
                                                                                                                                                                                                                                                               
REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
ATA N° 18 – 04/09/2013 

 

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e treze, aconteceu às oito horas e 1 

quarenta minutos, na sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 2 

CREAS II, Rua Luciano Corrêa Siqueira, Nº. 224, Bairro Aclimação – Cascavel PR, a 3 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 4 

CMDCA com a presença da maioria de seus conselheiros de direitos, conforme consta na 5 

lista de presença anexa, bem como de sua mesa diretiva, para tratar dos seguintes 6 

assuntos de pauta: 1. Apreciação e Aprovação da Pauta da Reunião; 2. Apreciação e 7 

Aprovação das Justificativas de Ausências; 3. Substituição e Posse dos 8 

Conselheiros da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, conforme Ofício Nº 9 

508/GAB/SEMED/2013 DE 05/06/2013; da Secretaria Municipal de Saúde, Ofício Nº 10 

DSM Nº 641/2013 de 13/08/2013 – SESAU e da ACAPAC, Ofício Nº 133/2013 de 11 

15/08/2013; 4. Apreciação e Aprovação das Atas de Reuniões: Nº 16 de 14/08/2013 e 12 

Nº 17 de 27/08/2013; 5. Fala da Coordenação do CREAS II (10 minutos); 6. 13 

Apresentação de Slides da 2ª. Edição da SEMANECA; 7. Repasse de informações 14 

pelo Conselheiro Municipal José Cesar Sagrilo, acerca da participação em Reunião 15 

da Comissão da Rede Criança de Cascavel; 8. Eleição e aprovação de Conselheiro 16 

Municipal – CMDCA, para ocupar a vaga de 2ª. Secretaria no Conselho, devido 17 

substituição da Conselheira Municipal Maribel L. Rodrigues; 9. Apreciação e 18 

Aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, 19 

relativo à Validação de Registro Anual das Entidades Não Governamentais: FAG 20 

GUARDA MIRIM, RECANTO DA CRIANÇA, APAE, GERAR e do Registro do 21 

Programa de Integração ao Mundo do Trabalho da GUARDA MIRIM; 10. Apreciação 22 

e Aprovação do Parecer da Comissão Especial de Leis, referente ao arquivamento 23 

de Apuração Sumária, relativa ao Relatório de Caso recebido do Conselho da 24 

Comunidade, o qual relata e questiona procedimentos de trabalho de Conselheiro 25 

Tutelar, no uso de suas atribuições; 11. Apreciação e Aprovação do Parecer da 26 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

LEI MUNICIPAL nº 6.088  
Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná Fone: (45) 3321-2273/ (45) 3321-2366 



Comissão de Orçamento e Finanças, referente à prestação de contas de recursos 27 

recebidos da Justiça do Trabalho, pela Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino; 28 

12. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 29 

referente ao pedido da SEASO, através do Ofício Nº 624/2013 de 28/08/2013 30 

(transferência de Mesa de Perolem Luxo – Patrimônio Nº 50.07393); 13. Para 31 

conhecimento: Situação de Convocação de Conselheiros Tutelares Suplentes; 14. 32 

Programação de Reunião Extraordinária, para apresentação dos Relatórios 33 

Trimestrais, pelos Conselheiros Tutelares; 15. Informes: 15.1 - Aula Inaugural da 34 

Capacitação CMDCA Avançado – UNIOESTE, 16/09/2013; 15.2 - Convite para a 35 

“Apresentação Pública do Programa de Desenvolvimento Integrado – PDI, 36 

financiado com Recursos do BID – 11/09/2013, 19hs, Anfiteatro da UNIPAR; 15.3 - 37 

Evento de Cidadania em São João do Oeste: 21/09/2013, 8 às 16hs – Distrito de São 38 

João do Oeste. O Presidente do Conselho Valdair Mauro Debus, inicia a reunião 39 

agradecendo presença dos Conselheiros, à Coordenadora do CREAS II - Emilene 40 

Canfield Prado por estar abrindo o espaço para acolher o Conselho e aos convidados 41 

presentes: Sr. Emo Urbino - Assessor do Vereador Pedro Maria Martendal de Araújo, 42 

Anelise Godoy – Centro Social Marista, Eliane Schlichting - GRPCOM, Maristela Becker 43 

Miranda e Rosangela F. Santos Nietto – Agência do Trabalhador e os Conselheiros 44 

Tutelares Mônica A. Silveira e Eduardo Reche – Conselho Tutelar Regional Leste e 45 

Andrelina Pedroza Battisti e Otaviano Rodrigues do Nascimento – Conselho Tutelar 46 

Regional Oeste. Relata uma mensagem, afim de que todos possam fazer uma reflexão 47 

antes de iniciar a pauta do dia. Introduz a pauta da reunião, fazendo a leitura do 1. 48 

Apreciação e Aprovação da Pauta da Reunião: expõe que a mesa diretiva tem 49 

inclusões a serem feitas. Após o ponto de pauta 12. Incluir como 13. Parecer da 50 

Comissão Especial de Leis, referente à recomposição de representações no 51 

CMDCA da OAB, APROSSC e ROTARY CLUBE CASCAVEL INTEGRAÇÃO, com o 52 

conseqüente alteração de a numeração a seguir e inclusão no final dos informes de 53 

mais dois itens: Ofício Circular Nº 656/2013 de 29/08/2013 – novo horário de 54 

atendimento do cadastro único e para conhecimento o Ofício Nº 285/2013 de 55 

03/09/2013, enviado pelo CMDCA à SEASO. Com a aprovação de nove votos a pauta 56 

foi aprovada com as alterações e ficou assim disposta: 1. Apreciação e Aprovação da 57 

Pauta da Reunião; 2. Apreciação e Aprovação das Justificativas de Ausências; 3. 58 

Substituição e Posse dos Conselheiros da Secretaria Municipal de Educação – 59 

SEMED, conforme Ofício Nº 508/GAB/SEMED/2013 DE 05/06/2013; da Secretaria 60 

Municipal de Saúde, Ofício Nº DSM Nº 641/2013 de 13/08/2013 – SESAU e da 61 

ACAPAC, Ofício Nº 133/2013 de 15/08/2013; 4.Apreciação e Aprovação das Atas de 62 



Reuniões: Nº 16 de 14/08/2013 e Nº 17 de 27/08/2013; 5. Fala da Coordenação do 63 

CREAS II (10 minutos); 6. Apresentação de Slides da 2ª. Edição da SEMANECA; 7. 64 

Repasse de informações pelo Conselheiro Municipal José Cesar Sagrilo, acerca da 65 

participação em Reunião da Comissão da Rede Criança de Cascavel; 8. Eleição e 66 

aprovação de Conselheiro Municipal – CMDCA, para ocupar a vaga de 2ª. Secretaria 67 

no Conselho, devido substituição da Conselheira Municipal Maribel L. Rodrigues; 9. 68 

Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e 69 

Avaliação, relativo à Validação de Registro Anual das Entidades Não 70 

Governamentais: FAG GUARDA MIRIM, RECANTO DA CRIANÇA, APAE, GERAR e 71 

do Registro do Programa de Integração ao Mundo do Trabalho da GUARDA MIRIM;  72 

10. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão Especial de Leis, referente ao 73 

arquivamento de Apuração Sumária, relativa ao Relatório de Caso recebido do 74 

Conselho da Comunidade, o qual relata e questiona procedimentos de trabalho de 75 

Conselheiro Tutelar, no uso de suas atribuições; 11. Apreciação e Aprovação do 76 

Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, referente à prestação de contas de 77 

recursos recebidos da Justiça do Trabalho, pela Entidade Lar dos Bebês Pequeno 78 

Peregrino; 12. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Orçamento e 79 

Finanças, referente ao pedido da SEASO, através do Ofício Nº 624/2013 de 80 

28/08/2013 (transferência de Mesa de Pebolim Luxo – Patrimônio Nº 50.07393); 13. 81 

Parecer da Comissão Especial de Leis, referente à recomposição de representações 82 

no CMDCA da OAB, APROSSC e ROTARY CLUBE CASCAVEL INTEGRAÇÃO; 14. 83 

Para conhecimento: Situação de Convocação de Conselheiros Tutelares Suplentes; 84 

15. Programação de Reunião Extraordinária, para apresentação dos Relatórios 85 

Trimestrais, pelos Conselheiros Tutelares; 16. Informes: 16.1 - Aula Inaugural da 86 

Capacitação CMDCA Avançado – UNIOESTE, 16/09/2013; 16.2 - Convite para a 87 

“Apresentação Pública do Programa de Desenvolvimento Integrado – PDI, 88 

financiado com Recursos do BID – 11/09/2013, 19hs, Anfiteatro da UNIPAR; 16.3 - 89 

Evento de Cidadania em São João do Oeste: 21/09/2013, 8 às 16hs – Distrito de São 90 

João do Oeste; 16.4 - Ofício Circular Nº 656/2013 de 29/08/2013 – novo horário de 91 

atendimento do cadastro único; 16.5 - Para conhecimento o Ofício Nº 285/2013 de 92 

03/09/2013, enviado pelo CMDCA à SEASO. Dando continuidade o Presidente Valdair 93 

Mauro Debus encaminha o ponto de pauta 2. Apreciação e Aprovação das 94 

Justificativas de Ausências e solicita que a Secretária Executiva do CMDCA realize a 95 

leitura das mesmas. Etelda lê as justificativas dos Conselheiros Municipais Terezinha 96 

Ferraz, Maria da Glória Magrin, Inês de Paula, Francieli Manica. O Presidente coloca as 97 

justificativas em votação e as mesmas são aprovadas com nove votos favoráveis. 98 



Prosseguindo realiza-se a posse de conselheiros, previstas no pauta 3. Substituição e 99 

Posse dos Conselheiros da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, conforme 100 

Ofício Nº 508/GAB/SEMED/2013 DE 05/06/2013; da Secretaria Municipal de Saúde, 101 

Ofício Nº DSM Nº 641/2013 de 13/08/2013 – SESAU e da ACAPAC, Ofício Nº 133/2013 102 

de 15/08/2013: O presidente faz a leitura do Ofício advindo da Secretaria Municipal de 103 

Educação e do termo de posse da representante desta Secretaria Municipal, Laura 104 

Regina O. S. Zanchin assume a titularidade e a suplente já foi empossada na reunião 105 

anterior do Conselho. Após a assinatura da posse Laura é aclamada pela plenária. Na 106 

seqüência o Presidente Valdair empossa a Silvania Maria P. Kaizer, que substituirá a 107 

Maribel Lopes Rodrigues, da Secretaria Municipal de Saúde, a mesma é ovacionada. A 108 

representante da Associação de Amigos da Pastoral da Criança - ACAPAC será 109 

empossada na próxima reunião devido se encontrar em viagem e não poder comparecer 110 

à reunião. Dando continuidade é encaminhado o ponto de pauta  4.Apreciação e 111 

Aprovação das Atas de Reuniões: Nº 16 de 14/08/2013 e Nº 17 de 27/08/2013: O 112 

Presidente solicita a plenária à dispensa da leitura das Atas, devido ter sido encaminhada 113 

antecipadamente, para a leitura. Não havendo manifestações as atas são aprovadas com 114 

nove votos favoráveis e uma abstenção de Silvania, que participa da primeira reunião 115 

nesta data.  5. Fala da Coordenação do CREAS II (10 minutos): Emilene inicia sua fala 116 

agradecendo a presença de todos e expõe sinteticamente o trabalho do Serviço. Expôs 117 

que os usuários do CREAS II são adolescentes de doze a dezoito anos, cuja porta de 118 

entrada é através do Judiciário. Trata-se de adolescentes em cumprimento de medidas 119 

socioeducaticas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. 120 

Excepcionalmente atendem jovens até vinte e um anos, que são os casos que cumprem 121 

medida, devido ato infracional ocorrido antes dos dezoito anos. Que executam suas ações 122 

em conformidade com o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e 123 

Sistema Nacional de Socioeducação – SINASE. O serviço possui equipe técnica 124 

composta por profissionais de pedagogia, serviço social e psicologia; monitores com 125 

formação que auxilia no desenvolvimento de oficinas socioeducativas e que trazem em 126 

seu bojo um trabalho reflexivo com os adolescentes, bem como motorista e equipe de 127 

apoio administrativo e de serviços gerais. Comentou sobre as atividades que envolvem a 128 

interação dos adolescentes com a comunidade, citando como exemplo a recente mostra 129 

cultural, realizada junto à Biblioteca Municipal. Mostrou os trabalhos manuais e artesanais 130 

expostos no ambiente da sala de reunião. Clarificou que as medidas possuem a 131 

conotação de responsabilização, contudo o foco principal do trabalho desenvolvido pela 132 

equipe do serviço é trabalhar a socioeducação, pois o “futuro dos adolescentes é agora”. 133 

Explicou que desenvolvem o trabalho com o apoio da rede de atendimento, pois não 134 



conseguiram obter nenhum êxito se assim não o fizessem, e que para tal contam com o 135 

apoio do Programa Evasão Escolar, o encaminhamento para vagas de aprendizes através 136 

do Programa do Estado, com a intervenção dos Conselhos Tutelares e outros. Que no 137 

trabalho desenvolvido realizam a reinserção dos adolescentes na Escola, e que essa é 138 

uma situação um tanto difícil, pois a maioria deles está há muito tempo sem estudar. 139 

Detalha aspectos das Oficinas desenvolvidas, dentre elas de leitura, elaboração de textos, 140 

artesanato, educação física, música, dentre outras. Após sua exposição Valdair questiona 141 

como lidam com as situações de adolescentes envolvidos com a drogadição. Emilene 142 

responde que normalmente quando o adolescente sai da audiência no Fórum ele já tem o 143 

encaminhamento para atendimento no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – 144 

CAPS AD, para o Programa de Evasão Escolar e para o CREAS II. Reforça que o CAPS 145 

AD é um grande parceiro no desenvolvimento do trabalho. Valdair pergunta como 146 

funciona o encaminhamento para vagas de trabalho? Emilene diz que atualmente o 147 

CREAS tem duzentos e trinta e sete adolescentes em cumprimento de medidas 148 

socioeducativas, sendo que destes cento e sessenta e seis em acompanhamento e 149 

setenta e um na lista de espera. Tinham cem Instituições parceiras, as quais abriam 150 

vagas de trabalho, contudo a grande maioria reconhecia os adolescentes como mão de 151 

obra barata e os colocava para desenvolver atividades inadequadas à aprendizagem, sem 152 

acompanhamento, gerando desta forma o encaminhamento sem retorno, pois não é 153 

resgatado e trabalhado o significado das questões implícitas à socioeducação.  Justificou 154 

que está havendo uma reavaliação das Instituições que tenham reais condições de 155 

receber os adolescentes para prestarem serviço comunitário e que tenham condições de 156 

fazer o trabalho socioeducativo. Monica pergunta se tem mais algum outro serviço no 157 

Município que trabalha com o Meio Aberto? Emilene diz que somente o CREAS II. Mônica 158 

menciona que através do sistema de informação – IRSAS (Informatização da Rede de 159 

Serviços de Assistência Social), identificaram que há registro de adolescentes em 160 

cumprimento de medidas socioeducativas, registradas pelo Centro da Juventude. Emilene 161 

explica que há um trabalho conjunto entre CREAS II e o Centro da Juventude, pois os 162 

adolescentes atendidos pelo CREAS II participam de atividades no Centro da Juventude, 163 

contudo a responsabilidade do atendimento cabe o CREAS II. Não havendo mais 164 

questionamentos e manifestações o Presidente agradece Emilene pela exposição e 165 

esclarecimentos feitos. A Conselheira Patrícia Finato chega neste momento, compondo 166 

um quorum de onze votantes. Na seqüência é encaminhado o ponto de pauta 6. 167 

Apresentação de Slides da 2ª. Edição da SEMANECA: Etelda apresenta em slides 168 

todas as atividades desenvolvidas durante a SEMANECA, nos quais constam o número 169 

de participantes, atividades e fotos ilustrativas dos eventos pertinentes a programação. Ao 170 



final o presidente agradece o trabalho desenvolvido pela Secretaria Executiva e sugere 171 

que para dois mil e quatorze, seja pensada a semana com maior antecedência, e propõe 172 

que a temática seja direcionada para a capacitação sobre o ECA, direcionada para todas 173 

as equipes da rede de serviços e de atendimento. Cesar sugere que sejam levantados 174 

pontos para a discussão e montada uma comissão para já iniciar o trabalho de 175 

planejamento do evento. Evilásio corrobora solicitando que essa questão seja pautada 176 

para a próxima reunião. Neste momento chega à reunião a Conselheira Ida Maria Dolla, a 177 

qual pede desculpas pelo atraso e passa a compor o quorum de doze votantes. Monica 178 

lembra que é importante pensar num período que não concorra com as férias escolares. 179 

Valdair diz que é preciso planejar duas datas, a da semaneca e a de treze a dezoito de 180 

maio. Finalizando fica definido que constará na pauta da próxima reunião ordinária, o 181 

planejamento da SEMANECA. O presidente passa a palavra ao José Cesar Sagrilo para 182 

abordar o ponto de pauta 7. Repasse de informações pelo Conselheiro Municipal 183 

José Cesar Sagrilo, acerca da participação em Reunião da Comissão da Rede 184 

Criança de Cascavel: José Cesar na condição de representante do CMDCA na 185 

Comissão de Rede de Atenção e Proteção Social – Comissão Criança inicia sua fala 186 

dizendo que fará um breve repasse de informações, para que todos possam saber em 187 

que situação o trabalho da rede se encontra. Menciona que várias pessoas presentes na 188 

reunião também participam destas discussões e expõe o que segue: já houve um grande 189 

avanço em relação aos encaminhamentos quanto à questão de diferenciação entre a 190 

orientação indisciplina e ato infracional; elaboração do protocolo encaminhamento à 191 

evasão; fluxograma indisciplina; fluxograma ato infracional; fluxograma em drogadição; 192 

prevenção /tratamento; transtorno mental; manual de serviços; planilha de serviços e ficha 193 

intersetorial referência contra referência. No que se referem às reuniões da comissão de 194 

rede criança, acontecem da seguinte forma: reunião geral última quinta feira mês e 195 

reunião comissão criança, terceira segunda feira do mês. Expõe que já houve uma 196 

capacitação - capacitação seminário no, 1º semestre deste ano, na UNIVEL, durante uma 197 

manhã apenas, quando foi abordada a questão do trabalho em rede, está prevista outra 198 

capacitação por pólos, conforme territórios referenciados pelos Centros de Referência de 199 

Assistência Social – CRAS, para o 2º semestre, com data ainda indefinida. Informou que 200 

a rede está atuando através de quatro comissões, sendo elas: Comissão Criança; 201 

Comissão Adulto; Comissão Violência Sexual e Comissão de Regulamentação. Eliane 202 

fala de sua angustia ao ouvir que existe uma comissão para pensar conceitos e fluxos, 203 

para a atuação de equipes de profissionais que trabalham na rede de atendimento. 204 

Monica esclarece que para quem está atuando diretamente nestas demandas é fácil 205 

definir e diferenciar e citou como exemplo “ato infracional” de “indisciplina”, e diz que nem 206 



sempre esse é o entendimento de muitos professores da rede. Eliane questiona quanto à 207 

aplicação da Lei de 2009, que aprovou a existência de equipes interdisciplinares nas 208 

Escolas. Etelda diz que essa Lei é Estadual. Cesar diz que tem uma Lei Municipal 209 

“antiga”, mas que ainda está em vigor, a qual prevê a contratação para a educação 210 

municipal dessas equipes. Maristela esclarece que essa questão é de orçamento, e que 211 

esbarra na necessidade de investimento em atividades meio, e que para tal é preciso 212 

prever no orçamento, valores superiores a vinte e cinco por cento, desta forma haverá 213 

mais recursos livres para serem aplicados neste tipo de demanda, pois o Fundo de 214 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 215 

da Educação – FUNDEB, não pode destinar recursos para esse tipo de contratação. 216 

Prosseguindo José Cesar apresenta os vários fluxos que já foram construídos, que são: 217 

Fluxograma de atendimento a criança e adolescente em drogradição; Fluxograma de 218 

ações relacionadas à prevenção de drogradição na escola; Fluxograma de atendimento 219 

de crianças e adolescentes em situação de ato indisciplinar; Fluxograma de atendimento 220 

para criança/adolescente com transtorno mental; Fluxograma de atendimento para 221 

criança e adolescente em situação de ato infracional; fluxograma da violência sexual; 222 

Ações de prevenção e enfrentamento ao uso indevido de drogas e outras violências; 223 

proposta de capacitação de multiplicadores - rede de atenção e proteção social; Protocolo 224 

do programa de evasão escolar; Rede intersetorial de atenção e proteção social e Ficha 225 

intersetorial de referência e contra referência. Monica disse que ficou muito bacana, o 226 

documento de referência e contra referência, pois é um documento único pra toda a rede, 227 

assim como os fluxos. O Presidente agradece a exposição de José Cesar e encaminha o 228 

ponto de pauta 8. Eleição e aprovação de Conselheiro Municipal – CMDCA, para 229 

ocupar a vaga de 2ª. Secretaria no Conselho, devido substituição da Conselheira 230 

Municipal Maribel L. Rodrigues: após algumas cogitações de nomes, Laura Regina O. 231 

S. Zanchin é eleita pela unanimidade de votos (12 votos). Patrícia lembra que diante da 232 

saída de Maribel Lopes Rodrigues, há necessidade de recompor a Comissão 233 

Processante, momento em que é discutida a importância da manutenção de um 234 

representante da Secretaria Municipal de Saúde, o que culmina com a indicação da 235 

Silvania Maria P. Kaizer, aprovada pela unanimidade dos presentes. 9. Apreciação e 236 

Aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, 237 

relativo à Validação de Registro Anual das Entidades Não Governamentais: FAG, 238 

GUARDA MIRIM, RECANTO DA CRIANÇA, APAE, GERAR e do Registro do 239 

Programa de Integração ao Mundo do Trabalho da GUARDA MIRIM: A pedido do 240 

Presidente a Secretária Executiva Etelda Madsen faz a leitura do parecer, o qual é 241 

acompanhado através da exposição em multimídia, o qual dispõe o que segue – “A 242 



Comissão tem como indicativo à Plenária os pareceres abaixo: 1) Quanto a Validação 243 

Anual de Registro junto ao CMDCA, após entrega de pendências que condicionaram o 244 

deferimento dos pedidos pelas Entidades Não Governamentais, abaixo relacionadas, 245 

conforme deliberação publicizada através da Resolução Nº 063/2013 de 14/08/2013 - 246 

CMDCA: FAG - Programa de Proteção em regime de apoio socioeducativo em meio 247 

aberto - CONDICIONADA a apresentação de discriminação dos recursos investidos 248 

“especificamente” no Programa de Aprendizagem para Adolescentes, no prazo de 10 249 

(dez) dias”; Guarda Mirim - Programa de Proteção em regime de apoio socioeducativo 250 

em meio aberto – FAVORÁVEL; Associação Recanto da Criança - Programa de 251 

Proteção em regime de Acolhimento Institucional e Residencial – FAVORÁVEL; 252 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE - Programa de Proteção em 253 

regime de orientação e apoio sociofamiliar – FAVORÁVEL; OSCIP GERAR – GERAÇÃO 254 

DE EMPREGO RENDA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Programa de 255 

Proteção em regime de apoio socioeducativo em meio aberto - CONDICIONADA a 256 

entrega do Alvará da Vigilância Sanitária até a data de 20/11/2013 e esclarecimento no 257 

prazo de 10 (dez) dias, sobre qual é o período em que acontece a cobrança da taxa das 258 

Empresas Empregadoras, e base legal para tal; 2) Quanto ao REGISTRO do Programa 259 

de Integração ao Mundo do Trabalho, requerido pela Associação Educacional Lins de 260 

Vasconcelos – Guarda Mirim - PARECER FAVORÁVEL a emissão do Certificado de 261 

registro no CMDCA”. Colocado em discussão o referido parecer, Rosangela Ferreira dos 262 

S.Nietto e Maristela Becker Miranda da Agência do Trabalhador expõem as dificuldades 263 

encontradas em relação à falta de abertura de vagas para a inclusão do grande número 264 

de adolescentes cadastrados. Valdair diz que com o cadastro unificado houve um grande 265 

avanço, pois hoje temos dados registrados da demanda existente. Maristela diz que antes 266 

o argumento é que não tinha jovens interessados, agora está evidente que o problema 267 

não é esse e sim a falta de vagas para incluir os jovens e fala que há necessidade de uma 268 

busca conjunta ao Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público do Trabalho, 269 

pois só foram abertas vagas, quando houve notificações. Rosangela solicita que sejam 270 

encaminhados os dados referentes às taxas cobradas pelas Unidades Executoras, para 271 

que possam esclarecer às Empresas que procuram a Agência do Trabalhador de forma 272 

mais clara e objetiva. Valdair diz que assim que o CMDCA obtiver os dados que ainda 273 

faltam, estes serão repassados. Etelda esclarece que em reunião da comissão de 274 

inscrição, monitoramento e avaliação o assunto foi discutido e estão sendo feitos contatos 275 

com o Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego para 276 

agendamento de uma reunião, ainda dependendo de confirmação de ambos os Órgãos, 277 

para o dia dezessete do corrente mês, e que assim que houver a confirmação a Agência 278 



do Trabalhador, Conselhos Tutelares, Unidades Executoras de Programas de 279 

Aprendizagem, Sistema S, CMDCA, Ministério Público e demais envolvidos serão 280 

avisados. Maristela sugere que o CMDCA passe a exigir para a validação anual, que as 281 

Entidades apresentem dados de abertura de vagas, pois estas tem a função de fazê-lo 282 

através de convênios e de acordo com o plano de ação de suas atividades. Etelda sugere 283 

ao Conselho que para novos registros e validação anual, seja incluído na deliberação do 284 

CMDCA/ lista de documentos a ser apresentados, conforme a previsão do Art. 90, § 3º, 285 

Incisos II e III do ECA, artigo alterado pela Lei Nº 12.010/ 2009, que dispõem: II – a 286 

qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestados pelo Conselho Tutelar, pelo 287 

Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude e III – em se tratando de 288 

programa de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os índices de 289 

sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso. 290 

Ficou consensado que esta questão deverá ser lembrada para o ano de 2014. Salete 291 

Gerardi de Lima Schrum, questiona quanto à abertura de vagas pelos Órgãos Públicos. 292 

Etelda expõe que essa questão já foi discutida anteriormente e que o CMDCA já oficiou o 293 

Executivo Municipal para que contrate adolescentes aprendizes, e que enviou ao 294 

Ministério Público do Trabalho cópia do Ofício recebido da Secretaria Municipal de 295 

Administração. Valdair lembrou que já existe um Termo de Ajustamento de Conduta, e 296 

que agora cabe a justiça as providências. Salete diz que não estava se referindo ao 297 

Município, mas ao Estado. Etelda responde que o Estado possui programa específico 298 

para esse fim. Colocado em aprovação o parecer, pelo Presidente, o mesmo é aprovado 299 

pela unanimidade de votos (doze votos). 10. Apreciação e Aprovação do Parecer da 300 

Comissão Especial de Leis, referente ao arquivamento de Apuração Sumária, 301 

relativa ao Relatório de Caso recebido do Conselho da Comunidade, o qual relata e 302 

questiona procedimentos de trabalho de Conselheiro Tutelar, no uso de suas 303 

atribuições: Etelda realiza a leitura do parecer - “Considerando o que prevê o art. 137 do 304 

ECA, no qual dispõe que: “as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas 305 

pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse”, a Comissão 306 

Especial de Leis tem como indicativo à Plenária, o PARECER FAVORÁVEL ao 307 

arquivamento da Apuração Sumária, com sugestão de encaminhamento de ofício com 308 

cópia do processo, à Secretaria Executiva do Conselho da Comunidade para que tome as 309 

providências previstas no art. 137 do ECA, com cópia ao Ministério Público para 310 

conhecimento”. Não havendo manifestações o Presidente o coloca em votação, e o 311 

parecer é aprovado com dez votos favoráveis e duas ausências -  de José Cesar Sagrilo e 312 

Celso Beno Lunkes. 11. Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de 313 

Orçamento e Finanças, referente à prestação de contas de recursos recebidos da 314 



Justiça do Trabalho, pela Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino: Feita a leitura 315 

do parecer que diz: “Considerando que através do Ofício ADM Nº 041/2013, a Entidade 316 

Lar dos Bebês Pequeno Peregrino encaminhou ao CMDCA a documentação de prestação 317 

do valor de R$ 2.110,08 (dois mil e cento e dez reais e oito centavos), com juntada de 318 

cópias de documentos contábeis que comprovam os pagamentos realizados com o 319 

recurso recebido da Justiça do Trabalho; Considerando que o recurso foi aplicado em: 320 

Aquisição de Balcão de Granito Cinza – tamanho 1,55 X 2,65 X 40, no valor de R$ 321 

1.425,00 (hum mil e quatrocentos e vinte e cinco reais) e pagamento de salário de 322 

funcionária, referente ao mês de Junho/2013, no valor de R$ 685,08 (seiscentos e oitenta 323 

e cinco reais e oito centavos), totalizando o montante de R$ 2.110,08 (dois mil e cento e 324 

dez reais e oito centavos), a Comissão de Orçamentos e Finanças do CMDCA é de 325 

parecer favorável a aprovação da prestação de contas realizada pela Entidade Lar dos 326 

Bebês Pequeno Peregrino e sugere o encaminhamento de cópia da deliberação do 327 

CMDCA com cópia da documentação apresentada pela Entidade, à 2ª. Vara do Trabalho 328 

– Tribunal Regional do Trabalho – 9ª. Região – Cascavel PR para conhecimento”. O 329 

Presidente coloca o parecer em discussão, e não havendo manifestações em aprovação. 330 

O mesmo é aprovado com onze votos favoráveis e uma ausência de Evilásio Schmitz. 12. 331 

Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 332 

referente ao pedido da SEASO, através do Ofício Nº 624/2013 de 28/08/2013 333 

(transferência de Mesa de Pebolim Luxo – Patrimônio Nº 50.07393): Etelda procede à 334 

leitura do parecer que dispõe o seguinte – “Considerando que a SEASO solicitou a 335 

transferência da Mesa de Pebolim Luxo - patrimônio nº. 50-07393, do Serviço de 336 

Acolhimento em Família Acolhedora para a Unidade de Acolhimento Institucional 337 

Masculina, através do Ofício Nº 624/2013 de 28/08/2013 e justificou que a destinação da 338 

referida mesa irá atender a necessidade de lazer de adolescentes na faixa etária de 12 a 339 

18 anos incompletos. A Comissão de Orçamento e Finanças do CMDCA é de PARECER 340 

FAVORÁVEL a transferência da referida mesa, do Serviço de Acolhimento em Família 341 

Acolhedora para a Unidade de Acolhimento Institucional Masculina, pois continuará 342 

atendendo as necessidades de usuários da Política Municipal da Criança e do 343 

Adolescente do Município de Cascavel”. 13. Parecer da Comissão Especial de Leis, 344 

referente à recomposição de representações no CMDCA da OAB, APROSSC e 345 

ROTARY CLUBE CASCAVEL INTEGRAÇÃO: A pedido do Presidente Etelda faz a 346 

leitura do parecer, que é acompanhado pelos presentes através de multimídia - 347 

“Considerando que pela Resolução Nº 012/2013 de 06/02/2013, a recomposição ficou da 348 

seguinte forma: 1º. Titular – NUCRESS; 2º. Titular – APPS; 3º. Titular – Rotary Clube 349 

Cascavel Integração; 1º. Suplente – ACTOP; 2º. Suplente – CRP; 3º. Suplente – 350 



APROSSC; Considerando que até a presente data o Rotary Clube Cascavel Integração, 351 

não providenciou a substituição de seu representante e a APROSSC não realizou a 352 

indicação para compor sua representatividade no CMDCA; Considerando a relevante 353 

importância de um representante da OAB no Conselho e que esta Entidade de Defesa de 354 

Direitos, através de seus dirigentes, demonstrou interesse em participar do Conselho. A 355 

Comissão Especial de Leis tem como indicativo à Plenária, o PARECER FAVORÁVEL de 356 

que: 1) A ACTOP assuma a vaga de 3º. Titular em substituição ao Rotary Clube Cascavel 357 

Integração; 2) Seja revogada a deliberação do CMDCA, publicizada através da Resolução 358 

Nº 012/2013 de 06/02/2013, com envio de ofício a OAB para que proceda a indicação de 359 

representante para compor o Conselho na condição de 1º. Suplente; 3) Permaneça como 360 

2º. Suplente o CRP e para a vaga da APROSSC – 3º. Suplente, seja retomado contato 361 

formal com o Rotary Clube Cascavel Integração para a indicação de novo representante”. 362 

O Presidente coloca em discussão o parecer e não havendo manifestações o mesmo é 363 

colocado em votação, sendo aprovado com dez votos favoráveis, uma ausência de Salete 364 

e a abstenção de Silvania. 14. Para conhecimento: Situação de Convocação de 365 

Conselheiros Tutelares Suplentes: Etelda mostra em multimídia a situação atual de 366 

convocações e posses de Conselheiros Tutelares suplentes, e faz a leitura do documento, 367 

do qual consta o seguinte conteúdo - 1º. Suplente – Sr. MILTON BARBOSA – 368 

empossado para vaga do Conselheiro Tutelar ELEMAR MULLER, em caráter 369 

permanente; 2º. Suplente – Sra. MARILIA MARIA MONTIEL COUTINHO - renunciou a 370 

vaga de Conselheira Tutelar Suplente; 3º. Suplente – Sra. MARIA HELENA SALVATI 371 

PINTO - empossada para a vaga da Conselheira Tutelar SILVANA FONTOURA DA 372 

ROSA KLEIS, em caráter permanente; 4º. Suplente – Sra. SILVANA DE ANDRADE DE 373 

DEUS DA SILVA - empossada para a vaga da Conselheira Tutelar SILVANA RICARDI, 374 

em caráter permanente; 5º. Suplente – Sr. OTAVIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO 375 

- substituindo a Conselheira Tutelar SANDRA ELENICE DE JESUS SILVÉRIO (em 376 

licença de saúde); 6º. Suplente – Sr. JOAQUIM ALVES DE SOUZA - renunciou a vaga 377 

de Conselheira Tutelar Suplente; 7ª. Suplente – Sra. NILCE SILVA OLIVEIRA MARTELO 378 

– em Licença Maternidade; 8º. Suplente – EDUARDO RECHE – substituindo a 379 

Conselheira Tutelar DOMINGA DE PAULA CARPENEDO (em licença de saúde); 9ª. 380 

Suplente – MARISA CEOLIN – convocada para substituir a Conselheira Tutelar LUZIARA 381 

GALINDO DE BARROS (em licença de saúde), não compareceu no prazo/ perda de 382 

vaga de Conselheira Suplente ; 10ª. Suplente – FLAVIA LEONEL DA SILVA - 383 

convocada para substituir a Conselheira Tutelar LUZIARA GALINDO DE BARROS (em 384 

licença de saúde), renunciou a vaga de conselheira tutelar suplente; 11ª. Suplente – 385 

MARIA DE FATIMA DALAMARIA - convocada e empossada para substituir a 386 



Conselheira Tutelar LUZIARA GALINDO DE BARROS (em licença de saúde), a partir 387 

de 04/09/2013. Monica comenta que nunca houve um número tão alto de substituições de 388 

Conselheiros Tutelares. Dando continuidade o Presidente do CMDCA encaminha o ponto 389 

de pauta 15. Programação de Reunião Extraordinária, para apresentação dos 390 

Relatórios Trimestrais, pelos Conselheiros Tutelares: Etelda lembra aos presentes 391 

que a última reunião realizada para este fim ocorreu em 22/05/2013. Após análise do 392 

calendário e proposições de datas, ficou agendada a reunião para a data de 24/09/2013, 393 

às 8h15, em local a ser definido pela Secretaria Executiva e informado a todos por e-mail. 394 

Os conselheiros tutelares presentes, representando os dois Conselhos Tutelares 395 

Regionais, já ficaram cientificados da pauta e para tomarem as providências necessárias 396 

para cumprimento da pauta da reunião. 16. Informes: 16.1 - Aula Inaugural da 397 

Capacitação CMDCA Avançado – UNIOESTE, 16/09/2013. As Conselheiras Municipais 398 

Noeli, Ida e Patrícia inscritas para essa capacitação, solicitaram que a Secretaria 399 

Executiva verifique o horário, pois não receberam nenhum comunicado neste sentido. 400 

Etelda se comprometeu de verificar e repassar a informação por e-mail. É procedida a 401 

leitura do informe 16.2 - Convite para a “Apresentação Pública do Programa de 402 

Desenvolvimento Integrado – PDI, financiado com Recursos do BID – 11/09/2013, 403 

19hs, Anfiteatro da UNIPAR, e o Presidente reforça a importância da participação de 404 

todos. Etelda lê a programação detalhada, constante no convite. O Presidente expõe 405 

sobre o informe 16.3 - Evento de Cidadania em São João do Oeste: 21/09/2013, 8 às 406 

16hs – Distrito de São João do Oeste e esclarece quanto à importância da participação 407 

do CMDCA, pois a iniciativa partiu do Conselho, quando realizou a reunião 408 

descentralizada no Distrito e ouviu a comunidade. Etelda solicita que haja a confirmação 409 

junto à Secretaria Executiva, para o controle do número de pessoas que necessitarão de 410 

carona e de alimentação. É realizada a entrega de convite individual a todos da plenária. 411 

Feita a leitura do Ofício Circular Nº 656/2013 de 29/08/2013 da Secretaria Municipal de 412 

Assistência Social, que informa o novo horário de atendimento do cadastro único e do 413 

Ofício Nº 285/2013 de 03/09/2013, enviado pelo CMDCA à SEASO, no qual o Conselho 414 

solicita a inclusão no orçamento para 2014 da criação do 3º Conselho Tutelar de 415 

Cascavel, com base na orientação da SEADM, através do Ofício Nº 106/2013 – SEADM. 416 

Mônica e Otaviano questionam como não houve essa previsão orçamentária, pois 417 

segundo eles esse pedido existe desde a época em que o Sr. João da Tropical era 418 

Vereador. Concluída a pauta, o Presidente agradece a Coordenadora do CREAS II 419 

Emilene, pela receptividade, e não havendo nada mais a ser tratado, encerra a reunião às 420 

onze horas e quinze minutos, e eu Etelda Madsen lavro a presente ata, que após lida e 421 

aprovada será assinada por mim e pelo presidente do Conselho.422 



 


