
                                                                                                                                                                                                                                                          
REUNIÃO ORDINÁRIA 
ATA N° 22 – 04.12.2013 

 

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e treze, aconteceu às nove horas, nas 1 

dependências da Associação Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança - 2 

ACAPAC, sito ao endereço da Rua Andrea Galafassi, 438 – Jardim União – Cascavel - 3 

PR, a 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 5 

na lista de presença anexa, sua mesa diretiva e demais convidada, para tratar dos 6 

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

Apreciação e Aprovação das justificativas de Ausência; 3) Posse da Sra. 8 

Rosamunda Sobreira Guimarães Santos da Secretaria Municipal de Finanças – 9 

SEFIN, em substituição a Conselheira Paola Muraro Moreira, na condição de 10 

suplente; 4) Substituição de representante suplente do CMDCA na CISVEL, devido o 11 

Sr. José Roberto Nicolosso não fazer mais parte da composição do CMDCA; 5) 12 

Apreciação e Aprovação da Ata de Reuniões Nº 21 de 06/11/2013; 6) Fala de 13 

Representante da Entidade ACAPAC (10 minutos); 7) Assinatura e entrega formal 14 

do Certificado de Registro no CMDCA - Entidade APOFILAB; 8) Apreciação de 15 

Aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, 16 

referente à validação anual de registros/ entrega de Alvarás de Licença do Corpo de 17 

Bombeiros e da Vigilância Sanitária; 9) Apreciação e Aprovação do Parecer da 18 

Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação em relação ao requerimento de 19 

registro pela Entidade ABC Vida/ Parceria com RENAPSI, para execução de 20 

Programa de Aprendizagem no Município de Cascavel – PR; 10) Apreciação e 21 

Aprovação do Parecer da Comissão Especial de Leis referente à convocação de 22 

Conselheiro Tutelar Suplente para suprimento de férias dos Conselheiros Tutelares 23 

Regionais de Cascavel PR, de acordo com o Cronograma de Férias apresentado a 24 

SEASO/RH; 11) Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão Especial de Leis 25 

em relação à reposição de servidor público da área administrativa, para a Secretaria 26 

Executiva do CMDCA e desvinculação da CEV/PETI do CMDCA; 12) Definição e 27 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

LEI MUNICIPAL nº 6.278 de 11 de Outubro de 2013  
Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná Fone: (45) 3321-2366 



Deliberação de Comissões para Apuração Sumária de denúncias contra 28 

Conselheiros Tutelares Regionais de Cascavel PR; 13) Apreciação e Aprovação do 29 

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência – 5º. Bimestre de 30 

2013; 14) Apreciação e deliberação quanto ao Ofício No. 013/2013 de 25/11/2013 – 31 

CISVEL, referente denúncia advinda da 12ª. Promotoria de Justiça de Cascavel, 32 

encaminhada ao CMDCA através do Ofício No. 02/2013; 15) Para conhecimento: 15.1 33 

- Encaminhamentos em andamento referentes ao Decreto Municipal do FIA; 15.2 - 34 

Ofício No. 012/2013 de 25/11/2013 – CISVEL, referente AFAI; 15.3 - Ofício No. 35 

778/2013 – SEASO – referente restituição de saldos das transferências voluntárias; 36 

15.4 -  Resposta do CMDCA ao Ofício No. 825/2013 – SEASO, referente Notificação 37 

Recomendatória pelo Ministério Público do Trabalho ao Município de Cascavel; 15.5 38 

- Documento datado de 25/11/2013 – Conselho Tutelar Regional Oeste – com 39 

reconhecimento público ao trabalho da Conselheira Patricia Angela Finatto, 40 

referente aos trabalhos em Processo Administrativo de Conselheiro Tutelar; 15.6 - 41 

Participação da Conselheira Municipal Patrícia Angela Finatto no III Concurso de 42 

Oratória da FAG; 15.7 - Confecção de exemplares de ECAs com recurso do FIA 43 

Municipal no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais); 15.8 - CMDCA 44 

solicitará no início do ano de 2014, que todas as Secretarias Municipais que 45 

atendam crianças e adolescentes prestem contas ao CMDCA dos atendimentos 46 

realizados, receitas e despesas. Inicialmente o presidente Valdair Mauro Debus 47 

agradece a presença de todos, em especial as representantes da ACAPAC pela acolhida 48 

e gostoso café da manhã servido aos presentes, bem como aos seguintes convidados: O 49 

Sr. Claudio Rogério Ferreira - Presidente da APOFILAB, representante do Vereador 50 

Pedro Maria Martendal de Araújo Sr. Emo Urbino, as representantes da Entidade GERAR 51 

Sra. Paulina F. Gabriel Fernandes e Suellen Johana Seiffert, os Conselheiros Tutelares 52 

Otaviano Rodrigues do Nascimento, Adilson de Amorim, Luziara Galindo de Barros, 53 

Gelvana Cristina de Assis Schmidt e a presidente da CEV/PETI Silvana Fontoura da 54 

Rosa. Prossegue colocando em apreciação o ponto de pauta n° 1) Apreciação e 55 

Aprovação da Pauta da Reunião: colocada em aprovação a pauta, Etelda solicita como 56 

inclusão o item 15.9 – Convite para um evento. A pauta é aprovada com nove votos 57 

favoráveis. Quanto à pauta n° 2) Apreciação e Aprovação das justificativas de 58 

Ausência, Etelda realiza a leitura das justificativas de ausência da Secretaria de Esportes 59 

e Lazer – SEMEL que informou que sua representante Ida Maria Dolla está em 60 

afastamento para tratamento de saúde e, portanto não pode comparecer às reuniões de 61 

06/11/2013 e desta data; a da Conselheira Noeli Menegatti e verbalmente justificou a 62 

ausência de Laura Zanchin e Inês de Paula. As justificativas foram aprovadas com nove 63 



votos favoráveis. O Presidente encaminha o ponto de pauta n° 3) Posse da Sra. 64 

Rosamunda Sobreira Guimarães Santos da Secretaria Municipal de Finanças – 65 

SEFIN, em substituição a Conselheira Paola Muraro Moreira, na condição de 66 

suplente: considerando que a referida representante não estava presente na reunião 67 

ficou deliberado pela retirada da pauta e retorno da mesma na reunião de fevereiro de 68 

2014. Em relação ao ponto de pauta n° 4) Substituição de representante suplente do 69 

CMDCA na CISVEL, devido o Sr. José Roberto Nicolosso não fazer mais parte da 70 

composição do CMDCA: após discussão, foi aprovada com oito votos favoráveis e uma 71 

ausência da Maria Tereza que não se encontrava na sala no momento da votação, a 72 

indicação do Sr. Alberto Rodrigues Pompeu como suplente do Sr. Valdair Mauro Debus 73 

na CISVEL. Pauta n° 5) Apreciação e Aprovação da Ata de Reunião Nº 21 de 74 

06/11/2013: O presidente solicita a dispensa da leitura da referida ata, considerando que 75 

a mesma foi encaminhada antecipadamente aos conselheiros para leitura. Não Havendo 76 

manifestações a ata é colocada em aprovação e é aprovada com oito votos favoráveis e 77 

uma abstenção do conselheiro Evilásio. Pauta n° 6) Fala de Representante da Entidade 78 

ACAPAC (10 minutos): A Coordenadora da Entidade Sra. Maria Lourdes M. Schran 79 

agradece a oportunidade de sediar a reunião do Conselho e expõe com o uso de 80 

multimídia um vídeo “mãos que falam de Deus”, e relaciona com uma reflexão acerca do 81 

trabalho que os conselheiros e o conselho dos direitos da criança e do adolescente 82 

realizam, pois com ações de parcerias para garantir os direitos de crianças e 83 

adolescentes e de suas famílias, significa que são mãos atuando em nome de Deus. 84 

Maria Lourdes é questionada pelo Presidente Valdair sobre a equipe técnica que 85 

atualmente acompanha a assessora as ações da ACAPAC. Maria Lourdes responde que 86 

estão providenciando para o início de 2014, a solicitação formal ao executivo municipal 87 

para cedência de uma assistente social do quadro de servidores do Município. Valdair 88 

agradece a apresentação e a plenária aclama. O presidente encaminha a pauta n° 7) 89 

Assinatura e entrega formal do Certificado de Registro no CMDCA - Entidade 90 

APOFILAB: O presidente chama o presidente da Entidade Sr. Claudio R. Ferreira e a 91 

Assistente Social Maria Tereza Chaves para proceder à assinatura e entrega formal do 92 

Registro da APOFILAB no CMDCA. Ambos agradecem e expõem sobre a importância 93 

desse registro para a Entidade e que o mesmo representa um avanço para a política de 94 

atendimento aos usuários do serviço. São aclamados pela plenária. Prosseguindo é 95 

colocada em análise a pauta n° 8) Apreciação de Aprovação do Parecer da Comissão 96 

de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, referente à validação anual de registros/ 97 

entrega de Alvarás de Licença do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária: 98 

Etelda realiza a leitura do parecer que dispõe – “A Comissão de Inscrição, Monitoramento 99 



e Avaliação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 100 

em reunião realizada em 29/11/2013, discutiu quanto ao não cumprimento do disposto na 101 

Resolução No. 086 de 16/10/2013 – CMDCA, cuja deliberação do CMDCA foi de 102 

“aguardar a realização de reunião conjunta CMDCA e CMAS, a ser articulada pela 103 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, na qual participaria o Corpo de 104 

Bombeiros e Entidades e Serviços e Programas com as pendências de entrega dos 105 

alvarás de licença do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária, a fim de discutir as 106 

dificuldades para a liberação da licença”. Após essa reunião o Conselho retomaria a 107 

discussão quanto à validação anual dos registros, pendentes junto ao CMDCA, para os 108 

encaminhamentos necessários em relação ao: CRAS VOLANTE, CRAS INTERLAGOS, 109 

CRAS SANTA CRUZ, CRAS XIV DE NOVEMBRO, CRAS PERIOLO, CRAS CASCAVEL 110 

VELHO, PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA, CREAS I e II, EURECA I e II, UNIDADES 111 

DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININA E MASCULINO, CENTRO DA 112 

JUVENTUDE, CAPS i e FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ – FAG, e: CONSIDERANDO a 113 

Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 114 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.278/2013 que dispõe sobre a política municipal 115 

dos direitos da criança e do adolescente; CONSIDERANDO a Resolução nº 005/2013 do 116 

CMDCA que aprova parâmetros para validação anual, renovação quadrianual e 117 

requerimento de registro no CMDCA; CONSIDERANDO a Resolução nº 036/2013 do 118 

CMDCA que aprova o Plano de Metas, referente à entrega de alvarás de licença da 119 

vigilância sanitária e do corpo de bombeiros, pelas entidades governamentais e não 120 

governamentais para validação anual e renovação quadrianual de registros no CMDCA; 121 

CONSIDERANDO as Resoluções n° 001/2013, 016/2013 e 041/2013 do CMDCA, que 122 

tratam do Cronograma dos Planos de Trabalho Anual 2013 e do relatório Anual de 123 

Atividades 2012; CONSIDERANDO a Resolução n° 74 do CONANDA de 13 de setembro 124 

de 2001, que dispõe sobre o registro específico e fiscalização das entidades não-125 

governamentais de fins não econômicos que tenham por objetivo a assistência ao 126 

adolescente e à educação profissional; CONSIDERANDO a Consolidação das Leis do 127 

Trabalho – CLT, artigo 430, alterado pela Lei n° 10.097 de 2000, que preconiza sobre a 128 

formação técnica profissional desenvolvida por entidades de fins não econômicos, que 129 

tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional; 130 

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério de Estado do Trabalho e Emprego nº 131 

615/2007, que cria o Cadastro Nacional de Aprendizagem, destinado à inscrição das 132 

entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica e Portaria n° 133 

1.005/2013 de 01/07/2013 - MTE que dispõe sobre o Cadastro Nacional de Aprendizagem 134 

e entrega de Termo de Compromisso dos Programas de Aprendizagem ao CMDCA; 135 



CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 5.598/2005, que regulamenta a contratação de 136 

aprendizes; CONSIDERANDO a Resolução do CMDCA de nº 086 de 16/10/2013 que 137 

aponta pendências de validação de registro dos Serviços/ Programas e Entidade Não 138 

Governamental: CRAS VOLANTE, CRAS INTERLAGOS, CRAS SANTA CRUZ, CRAS 139 

XIV DE NOVEMBRO, CRAS PERIOLO, CRAS CASCAVEL VELHO, UNIDADE DE 140 

ACOLHIMENTO FAMILIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA, CREAS I e II, EURECA I e II, 141 

UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEMININA E MASCULINO, CENTRO 142 

DA JUVENTUDE, CAPS i e FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ – FAG. A Comissão de 143 

Inscrição, Monitoramento e Avaliação solicita à plenária que discuta e delibere quanto 144 

aos encaminhamentos em relação ao assunto, haja vista a previsão legal da Lei 145 

Municipal n° 6.278/2013 e Lei Municipal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 146 

Adolescente – ECA – art.90 - §3°.” O Sr. Milicio Vicente Stroher – Gerente Administrativo 147 

da Secretaria Municipal de Assistência Social esclarece que não houve a reunião com o 148 

Comando do Corpo de Bombeiros, contudo fizeram um acordo com o mesmo para facilitar 149 

e desburocratizar os procedimentos de vistorias e liberação de Alvarás e para tal solicitam 150 

diretamente aos Tenentes Ismael e Eckert, através de telefone. Disse que muitas 151 

situações já estão sendo solucionadas como é o caso do CREAS I. Contudo ainda 152 

enfrentam dificuldades em relação à regularização de imóveis locados, questões que 153 

estão sendo discutidas e equacionadas juntamente com a Secretaria Municipal de 154 

Finanças e de Assistência Social. Não havendo manifestações o parecer é colocado em 155 

aprovação pelo Presidente do Conselho e com nove votos favoráveis o aprova com os 156 

seguintes encaminhamentos: Emitir ofícios orientando as Entidades, serviços e 157 

programas (SEASO, SESAU/ CAPSi e FAG) que possuem pendências junto ao Conselho, 158 

para que façam os contatos diretamente com o Corpo de Bombeiros para agilizar os 159 

referidos Alvarás. Estipular como prazo para entrega dos Alvarás do Corpo de Bombeiros 160 

e da Vigilância Sanitária pendentes até 27 de março de 2014. Adilson do Conselho 161 

Tutelar Regional Oeste, expõe sobre a dificuldade de acessibilidade nas sedes dos 162 

Conselhos Tutelares. Milício diz que a questão entre as prioridades a serem sanadas pela 163 

SEASO. Prosseguindo o presidente encaminha o ponto de pauta n° 9) Apreciação e 164 

Aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação em 165 

relação ao requerimento de registro pela Entidade ABC Vida/ Parceria com 166 

RENAPSI, para execução de Programa de Aprendizagem no Município de Cascavel 167 

– PR: Etelda faz a leitura do parecer que dispõe o que segue – “A Comissão de Inscrição, 168 

Monitoramento e Avaliação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 169 

Adolescente – CMDCA, em reunião realizada em 29/11/2013, analisou o requerimento e 170 

documentação apresentada pela RENAPSI – REDE PRÓ-APRENDIZ – RPA / ABC VIDA, 171 



a fim de obtenção de registro junto ao CMDCA de Cascavel PR, para funcionamento de 172 

Unidade Executora de Programa de Aprendizagem neste Município, e: CONSIDERANDO 173 

a Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 174 

CONSIDERANDO a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, artigo 430, alterado pela 175 

Lei n° 10.097 de 2000, que preconiza sobre a formação técnica profissional desenvolvida 176 

por entidades de fins não econômicos, que tenham por objetivo a assistência ao 177 

adolescente e à educação profissional; CONSIDERANDO a Resolução Nº. 71 do 178 

CONANDA de 10 de junho de 2001, que dispõe sobre o registro de entidades não 179 

governamentais e da inscrição de programas de proteção e sócio-educativo, das 180 

entidades governamentais e não governamentais de atendimento no CMDCA e dá outras 181 

providências; CONSIDERANDO a Resolução n° 74 do CONANDA de 13 de setembro de 182 

2001, que dispõe sobre o registro específico e fiscalização das entidades não-183 

governamentais de fins não econômicos que tenham por objetivo a assistência ao 184 

adolescente e à educação profissional; CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 185 

5.598/2005, que regulamenta a contratação de aprendizes; CONSIDERANDO a Portaria 186 

do Ministério de Estado do Trabalho e Emprego nº 615/2007, que cria o Cadastro 187 

Nacional de Aprendizagem, destinado à inscrição das entidades qualificadas em formação 188 

técnico-profissional metódica e Portaria n° 1.005/2013 de 01/07/2013 - MTE que dispõe 189 

sobre o Cadastro Nacional de Aprendizagem e entrega de Termo de Compromisso dos 190 

Programas de Aprendizagem ao CMDCA; CONSIDERANDO a Portaria do Ministério do 191 

Trabalho e Emprego nº 723, de 23 de abril de 2012 – DOU de 24.04.2012; 192 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.278/2013 de 11/10/2013, que dispõe sobre a 193 

política municipal dos direitos da criança e do adolescente; CONSIDERANDO a 194 

Resolução nº 005/2013 do CMDCA que aprova parâmetros para validação anual, 195 

renovação quadrianual e requerimento de registro no CMDCA; CONSIDERANDO a 196 

Resolução nº 009/ 2011 de 02 de março de 2011, que regulamenta o processo de registro 197 

no CMDCA das entidades não governamentais de fins não econômicos que pretendam 198 

executar Programas de Aprendizagem Profissional no município de Cascavel PR; 199 

CONSIDERANDO que apesar das orientações repassadas à Entidade requerente, quanto 200 

aos procedimentos e fluxo para a entrega de documentação em consonância com as 201 

deliberações do CMDCA, a mesma protocolou a documentação incompleta e sem o 202 

devido parecer técnico referente à elaboração e entrega do Plano de Trabalho Anual, para 203 

a obtenção do registro junto ao CMDCA; CONSIDERANDO que mesmo sem estar 204 

devidamente habilitada junto ao Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do 205 

Município de Cascavel, a Entidade já fez divulgação junto a uma Escola da rede de 206 

ensino do Município de Cascavel, fato que foi informado ao CMDCA e gerou o 207 



encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público do Trabalho 208 

de Cascavel, para conhecimento e providências. Diante do exposto, a Comissão de 209 

Inscrição, Monitoramento e Avaliação do CMDCA, é de PARECER DESFAVORÁVEL ao 210 

requerimento de registro da Entidade Não Governamental RENAPSI – REDE PRÓ-211 

APRENDIZ – RPA / ABC VIDA no CMDCA, desta forma garantindo e primando pela 212 

qualidade da inclusão de adolescentes no mundo do trabalho, através de Entidades do 213 

Município de Cascavel, que estejam regularmente constituídas do ponto de vista legal, e 214 

que apresentem documentação e condições estruturais físicas, de recursos humanos e 215 

com política pedagógica adequadas para o desenvolvimento de Programa de 216 

Aprendizagem.” O Parecer é colocado em aprovação pelo presidente do conselho e o 217 

mesmo é aprovado com nove votos favoráveis ao indeferimento do requerimento de 218 

registro pela Entidade RENAPSI/ ABC VIDA, e caso a Entidade tenha interesse em 219 

manter o pleito, deverá fazê-lo através de novo requerimento com todo o processo 220 

documental novamente, pois a documentação atual será arquivada pelo CMDCA como 221 

indeferida. Também pautou a discussão e a deliberação, o fato de que a Entidade ABC 222 

VIDA ainda não é uma Entidade atuante na área de aprendizagem para adolescentes no 223 

Município de Cascavel, ninguém a conhece efetivamente e caso a Entidade tivesse 224 

apresentado a documentação em consonância com as deliberações/ Resoluções do 225 

CMDCA, ainda seria necessária uma constatação in loco por parte do Conselho, a fim de 226 

verificar o efetivo funcionamento com estrutura física e equipe técnica necessária a 227 

qualificação dos atendimentos dos usuários do serviço. Na sequência o presidente realiza 228 

a leitura da pauta n° 10) Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão Especial 229 

de Leis referente à convocação de Conselheiro Tutelar Suplente para suprimento de 230 

férias dos Conselheiros Tutelares Regionais de Cascavel PR, de acordo com o 231 

Cronograma de Férias apresentado a SEASO/RH: Etelda procede à leitura do parecer 232 

da Comissão, que dispõe – “A Comissão Especial de Leis do Conselho Municipal dos 233 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, em reunião realizada em 29/11/2013, 234 

após realizar a análise da escala de férias apresentada pelos Conselhos Tutelares 235 

Regionais Leste e Oeste, bem como a situação de manutenção de licenças de saúde de 236 

Conselheiros Tutelares, e: CONSIDERANDO o Estatuto dos Direitos da Criança e do 237 

Adolescente – ECA; CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.279/2013 de 11/10/2013 que 238 

dispõe sobre a criação e funcionamento dos Conselhos Tutelares e dá outras 239 

providências, em seus art. 37, § 3º e 4º e art.38, § 1º; CONSIDERANDO que consultada a 240 

SEASO/RH, a referida Secretaria Municipal informou que a programação das férias 241 

apresentada pelos Conselhos Tutelares está autorizada, conforme escala abaixo: Monica 242 

Andressa Silveira – Conselho Tutelar Regional Leste – período de 02/12/2013 à 243 



31/12/2013; Milton Barbosa – Conselho Tutelar Regional Oeste – período de 02/01/2014 à 244 

30/01/2014; Maria Helena Salvati Pinto – Conselho Tutelar Regional Leste – período de 245 

03/02/2014 à 04/03/2014; Silvana de Deus Andrade – Conselho Tutelar Regional Oeste – 246 

período de 05/03/2014 à 03/04/2014; Luziara Galindo Barros – Conselho Tutelar regional 247 

Leste – período de 04/04/2014 à 03/05/2014; Adilson de Amorim – Conselho Tutelar 248 

Regional Oeste - 05/05/2014 à 03/06/2014; Gelvana Cristina de Assis Schmidt – Conselho 249 

Tutelar regional Leste – período de 04/06/2014 à 03/07/2014; Andrelina Pedroza Battisti – 250 

Conselho Tutelar regional Oeste – período de 04/07/2014 à 02/08/2014; Eduardo Reche – 251 

Conselho Tutelar Regional Leste – período de 04/08/2013 à 02/09/2014 e Otaviano R. do 252 

Nascimento – Conselho Tutelar Regional Oeste – período de 03/09/2014 à 02/10/2014; 253 

CONSIDERANDO que atualmente a ordem para convocação dos Conselheiros Tutelares 254 

é a que segue: 1) OTAVIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO, 2)NILCE SILVA 255 

OLIVEIRA MARTELLO, 3) EDUARDO RECHE, 4) MARIA FATIMA DALAMARIA, sendo 256 

que: Otaviano Rodrigues do Nascimento no momento está substituindo a Conselheira 257 

Tutelar Sandra Elenice de Jesus Silvério – Conselho Tutelar regional Oeste; Nilce Silva 258 

Oliveira Martello está em licença maternidade e retornará ao trabalho em 28/12/2013, 259 

quando poderá assumir a função, fato confirmado pela mesma em contato realizado pela 260 

Secretaria Executiva do Conselho quando confirmou seu interesse em assumir a função 261 

caso tenha vaga; Eduardo Reche no momento está substituindo a Conselheira Tutelar 262 

Dominga de Paula Carpenedo – Conselho Tutelar Regional Leste e Maria Fatima 263 

Dalamaria que estava substituindo Luziara Galindo de Barros – Conselho Tutelar 264 

Regional Leste e devido seu retorno ao trabalho a suplente Maria Fatima Dalamaria 265 

passou a substituir as férias da Mônica Andressa Silveira – Conselho Tutelar Regional 266 

Leste a partir de 02/12/2014. A Comissão Especial de Leis tem como indicativo que o 267 

CMDCA publicize Resolução, considerando as prerrogativas legais, e prevendo as 268 

seguintes alternâncias de substituições de Conselheiros Tutelares: 1) Manutenção do 269 

Conselheiro Tutelar Suplente Otaviano Rodrigues do Nascimento, em substituição à 270 

Conselheira Tutelar Sandra Elenice de Jesus Silvério – Conselho Tutelar Regional Oeste, 271 

devido afastamento para tratamento de saúde; 2) Manutenção até a data de 27/12/2013 272 

do Conselheiro Tutelar Suplente Eduardo Reche, em substituição à Conselheira Tutelar 273 

Dominga de Paula Carpenedo – Conselho Tutelar Regional Leste, contudo, a partir de 274 

28/12/2013 assume essa vaga a Conselheira Tutelar Suplente Nilce Silva Oliveira 275 

Martelo; 3) Eduardo Reche assume a partir de 28/12/2013 as substituições de férias dos 276 

Conselheiros Tutelares no exercício da função; 4) Maria Fatima Dalamaria deixa de 277 

exercer a função de Conselheira Tutelar a partir de 28/12/2013. Solicita que seja 278 

registrado, que poderá haver alternâncias dessas substituições, caso venham a ocorrer 279 



novas situações de afastamentos de conselheiros tutelares, sempre considerando 280 

rigorosamente a ordem de classificação dos suplentes, e que os suplentes não possuem 281 

garantia de manutenção na função, pois apenas realizam as substituições necessárias, de 282 

acordo com as deliberações do CMDCA, que se pautam nas Leis Municipais que tratam 283 

das atribuições do CMDCA e do funcionamento dos Conselhos Tutelares. A Conselheira 284 

Tutelar Gelvana questiona se é possível a manutenção de Eduardo na função atual, o 285 

Presidente do Conselho explica que por questões legais o CMDCA não pode proceder 286 

concessões específicas, deve seguir a legalidade a fim de evitar recursos e 287 

questionamentos por parte de outros conselheiros suplentes, diante disso segue-se 288 

rigorosamente a ordem de classificação e conforme deliberado pela plenária. Não 289 

havendo outras manifestações a plenária aprova pela unanimidade de nove votos o 290 

parecer da Comissão, cuja deliberação dera publicizada em forma de Resolução e 291 

oficiados os conselhos tutelares, conselheiros tutelares suplentes e SEASO RH para 292 

providências. O Presidente prossegue a reunião com a pauta n° 11) Apreciação e 293 

Aprovação do Parecer da Comissão Especial de Leis em relação à reposição de 294 

servidor público da área administrativa, para a Secretaria Executiva do CMDCA e 295 

desvinculação da CEV/PETI do CMDCA: Etelda procede à leitura do parecer com o 296 

seguinte conteúdo – “A Comissão Especial de Leis do Conselho Municipal dos Direitos da 297 

Criança e do Adolescente – CMDCA, em reunião realizada em 29/11/2013, debateu sobre 298 

as atividades e atribuições do Conselho e suas demandas de trabalho, e: 299 

CONSIDERANDO o Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente – ECA; 300 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.278/2013 de 11/10/2013 – art. 18 “A Secretaria 301 

Executiva terá por atribuições oferecer apoio técnico operacional e administrativo ao 302 

CMDCA, e devendo para isso ser composta por Assistente Social, Agente Administrativo 303 

e Estagiários”, contudo não houve até a presente data a reposição de auxiliar 304 

administrativo, cuja vaga era ocupada por servidora municipal que solicitou exoneração 305 

em Dezembro de 2012; CONSIDERANDO que em outra oportunidade, quando o CMDCA 306 

solicitou a reposição desse servidor, houve justificativa de que o Município se encontrava 307 

em situação de limite prudencial frente aos gastos com a folha de pagamento, contudo 308 

essa questão já foi superada; CONSIDERANDO a grande demanda de trabalho do 309 

Conselho e que há um planejamento para ampliar suas ações em 2014, visando garantir 310 

as suas atribuições e responsabilidades frente ao controle social da política municipal dos 311 

direitos da criança e do adolescente, que perpassa por todas as políticas municipais de 312 

forma intersetorial; CONSIDERANDO o Decreto Municipal de n° 11.406 de 13/08/2013 313 

que redefine os parâmetros de funcionamento da Comissão Municipal para o 314 

Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes e do Programa de 315 



Erradicação do Trabalho Infantil de Cascavel PR – CEV/PETI, e que tal Comissão 316 

Técnica e Intersetorial não está mais vinculada administrativamente ao CMDCA. A 317 

Comissão Especial de Leis é de PARECER FAVORÁVEL que: 1) Seja requisitada ao 318 

Município, através da SEASO, a reposição imediata de Agente Administrativo do quadro 319 

efetivo do Município para compor a Secretaria Executiva do CMDCA; 2) Oficiar à 320 

CEV/PETI para que a Secretaria Executiva da Comissão assuma as atribuições relativas 321 

à mesma, com o devido repasse da documentação, hoje sob responsabilidade da 322 

Secretaria Executiva do CMDCA. Colocado em aprovação o parecer e não havendo 323 

manifestações, o mesmo é aprovado com nove votos favoráveis aos encaminhamentos 324 

propostos. O presidente Valdair informa que a atual presidente da CEV/PETI é a Sra. 325 

Silvana Fontoura da Rosa e a convida a participar das reuniões da CEV/PETI. Silvana 326 

agradece e se coloca à disposição do CMDCA para desenvolver um trabalho conjunto no 327 

combate a violência e erradicação do trabalho infantil. Pauta n° 12) Definição e 328 

Deliberação de Comissões para Apuração Sumária de denúncias contra 329 

Conselheiros Tutelares Regionais de Cascavel PR: Após discussão dos titulares aptos 330 

e com interesse em participar, foram propostos os nomes dos conselheiros municipais de 331 

direito Evilásio Schmitz, Maria Tereza Chaves e Silvania Maria Pereira Kaizer. Decidiu-se 332 

pela formação de uma única comissão para apuração das duas denúncias sendo uma em 333 

relação à conselheira tutelar Andrelina Pedroza Battisti – denúncia anônima de que outra 334 

pessoa estaria atendendo em seu lugar no Conselho Tutelar na data de 15/02/2013 e do 335 

Adilson de Amorim – denúncia da Sra. Mary Kelly Rodrigues Sabará. O Sr. Evilásio 336 

Schmitz se dispôs a presidir a reunião. Colocada em aprovação a composição da 337 

comissão e sua presidência, a mesma foi aprovada por nove votos favoráveis. Em relação 338 

à pauta n° 13) Apreciação e Aprovação do Relatório de Gestão dos Direitos da 339 

Criança e da Adolescência – 5º. Bimestre de 2013: Considerando que o referido 340 

relatório não passou pela análise da Comissão de Orçamento e Finanças, devido 341 

protocolo após a realização da reunião da comissão e às vésperas da reunião ordinária 342 

do conselho, o Sr. Milicio – Gerente Administrativo da SEASO fez a apresentação do 343 

referido relatório, com exposição dos dados através do uso de multimídia. Maria Tereza 344 

solicita que os próximos relatórios sejam mais detalhados e discriminados, principalmente 345 

quanto aos investimentos em recursos humanos que foram pagos, como é o caso do 346 

valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Sr. Alberto questiona se o relatório precisa 347 

ser aprovado, e argumenta que o Conselho deveria ter se apropriado antes dessas 348 

informações para poder analisar e questionar, pois como irá aprovar algo que não foi 349 

detalhado e cujas informações a plenária não se apropriou antes da reunião e nem 350 

expediu parecer algum através da comissão competente que é de orçamento e finanças. 351 



Sugere que a apresentação dos dados seja melhorado e feito de forma mais detalhada. 352 

Diz ainda que o Conselho aprovando ou não será responsável pela sua deliberação. 353 

Maria Tereza solicita que os próximos relatórios sejam apresentados com valores de cada 354 

piso, a que serviço ou programa o recurso se destina, o que foi financiado/ adquirido/pago 355 

com o referido recurso (detalhado) e os valores respectivos. O CMDCA precisa saber no 356 

que está sendo gasto o recurso e se é para a finalidade que é destinado pelo Estado, FIA 357 

Municipal ou Governo Federal. Sr. Valdair expõe que em sua opinião essa análise 358 

depende de um parecer mais apurado e detalhado, pois no CMDCA temos conselheiros 359 

que entendem de contabilidade que é o caso do Sr. Sebastião e do Sr. Alberto que possui 360 

vasto conhecimento na área administrativa e de gestão. Sr. Alberto pergunta qual é o 361 

objetivo dessa prestação de contas e Sr. Evilásio explica que cabe ao CMDCA fiscalizar a 362 

aplicação dos recursos públicos destinados às crianças e adolescentes e que também é 363 

uma exigência do Tribunal de Contas. Maria Tereza propõe que este relatório seja 364 

aprovado, contudo nos próximos deve haver o detalhamento solicitado e apreciação 365 

prévia da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho, caso contrário o relatório não 366 

será aprovado pela plenária. Colocado em aprovação o relatório o mesmo é aprovado 367 

com oito votos favoráveis e uma abstenção da Sra. Shirley, bem como todos os 368 

encaminhamentos propostos, cujas solicitações já foram expostas ao Sr. Milicio presente 369 

na reunião e na deliberação do Conselho. Prosseguindo com a pauta n° 14) Apreciação 370 

e deliberação quanto ao Ofício No. 013/2013 de 25/11/2013 – CISVEL, referente 371 

denúncia advinda da 12ª. Promotoria de Justiça de Cascavel, encaminhada ao 372 

CMDCA através do Ofício No. 02/2013: Etelda realiza a leitura do referido Ofício e o 373 

CMDCA aprova o arquivamento da denúncia oriunda de uma adolescente que passou 374 

pelo CENSE I, e expôs o fato ao Ministério Público durante audiência. Aprovado com sete 375 

votos favoráveis e três abstenções de Maria Tereza, Caroline e Patrícia (sendo que essa 376 

última chegou à reunião neste momento da pauta), com indicação de encaminhamento de 377 

Ofícios à 12ª. Promotoria de Justiça com informação do referido arquivamento. 378 

Finalizando a pauta com o n° 15) Para conhecimento: 15.1 - Encaminhamentos em 379 

andamento referentes ao Decreto Municipal do FIA; 15.2 - Ofício No. 012/2013 de 380 

25/11/2013 – CISVEL, referente AFAI; 15.3 - Ofício No. 778/2013 – SEASO – referente 381 

restituição de saldos das transferências voluntárias; 15.4 -  Resposta do CMDCA 382 

ao Ofício No. 825/2013 – SEASO, referente Notificação Recomendatória pelo 383 

Ministério Público do Trabalho ao Município de Cascavel; 15.5 - Documento datado 384 

de 25/11/2013 – Conselho Tutelar Regional Oeste – com reconhecimento público ao 385 

trabalho da Conselheira Patricia Angela Finatto, referente aos trabalhos em 386 

Processo Administrativo de Conselheiro Tutelar; 15.6 - Participação da Conselheira 387 



Municipal Patrícia Angela Finatto no III Concurso de Oratória da FAG; 15.7 -  388 

Confecção de exemplares de ECAs com recurso do FIA Municipal no valor de R$ 389 

8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais); 15.8 -  CMDCA solicitará no início do ano de 390 

2014, que todas as Secretarias Municipais que atendam crianças e adolescentes 391 

prestem contas ao CMDCA dos atendimentos realizados, receitas e despesas. 392 

Etelda realiza a leitura dos documentos informativos e quanto ao ponto de pauta n° 393 

15.2 - Ofício No. 012/2013 de 25/11/2013 – CISVEL, referente AFAI, Maria Tereza 394 

expõe que a CISVEL tem razão em questionar, que o Conselho não pode mais aceitar 395 

pautas no “afogadilho”, não pode permitir a falta de respeito por parte de participantes nas 396 

reuniões, como ocorreu com a Secretária Inês de Paula e a Conselheira Tutelar Mônica, 397 

que envolveu a discussão quanto à demanda reprimida do CREAS I, exposta pela Mônica 398 

e questionada pela Secretária como colocação não verdadeira. Contudo reconhece que o 399 

dado de que cada técnico atende quarenta e oito crianças é verdadeiro, e que o Conselho 400 

deve se apropriar dessas informações, fiscalizar e tomar providências, pois o serviço está 401 

ficando sucateado. Diz ainda, que o AFAI já estava pendente há um ano para adesão ou 402 

não da SEASO, e questiona porque somente agora em cima da hora, vem para 403 

apreciação e aprovação da plenária. Sugere à mesa diretiva e a plenária que esse tipo de 404 

situação não seja mais aceita pelo Conselho. A Conselheira Tutelar Gelvana expõe que 405 

não há mais duplas de técnicos para o atendimento no CREAS I, e que a grande maioria 406 

dos casos está sendo encaminhados ao CEACRI e outros serviços. O Conselheiro Tutelar 407 

Adilson solicita um posicionamento do CMDCA em relação ao assunto, pois os 408 

atendimentos devem anteceder possíveis violações de direitos mais graves e 409 

irreversíveis, bem como minimizando outras situações e possíveis acolhimentos de 410 

crianças e adolescentes.  Etelda faz a leitura do convite que foi incluso como pauta, que 411 

se trata da programação de dezesseis dias de ativismo de combate a violência contra a 412 

mulher, que acontecerá no período de vinte e cinco de novembro a dez de dezembro do 413 

corrente ano, com uma vasta programação. Quanto à pauta 15.5, Patrícia se posicionou 414 

agradecendo o reconhecimento pelo seu trabalho e questionou alguns posicionamentos 415 

das comissões, fato que gerou questionamentos e deliberações de não aceitação de 416 

gravação das reuniões de comissões conforme solicitação de Patrícia. Sr. Valdair 417 

aproveita a oportunidade para estender o reconhecimento dos trabalhos da Comissão 418 

Processante aos demais participantes da Comissão, pois o trabalho foi de equipe e não 419 

apenas da presidente Patrícia. Sr. Alberto parabeniza Patrícia e fala que nenhuma vitória 420 

terá valor se não houver adversidades, pois quando não vencemos temos a chance de 421 

aprender com a derrota. Patrícia faz um desabafo e relações as suas problemáticas 422 

pessoais e agradece o reconhecimento de seu trabalho, pois fez o melhor que pode 423 



enquanto responsável pela Comissão Processante. Concluída a pauta, o Presidente 424 

Valdair Mauro Debus dá por encerrada a reunião às onze horas e cinqüenta minutos, 425 

agradece a presença de todos, deseja um Feliz Natal e Ano Novo a todos, e eu Etelda 426 

Madsen lavro a presente ata e assino ___________________________, e após lida e 427 

aprovada será assinada pelo presidente do Conselho_______________________.428 

 


