
 
 
 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

ATA Nº 13 - 22/07/2013 
 

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

trinta 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, e 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 dos Planos de Trabalho 8 

e Aplicação da FASE II do Programa Crescer em Família – Recursos do FIA 9 

Estadual – CEDCA/PR das Entidades, Programas e Serviços: Lar dos Bebês 10 

Pequeno Peregrino, Associação recanto da criança, Programa Família 11 

Acolhedora e Unidades de Acolhimento Institucional Feminina e Masculino; 4) 12 

Para conhecimento: Of. 666/SEMED/2013 – 16/07/2013, com programação 13 

anexa, do I ENCONTRO REGIONAL OESTE PARANAENSE DO PROGRAMA 14 

FORMAÇÃO PELA ESCOLA, Temática – Programas do Fundo Nacional de 15 

Desenvolvimento da Educação – FNDE , realização em 07 e 08/08/2013. CINCO 16 

REPRESENTANTES DO CMDCA (fichas de inscrição em anexo, que devem ser 17 

enviadas até 02/08); 5) Informes: 5.1 - Encaminhamento o quanto antes 18 

possível à Secretaria Executiva do CMDCA, Relatório das Atividades 19 

Desenvolvidas durante a SEMANECA (08 à 13/07), com arquivos de fotos, para 20 

elaboração do documento final; 5.2 - Reunião Ordinária do CMDCA do mês de 21 

Agosto será excepcionalmente na Segunda Quarta-Feira do mês, DIA 22 

14/08/2013, 8H15, CREAS I. Dando início à reunião o Presidente Sr. Valdair Mauro 23 

Debus agradece a presença de todos e esclarece a necessidade desta reunião 24 

extraordinária, pois já é a terceira do corrente mês, mas que é decorrente dos 25 

prazos estabelecidos pelo Conselho Estadual dos Direitos da criança e do 26 

Adolescente do Estado do Paraná – CEDCA, o qual deliberará os recursos do Findo 27 

da Infância e Adolescência Estadual – FIA, que certamente em muito contribuirá 28 

para a melhoria da política da criança e do adolescente do nosso município. 29 

Encaminha o Ponto de Pauta No. 1) Apreciação e aprovação da Pauta da 30 

Reunião: A senhora Patricia solicitou inclusão de pauta, afim de expor suas 31 

considerações referentes a alguns artigos dos anteprojetos de Lei que dispõe sobre 32 

a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e sobre a Criação e 33 

Funcionamento dos Conselhos Tutelares aprovados em reuniões anteriores do 34 

CMDCA. Não havendo outras manifestações, a mesma é aprovada por unaminidade 35 

com 8 votos favoráveis, ficando como ponto de pauta nº 4. Prosseguindo é 36 

encaminhado pelo Presidente o Ponto de Pauta No. 2) Apreciação e aprovação 37 

das justificativas de ausências: A Sra. Terezinha Ferraz realiza a leitura das 38 

justificativas de ausências: Senhor José Cesar Sagrilo que se encontra em viagem; 39 

a senhora Janaína Teixeira que está participando da Reunião descentralizada do 40 

Conselho Nacional de Assistência Social em Porto Alegre; a senhora Maribel Lopes 41 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

LEI MUNICIPAL No. 6.088 de 20/07/2012 

Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná Fone: (45) 3321-2366 



Rodrigues por ocasião de outra reunião já agendada anteriormente; a senhora Laura 42 

Regina Zanchin que está em viagem e sua suplente Indialara Taciana Rossa tem 43 

reunião de trabalho neste mesmo horário. Colocadas em aprovação as justificativas, 44 

houve oito votos favoráveis. Neste mesmo ponto de pauta a senhora Karla Karine 45 

sugere que o CMDCA emita uma carta de agradecimento pela valorosa contribuição 46 

da senhora Janaína a esse Conselho e que por motivos pessoais não mais fará 47 

parte do CMDCA enquanto Conselheira. A sugestão foi aprovada pela plenária. Na 48 

seqüência o Presidente do Conselho realiza a leitura do Ponto de Pauta No. 3) 49 

Apreciação e aprovação dos Planos de Trabalho e Aplicação para a FASE II do 50 

Programa Crescer em Família – FIA Estadual/ CEDCA/PR, Entidades, 51 

Programas e Serviços: Lar do Bebê Pequeno Peregrino, Associação Recanto 52 

da Criança, Programa Família Acolhedora e Unidades de Acolhimento 53 

Institucional Feminino e Masculino. Dando início as apresentações dos Planos de 54 

Trabalho e Aplicação para análise dos Conselheiros e Aprovação, o Presidente 55 

sugere que as Entidades apresentem os Planos e após abre-se para 56 

esclarecimentos de dúvidas. Os presentes concordam com a proposição e a 57 

Senhora Neusa Eli Figueiredo Cerutti apresenta o Plano de Ação para o Programa 58 

Família Acolhedora. Inicia a exposição com a utilização de multimídia para facilitar o 59 

acompanhamento dos presentes. Faz a caracterização do Serviço e dos objetivos, 60 

expondo que hoje o mesmo está com cento e quarenta crianças e adolescentes que 61 

estão sendo atendidos em famílias acolhedoras. Refere que a previsão orçamentária 62 

é em sua maioria, oriunda do município através dos “recursos livres” e solicita maior 63 

atenção do Estado no sentido de priorizar o incentivo a convivência familiar em 64 

detrimento da institucionalização. Após a apresentação do Plano que utilizará o 65 

recurso deliberado pelo CEDCA, cujo montante é de R$ 12, 500,00 (doze mil e 66 

quinhentos reais). O detalhamento das aquisições está previsto nos planos em 67 

anexo a esta Ata. Houveram os seguintes questionamentos: Se o município repassa 68 

mensalmente os valores (um salário mínimo por acriança e/ou adolescente) às 69 

famílias cadastradas no Programa e quais são os critérios de acolhimento. A 70 

senhora Neusa responde que o município repassa mensalmente esses valores e 71 

que os critérios de acolhimento seguem o previsto nas Legislações, especialmente 72 

no Estatuto da Criança e do adolescente e na Lei da Adoção. Esgotada a discussão 73 

o Plano de Trabalho e Aplicação é colocado em aprovação e é aprovado por 74 

unaminidade com o total de oito votos. Dando continuidade a senhora Neusa 75 

também apresenta o Plano de Trabalho e Aplicação, da Unidade de Acolhimento 76 

Feminina com a aplicação de R$ 100.000 (cem mil reais), o qual será utilizado na 77 

compra de um veículo, conforme detalhamento no Plano de Aplicação em anexo. 78 

Não houve questionamentos sendo o Plano colocado em aprovação e é aprovado 79 

com por unaminidade com o total de oito votos.  Da mesma forma o senhor 80 

Everaldo, coordenador da Unidade de Acolhimento Masculina apresenta o Plano de 81 

Aplicação no valor de R$ 100.000 (cem mil reais), o qual também será utilizado na 82 

compra de um veículo, conforme detalhamento no Plano de Aplicação em anexo. 83 

Houve questionamentos referentes ao item “serviços de terceiro Pessoa Jurídico em 84 

horas técnicas”. O senhor Celso refere que são valores de contrapartida do 85 

município e que será utilizado na manutenção de equipamentos. Não havendo mais 86 

questionamentos o Plano colocado em aprovação e é aprovado com por 87 

unaminidade com o total de oito votos. Seguindo com as apresentações a senhora 88 

Karla apresenta o plano de ação do Recanto da Criança Casa Lar I, II e III. Explica 89 

que o valor deliberado pelo CEDCA deveria ser maior, mas que por uma falha na 90 

interpretação do texto do projeto enviado obtiveram uma liberação em menor valor, 91 



que ficou em R$50,00 (cinqüenta mil reais) o qual será gasto conforme Plano de 92 

Aplicação e irá beneficiar um total de crianças. Os questionamentos se deram em 93 

relação à função a caracterização de objetos eletrônicos e sua funcionalidade. Não 94 

havendo outros questionamentos o Plano é colocado em aprovação sendo aprovado 95 

por unaminidade com oito votos. Em continuidade a representante do Lar dos 96 

Bebes, a senhora Apresenta o Plano de ação no valor de R$160,00 (cento e 97 

sessenta mil) que será aplicado de acordo com o plano de aplicação em anexo. A 98 

senhora Carla questiona sobre o valor de 5% de contrapartida da Entidade e solicita 99 

correção de valores, ao que foi prontamente acatado pela representante do Lar. A 100 

senhora Ida solicita esclarecimentos com relação ao salário do educador social que 101 

está previsto abaixo de salário mínimo. Esclarece que o referido valor é 102 

complementado com recursos da Entidade. A representante. Não havendo outros 103 

questionamentos o Plano é colocado em aprovação sendo aprovado por 104 

unaminidade com oito votos. O Presidente lembra que à cópia da Ata pronta, bem 105 

como cópia da Lista de Presença e do Ofício do CMDCA com Protocolo de 106 

recebimento pelo Ministério Público dos Planos de Trabalho e Aplicação aprovados 107 

pelo Conselho, estarão disponíveis junto à Secretaria Executiva do CMDCA no dia 108 

25/07 às 13h30. 4) Exposição das considerações da conselheira Patricia 109 

referente as novas propostas a serem incluídas nos dois Anteprojetos de Lei 110 

que tratam “da criação e do funcionamento dos Conselhos Tutelares” e “Da 111 

Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”, que já foram 112 

enviadas para a SEAJUR para análise e posterior aprovação do Prefeito e 113 

encaminhamento à Câmara Municipal de Vereadores para aprovação das Leis. 114 

Assim, ficou definido que a senhora Patricia encaminharia a nova redação à Plenária 115 

para seguir com a votação e aprovação, ficando o texto conforme segue. A 116 

apresentação das novas propostas foi feita pela conselheira governamental, 117 

representante da Secretaria Municipal de Finanças Senhora Patrícia Angela Finato. 118 

São elas: quanto ao anteprojeto “da criação e funcionamento dos conselhos 119 

tutelares”: a) Mudança no prazo previsto no Art. 64, “caput” e em seu § 1º, que 120 

tratam da decisão do Processo Administrativo Disciplinar, ficando o novo texto assim 121 

redigido: “Art. 64. Expirando o prazo para a Defesa Final do indiciado, a Autoridade 122 

Processante deverá apreciar no prazo de 10 (dez) dias úteis, os elementos do 123 

processo, apresentando relatório com Parecer Conclusivo, no qual proporá 124 

justificadamente a absolvição ou punição do indiciado, indicando nessa última 125 

hipótese a pena cabível e o seu fundamento legal. § 1º. O relatório e todos os 126 

elementos dos autos serão remetidos ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança 127 

e do Adolescente – CMDCA, para que este, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 128 

convoque reunião da plenária, incluindo-se na ordem do dia para a apreciação e 129 

deliberação.” Justificativa da Mudança: Quanto a aumentar o prazo de 05 (cinco) 130 

para 10 (dez) dias úteis para a Comissão Processante apreciar os autos após a 131 

apresentação da Defesa Final do indiciado, considerou-se que os cadernos de 132 

Processo Administrativo Disciplinar contém inúmeras páginas (geralmente mais de 133 

200), onde são anexados diversos documentos, produzidas diversas provas, 134 

acarreadas diversas testemunhas, exarados diversos despachos administrativos e 135 

outros expedientes (ofícios, mandados de intimação, etc.), além de conterem as 136 

peças da Defesa Preliminar e Razões de Defesa Final apresentadas pelo indiciado, 137 

sendo extremamente pouco um prazo tão somente de 05 (cinco) dias úteis para a 138 

Comissão Processante elaborar um relatório conclusivo e minucioso de tudo o que 139 

ocorreu no decorrer do feito.  Quanto à diminuição do prazo para o CMDCA 140 

convocar a reunião plenária passando de 10 (dez) para 05 (cinco) dias úteis, torna-141 



se assim um prazo razoável, uma vez que tal ato administrativo não gera a 142 

elaboração de análises ou mesmo de relatórios a respeito de sua fundamentação. 143 

b) Mudança e inclusão no § 2º do Art. 64 que trata da decisão do processo 144 

administrativo disciplinar, ficando o novo texto assim redigido: “§ 2º. Prevalecerá a 145 

conclusão que obtiver a maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho 146 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. Após esta 147 

deliberação deverão ser tomadas as seguintes providências no prazo de 03 (três) 148 

dias úteis: I. Em sendo rejeitada as conclusões do relatório pela plenária, a mesma 149 

designará Comissão Revisora com 03 (três) membros do CMDCA, para reexaminar 150 

o Processo Administrativo Disciplinar, a qual no prazo de 07 (sete) dias deverá 151 

propor o que entender cabível. II. Em sendo acolhida as conclusões do relatório pela 152 

condenação do indiciado, a plenária no prazo de 03 (três) dias úteis deverá aplicar a 153 

pena proposta; e III. Em sendo acolhida as conclusões do relatório pela absolvição 154 

do indiciado, a plenária determinará o arquivamento do Processo Administrativo 155 

Disciplinar, com a devida intimação do indiciado e envio de cópia do relatório ao 156 

Ministério Público.”c) Inclusão no Art. 66 que trata da decisão do processo 157 

administrativo disciplinar, ficando o novo texto assim redigido: “Art. 66. Nos casos 158 

omissos nesta Lei no tocante ao Processo Administrativo Disciplinar, aplicar-se-á 159 

subsidiariamente, as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Município 160 

de Cascavel e a Lei Federal nº8. 112 de 11 de Dezembro de 1990.” Estes dois 161 

pontos foram votados favoráveis às sugestões de alteração tendo 7 votos favoráveis 162 

e uma abstenção. No que refere ao item a seguir ficou como sugestão mas não 163 

houve votação da plenária por falta mas manteve-se o questionamento da 164 

conselheira conforme segue. - Quanto ao anteprojeto “da Política Municipal dos 165 

Direitos da Criança e do Adolescente”: a) Mudança no § 2º do Art. 15, que trata da 166 

estrutura e Funcionamento do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do 167 

Adolescente - CMDCA, podendo o novo texto ser redigido de duas maneiras: 168 

“Primeira opção: § 2º. A presidência poderá ser ocupada por conselheiro 169 

representante governamental ou por conselheiro representante das entidades não 170 

governamentais, permitida uma reeleição consecutiva.” “Segunda opção: § 2º. A 171 

presidência deverá ser ocupada por conselheiro representante governamental ou 172 

por conselheiro representante das entidades não governamentais, de maneira 173 

alternada.” Justificativa da Mudança: Sendo o Conselho Municipal de Criança e do 174 

Adolescente um órgão formado de maneira paritária entre representantes 175 

governamentais e representantes não governamentais, injusto e inconstitucional 176 

seria admitir que a presidência de tal conselho venha a ser tão somente conduzida 177 

por representantes não governamentais, deixando-se de lado os representantes 178 

governamentais, impedindo-os de participar da presidência se assim o quiserem, 179 

através de eleições.  Colaciona-se a seguir o estudo feito pelo Ministério Público do 180 

Estado do Rio Grande do Sul a respeito do tema.  “Partindo-se da premissa que os 181 

Conselhos Municipais, Estaduais e Nacionais são criados levando-se em conta a 182 

CARTA MAGNA de 1988, em particular, ao tocante à área da criança e do 183 

adolescente, o Art. 227, § 7º da Constituição Federal, e que a criação de tais 184 

conselhos foi no sentido de criar-se órgãos deliberativos e controladores das ações 185 

governamentais em todos os níveis, aos quais é assegurada a participação popular 186 

paritária por meio de organizações representativas. Ainda, porque são os Conselhos 187 

previstos na Constituição Federal, Lei Orgânica da Assistência Social e Estatuto da 188 

Criança e do Adolescente, verdadeiros espaços de democracia participativa (Art. 1º, 189 

Parágrafo Único, da Constituição Federal de 1988), através dos quais a própria 190 

população irá participar diretamente da elaboração e controle das políticas de 191 



atendimento aos beneficiários da assistência social, crianças e adolescentes. A 192 

implantação desses órgãos é vista como conditio sine qua nom para o repasse de 193 

verbas públicas entre os entes federados. Assim sendo, caso o Município não tenha 194 

implantado um Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) ou um Conselho 195 

Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), não poderá receber 196 

recursos públicos dos fundos estaduais e nacionais ligados à tais áreas. É deveras 197 

evidente que, quando a lei exige a implantação, também pressupõe o regular 198 

funcionamento, não bastando a mera existência da lei que cria o Conselho 199 

respectivo e/ou seu funcionamento em total descompasso com os mandamentos 200 

legal e constitucional já mencionados. Destarte, um “Conselho”, seja de assistência 201 

social, seja de direitos da criança e do adolescente, que deixa de observar a 202 

composição paritária entre governo e sociedade civil organizada, como por exemplo, 203 

nos casos em que todos seus integrantes são nomeados ao talante do prefeito 204 

municipal e a ele estão politicamente comprometidos, a rigor sequer pode ser 205 

considerado um verdadeiro conselho nos moldes do previsto na Constituição federal 206 

de 1988, que como vimos somente passará a existir e a ter legitimidade para agir se 207 

composto por representantes do poder público e sociedade civil organizada, em 208 

caráter paritário.  Claro está, portanto, que a regular composição e funcionamento 209 

dos Conselhos Municipais de Assistência Social e de Direito da Criança e do 210 

Adolescente é condição indispensável ao recebimento, pelo Município, de verbas 211 

públicas repassadas pelos governos Estadual e Federal, que ocorre normalmente 212 

via FUNDOS de Assistência Social e da Infância e Adolescência, que no âmbito 213 

estadual são geridos pelos respectivos Conselhos Estaduais de Assistência Social e 214 

de Direitos da Criança e do Adolescente.  Finalmente, importante também aqui 215 

destacar que, de modo a obter a comprovação de que os Conselhos Municipais de 216 

Assistência Social e de Direitos da Criança e do Adolescente estão funcionando de 217 

forma adequada aos ditames legais e constitucionais já mencionados, os conselhos 218 

estaduais da assistência social e de direitos da criança e do adolescente passaram a 219 

exigir que nesse sentido seja firmada declaração do promotor ou juiz de direito da 220 

comarca.  Em razão disto, é recomendável que estas autoridades públicas se 221 

envolvam cada vez mais nas atividades desses conselhos, de modo a fiscalizar sua 222 

composição, inclusive no tocante à independência de suas alas não governamentais 223 

face o poder público local, bem como acompanhar suas atividades, seja na parte da 224 

elaboração das políticas de atendimento, seja no sentido de garantir a efetiva 225 

implantação dessas políticas, vendo os planos de ação e de aplicação de recursos 226 

se materializando e, ao menos na área da criança e do adolescente, recebendo o 227 

tratamento prioritário devido na lei orçamentária (ex: vi do disposto no Art. 227, caput 228 

da Constituição Federal e no Art. 4º, Parágrafo único, alíneas “c” e “d” da Lei nº8. 229 

069/1990).  Assim agindo, os chefes do Executivo local finalmente compreenderão 230 

que, apenas com o cumprimento da lei e da Constituição Federal, via implantação e 231 

regular funcionamento (diga-se, autonomia, independência, efetiva elaboração das 232 

políticas para as áreas da assistência social e criança e adolescente, controle da 233 

implantação dessas mesmas políticas, composição paritária e representativa entre 234 

governo e sociedade civil para os conselhos da assistência social e direitos da 235 

criança e do adolescente, composição de cinco membros para o caso dos 236 

Conselhos Tutelares, com estrutura adequada ao exercício de suas atribuições, 237 

dentre outros aspectos acima abordados), é que poderão ter acesso às verbas 238 

públicas oriundas dos Fundos Nacional e Estadual alhures referidos, o que por certo 239 

lhes despertará a “vontade política” para assim o providenciar. A partir de então 240 

restará apenas acompanhar o funcionamento dos Conselhos, cobrando-lhes o 241 



exercício de seus misteres legais e constitucionais, com a permanente capacitação 242 

de conscientização de todos os conselheiros acerca da importância de seu trabalho 243 

para toda a população local, da qual se espera sejam legítimos representantes, 244 

agindo com a honradez e responsabilidade que seus mandatos populares impõem.” 245 

Dando continuidade a senhora Terezinha fez a leitura do ponto de pauta nº 5) Para 246 

conhecimento: Of. 666/SEMED/2013 – 16/07/2013, com programação anexa, do 247 

I ENCONTRO REGIONAL OESTE PARANAENSE DO PROGRAMA FORMAÇÃO 248 

PELA ESCOLA, Temática – Programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento 249 

da Educação – FNDE, realização em 07 e 08/08/2013. CINCO 250 

REPRESENTANTES DO CMDCA (fichas de inscrição em anexo, que devem ser 251 

enviadas até 02/08): Ficou definido que os interessados devem enviar as fichas de 252 

inscrição para a Secretaria executiva do Conselho para o encaminhamento à 253 

Secretaria Municipal de Educação. Até o dia 02/08/13. Ponto de Pauta No. 6) 254 

Informes: 6.1 - Encaminhamento o quanto antes possível de relatório das 255 

atividades desenvolvidas durante a SEMANECA (08 à 13/07), com arquivos de 256 

fotos, pra elaboração de documento final; A secretaria solicitará via e-mail as 257 

informações da Semaneca para elaboração do relatório final. 6.2 – Informação de 258 

que excepcionalmente a Reunião Ordinária de Agosto, será na segunda 259 

Quarta-Feira do Mês, ou seja, em 14 de Agosto. Finalizando a pauta do dia, o 260 

Presidente realiza a leitura do Feita a leitura dos informes e não havendo 261 

necessidade de esclarecimentos e nenhum pronunciamento, o Presidente do 262 

Conselho Sr. Valdair Mauro Debus agradece a presença de todos e dá por 263 

encerrada a reunião às onze horas e trinta minutos e eu Terezinha Ferraz, 264 

Secretária do CMDCA lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo 265 

presidente. 266 


