, 238 

deixar claro quanto ao direito das licenças, devido ter Conselheiros Tutelares que 239 

são  CLT e outros Estatutários. Também discutiu-se quanto a legalidade de constar 240 

no referido texto “mesmo direitos previstos no Estatuto do Servidor Público”. Após 241 

esclarecimentos de Vanilse do Departamento de Recursos Humanos do que dispõe 242 

na Lei Federal No. 12.696 de 25/07/2012, que trata dos direitos de trabalhadores da 243 

iniciativa privada, ou seja regidos pela CLT, colocou-se em aprovação o conteúdo 244 

final do texto, que ficou assim definido: Art. 37. O Conselheiro Tutelar terá direito a 245 

licenças para tratamento de saúde, 180 dias de licença maternidade e 07 dias de 246 

licença paternidade. O referido Artigo foi aprovado com 08 (oito) votos favoráveis, 247 

pois devido o adiantado da hora, 12h10 (doze horas e dez minutos) os demais 248 

Conselheiros Municipais votantes já haviam se retirado. Concluída a discussão do 249 

Ponto de Pauta No. 3, ficou aprovado pelos Conselheiros  presentes que o CMDCA 250 

deverá acompanhar os encaminhamentos da aprovação do Ante Projeto de Lei em 251 

Lei Municipal junto à Câmara Municipal de Vereadores, bem como junto ao 252 

Executivo Municipal pois qualquer alteração deverá ser aprovada pelo CMDCA, e 253 

que seja colocado isso no texto do Ofício do CMDCA, através do qual serão 254 

encaminhados os Ante Projetos de Leis  a Secretaria de Assuntos Jurídicos e de 255 

Administração. Ponto de Pauta 4) Proposições e Encaminhamentos: Já 256 

discutidos e encaminhados no decorrer da discussão do Ponto de Pauta 3) o mesmo 257 

deu-se por esgotado e o Presidente encaminhou o Ponto de Pauta No. 5) 258 

Definição de agendamento de Reunião do CMDCA para Análise e Deliberação 259 

sobre os Planos de Trabalho e Aplicação do Programa Crescer em Família – 260 

FASE II, cujo prazo final de envio pelas Entidades Recanto da Criança, Lar dos 261 

Bebês Pequeno Peregrino, Programa Família Acolhedora, Casa de Passagem 262 

Masculina e Feminina é 26/07/2013: Etelda Madsen, Secretária Executiva do 263 

CMDCA explica que dentre os documentos que deverão ser enviados pelos Serviços 264 

e Entidades estão Ata de Reunião com Lista de Presença do CMDCA, aprovando os 265 

Planos de Trabalho e Aplicação, bem como Ofício do CMDCA protocolado junto ao 266 

Ministério Público da Vara da Infância e Adolescência com envio de cópia dos 267 

Planos de Trabalho e Aplicação aprovados, para conhecimento deste. Diante dessa 268 

exigência que envolve o Conselho e considerando que o prazo final para o envio da 269 

documentação para as Entidades e Serviços é 26/07/2013, sugere que o CMDCA 270 

faça Reunião Extraordinária na data de 22/07/2013, e que diante de sua situação de 271 

férias a Ata seja elaborada pelas Secretárias do CMDCA, assinadas pela Secretária 272 

e Presidente. A proposição é discutida e fica deliberado pela realização de Reunião 273 

Extraordinária para este fim na data de 22/07, ás nove horas, na Sala de Reuniões 274 

do 3º. Piso (este local à confirmar), pois a realização em data anterior diminuiria o 275 

prazo que os Serviços e Entidades possuem para a elaboração do Plano. O 276 

Presidente realiza a leitura do Ponto de Pauta No. 6) Informes: 6.1) Programação 277 

da SEMANECA; 6.2) Lembrar que a Reunião Ordinária do CMDCA do mês de 278 

Agosto será em 14/08/2013, excepcionalmente, devido férias da Secretária 279 

Executiva do CMDCA Etelda Madsen; 6.3) Discussão sobre os ECAs que foram 280 

distribuídos no Evento da “Mesa Redonda” em 09/07 – constante na 281 

Programação da SEMANECA. O Presidente Valdair fala da programação da 282 

SEMANECA e comenta quanto a importância dos Conselheiros Municipais e 283 

representantes de Serviços e Entidades se fazerem presentes nos eventos. Etelda 284 

orienta quanto a realização de inscrições para a Mesa Redonda, que encontram-se  285 



abertas no portal do Município. O Presidente explica que devido as férias de Etelda 286 

a Mesa Diretiva decidiu realizar a reunião ordinária uma semana após, ou seja, na 287 

quarta-feira seguinte para viabilizar as reuniões de Comissões antes da reunião. 288 

Dando sequência, o presidente passa a palavra para Maria Tereza, para 289 

encaminhamento do item 6.3). Maria Tereza questiona o fato ocorrido de que os 290 

ECAs que estariam sendo distribuídos tinham um adesivo de um Deputado. 291 

Vanderlei diz que se ele mandasse confeccionar também se sentiria no direito de 292 

colocar o patrocinador, pois sempre se recebeu estatutos dessa forma, sem nunca 293 

ter havido polêmica. Se o Município não confecciona não vê nenhum problema 294 

nesse sentido. Adilson também corrobora com Vanderlei, pois para os Conselheiros 295 

Tutelares foi muito importante terem recebido os exemplares de ECAs, a tanto 296 

tempo solicitado. Maria Tereza questiona como está a situação de confecção dos  297 

ECAs que foi deliberado pelo Conselho. Valdair responde que o orçamento ficou em 298 

vinte mil reais e que precisa ser revisto e fala que na hora de fazer a partilha do FIA 299 

deve ser deixado um percentual para esse fim. Etelda fala que a capa será 300 

personalizada com a mesma temática da SEMANECA, deverá ter uma introdução 301 

feita pelo Conselho ou por quem este deliberar, bem como Leis Municipais e outras 302 

informações como anexos, bem como contatos com Conselhos Tutelares e outros. 303 

Outras sugestões surgiram e o assunto é concluído, com a proposição de retomada 304 

do mesmo no momento oportuno. Nada mais havendo para ser discutido e 305 

deliberado, o Presidente do Conselho Sr. Valdair Mauro Debus agradeceu a 306 

presença de todos e deu por encerrada a reunião às doze horas e cinco minutos e 307 

eu Etelda Madsen, Secretária Executiva do CMDCA lavrei a presente ata que será 308 

assinada por mim e pelo presidente. 309 


