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REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

ATA Nº 07 – 07/06/2017 

 

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e quarenta e o 1 

cinco minutos, no Centro de Integração Empresa Escola - CIEE do Paraná, na Rua Recife, 2 

nº 1.861 - Bairro Centro, Cascavel – PR, aconteceu a Reunião Ordinária do Conselho 3 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, a reunião foi iniciada pelo 4 

Vice-Presidente Sr. José Cesar Sagrilo, devido à ausência do presidente, com a presença 5 

de seus Conselheiros e convidados, conforme lista de presença anexa a esta ata, com o 6 

quórum de 15 (quinze) participantes, na prorrogação de quinze minutos de horário, 7 

conforme prevê o regimento interno do Conselho. O Vice-Presidente avisa que o 8 

Presidente Valdair já está chegando, mais em função de já terem se passado os quinze 9 

minutos de prorrogação o mesmo dará início a reunião. Primeiramente agradece ao CIEE 10 

por ceder o espaço para a reunião e comenta que o CIEE é um dos mais novos integrantes 11 

do CMDCA. Agradece novamente a acolhida e passa a palavra para a Srª Débora Cristina 12 

Nunes - Coordenadora do CIEE de Cascavel. Débora cumprimenta aos presentes e fala 13 

que como já foi dito pelo Vice-Presidente, o CIEE está iniciando os trabalhos com menor 14 

aprendiz em Cascavel, mais já atuam no Paraná à dez anos. Comenta que já estão com 15 

uma turma de doze menores aprendizes em andamento e pretendem abrir novas turmas 16 

conforme a demanda de vagas de emprego. Dá as boas-vindas aos presentes e deseja a 17 

todos uma boa reunião. José Cesar agradece a presença do Vereador Madril e diz que 18 

gostaria que o mesmo participasse sempre que possível das reuniões do CMDCA, ao Sr. 19 

Júlio César Raizel, assessor do Vereador Pedro Sampaio que sempre se faz presente nas 20 

reuniões, Dejiane da Silva do CIEE, Luzia de Aguiar Soares e Francieli Castelli Mocellin – 21 

Técnicas da Secretaria de Municipal de Assistência Social-SEASO, que dão apoio ao 22 

CMDCA quando necessário. Com a chegada do Presidente Valdair,  José Cesar passa a 23 

condução da reunião para o mesmo, que cumprimenta a todos os presentes e se desculpa 24 

pelo atraso. Agradece a Mesa Diretiva por estar conduzindo os trabalhos e prossegue a 25 

reunião com a pauta do dia 1) Apreciação e aprovação da pauta da reunião. 2) 26 

Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 3) Apreciação e aprovação 27 

da Ata nº 06 – Reunião Extraordinária de 22/05/2017; 4) Substituição e Posse de 28 



indicações de representantes: 4.1 - Conselho Escolar Professora Kelly Christina 29 

Corrêa Trukane Miranda – Ofício nº 01/2017 de 24/02/2017; 4.2 – SESAU – Ofício nº 30 

407/2017 de 05/05/2017; 4.3 – SEMA – Ofício nº 076/2017 de 10/05/2017; 4.4 – SEAJUR 31 

– Ofício nº 170/2017 de 17/05/2017; 4.5 – PROGRAMA CÂMARA JOVEM – Ofício nº 32 

16/2017/CMC/CJR de 29/05/2017; 5) Substituição do 1º Secretário da Mesa Diretiva 33 

(vaga não Governamental); 6) Apreciação e deliberação do Parecer Conjunto das 34 

Comissões de Orçamento e Finanças e da Área de Proteção Social Básica do CMAS 35 

e Comissões de Assuntos Orçamentários e do FIA Municipal e de Política de 36 

Atendimento dos Direitos do CMDCA – referente ao Plano de Ação apresentado pela 37 

SEASO através do Ofício nº 622/2017 de 19/05/2017 - relativo à Deliberação nº 38 

062/2016 – CEDCA/PR – FIA ESTADUAL – Fundo a Fundo; 7) Apreciação e 39 

Deliberação dos seguintes Planos de Ação da SEASO – Relativos às Deliberações do 40 

CEDCA/PR – FIA ESTADUAL – Fundo a Fundo: 7.1 – Ofício nº 659/2017 de 26/05/2017 41 

– Plano de Ação relativo à Deliberação nº 051/2016 – CEDCA/PR; 7.2 – Ofício nº 42 

656/2017 de 26/05/2017 – Plano de Ação relativo à Deliberação nº 054/2016 – 43 

CEDCA/PR; 7.3 – Ofício nº 657/2017 de 26/05/2017 – Plano de Ação relativo à 44 

Deliberação nº 055/2016 – CEDCA/PR; 7.4 – Ofício nº 661/2017 de 26/05/2017 – Plano 45 

de Ação relativo à Deliberação nº 052/2016 – CEDCA/PR;  8) Instituição de Comissão  46 

de Seleção dos Projetos  –  Chamamento Público  – FIA ESTADUAL –Deliberações nº 47 

051, 052, 054, 055 e 062 - CEDCA/PR; 9) Para Conhecimento: 9.1 - Ofício Circular nº 48 

009/2017 de 05/05/2017 – SEASO com resposta do CMDCA Ofício nº 118/2017 de 49 

08/05/2017 e Ofício n° 017/2017 de 29/05/2017 – SEASO com resposta do CMDCA 50 

Ofício nº 150/2017 de 02/06/2017 – CMDCA; 9.2 – Ofício nº  75/2017  - CMAS – Convite  51 

para  a  XII  Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Cascavel; 52 

9.3 – Ofício GAB. nº 296/2017 de 01/06/2017 – PREFEITO MUNICIPAL – referente 53 

participação do Município de Cascavel no Programa Prefeito Amigo da Criança. O 54 

Presidente questiona aos presentes se tem alguma inclusão de pauta. Etelda Madsen 55 

Assistente Social da Secretaria Executiva dos Conselhos/ CMDCA diz que a Secretaria 56 

Executiva tem inclusões e uma alteração na pauta, que seriam a leitura e 57 

encaminhamentos referentes ao Ofício n° 757/2017 de 05/06/2017 – SEASO – 58 

ANTEPROJETO DE LEI DO CMDCA e pela sua urgência solicita a inclusão de pauta, que 59 

passará a ser o item 9 e o item nove passa para item 10; solicita a retirada do ponto de 60 

pauta 10.3 - Ofício GAB.  nº 296/2017 de 01/06/2017 porque houve o pedido de pauta, 61 

contudo o Ofício não chegou a tempo; inclusão do ponto 10.4 que é uma informação sobre 62 



o V Seminário Municipal de Sensibilização ao Enfrentamento a Erradicação do Trabalho 63 

Infantil do Município de Cascavel – PR.  Srª Luzia solicita a inclusão d um informe relativo 64 

aos trabalhos da Comissão Municipal de Acompanhamento do Plano Decenal da Criança e 65 

do Adolescente. A pauta fica da seguinte forma com as inclusões: 1) Apreciação e 66 

aprovação da pauta da reunião. 2) Apreciação e aprovação das justificativas de 67 

ausências; 3) Apreciação e aprovação da Ata nº 06 – Reunião Extraordinária de 68 

22/05/2017; 4)Substituição e Posse de indicações de representantes: 4.1 - Conselho 69 

Escolar Professora Kelly Christina Corrêa Trukane Miranda – Ofício nº 01/2017 de 70 

24/02/2017; 4.2 – SESAU – Ofício nº 407/2017 de 05/05/2017; 4.3 – SEMA – Ofício nº 71 

076/2017 de 10/05/2017; 4.4 – SEAJUR – Ofício nº 170/2017 de 17/05/2017; 4.5 – 72 

PROGRAMA CÂMARA JOVEM – Ofício nº 16/2017/CMC/CJR de 29/05/2017; 5) 73 

Substituição do 1º Secretário da Mesa Diretiva (vaga não Governamental); 6) 74 

Apreciação e deliberação do Parecer Conjunto das Comissões de Orçamento e 75 

Finanças e da Área de Proteção Social Básica do CMAS e Comissões de Assuntos 76 

Orçamentários e do FIA Municipal e de Política de Atendimento dos Direitos do 77 

CMDCA – referente ao Plano de Ação apresentado pela SEASO através do Ofício nº 78 

622/2017 de 19/05/2017 - relativo à Deliberação nº 062/2016 – CEDCA/PR – FIA 79 

ESTADUAL – Fundo a Fundo. 7) Apreciação e Deliberação dos seguintes Planos de 80 

Ação da SEASO – Relativos às Deliberações do CEDCA/PR – FIA ESTADUAL – Fundo 81 

a Fundo: 7.1 – Ofício nº 659/2017 de 26/05/2017 – Plano de Ação relativo à 82 

Deliberação nº 051/2016 – CEDCA/PR; 7.2 – Ofício nº 656/2017 de 26/05/2017 – Plano 83 

de Ação relativo à Deliberação nº 054/2016 – CEDCA/PR; 7.3 – Ofício nº 657/2017 de 84 

26/05/2017 – Plano de Ação relativo à Deliberação nº 055/2016 – CEDCA/PR; 7.4 – 85 

Ofício nº 661/2017 de 26/05/2017 – Plano de Ação relativo à Deliberação nº 052/2016 – 86 

CEDCA/PR;  8) Instituição de Comissão  de Seleção dos Projetos  –  Chamamento 87 

Público  – FIA ESTADUAL - Deliberações nº 051, 052, 054, 055 e 062  - CEDCA/PR; 9) 88 

Leitura e encaminhamentos referentes ao Ofício n° 757/2017 de 05/06/2017 – SEASO 89 

– ANTEPROJETO DE LEI DO CMDCA; 10) Para Conhecimento: 10.1 - Ofício Circular 90 

nº 009/2017 de 05/05/2017 – SEASO com resposta do CMDCA Ofício nº 118/2017 de 91 

08/05/2017 e Ofício n° 017/2017 de 29/05/2017 – SEASO com resposta do CMDCA 92 

Ofício nº 150/2017 de 02/06/2017 – CMDCA; 10.2 – Ofício nº  75/2017  - CMAS – 93 

Convite  para  a  XII  Conferência  Municipal de Assistência Social do Município de 94 

Cascavel; 10.3– V Seminário Municipal de Sensibilização ao Enfrentamento a 95 

Erradicação do Trabalho Infantil do Município de Cascavel – PR; 10.4 - Trabalhos da 96 



Comissão Municipal de Acompanhamento do Plano Decenal da Criança e do 97 

Adolescente. O Presidente pergunta qual é o quórum, que no momento continua sendo de 98 

15 (quinze) participantes e coloca a pauta com as inclusões em aprovação, que é aprovada 99 

por unanimidade dos presentes. Em seguida passa ao item 2) Apreciação e aprovação 100 

das justificativas de ausências. Etelda Madsen lê as justificativas de faltas: A Guarda 101 

Mirim justifica a ausência de Valéria Medeiros na Reunião Extraordinária e de Comissão do 102 

dia 22/05/2017, realizada na APAE devido problemas de saúde através do Ofício nº 103 

31/2017 de 25/ 05/2017; a SEACOM justifica a ausência de José Carlos da Costa que 104 

participará de outra reunião no mesmo horário e Jane Prestes Dalagnol que foi convocada 105 

para participar do Júri através do Ofício nº 65/2017 de 05/06/2017; a SEMED justifica a 106 

falta da Conselheira Titular Márcia Aparecida Baldini e do Conselheiro Suplente Vanderlei 107 

Augusto da Silva através do Ofício 826/2017, pois ambos estarão participando de uma 108 

reunião com os diretores de Escolas no mesmo dia; da Associação dos Conselheiros e Ex 109 

Conselheiros Tutelares do Oeste Paranaense - ACTOP através do Ofício 01/2017 de 110 

06/06/2017 justifica a ausência da Conselheira Silvana Andrade que já tem compromisso 111 

agendado com a coordenação escolar que exige sua participação no Conselho de Classe.  112 

Valdair coloca em aprovação as justificativas de ausências, as quais são aprovadas com 15 113 

(quinze) votos favoráveis.3) Apreciação e aprovação da Ata nº 06 – Reunião 114 

Extraordinária de 22/05/2017. Valdair esclarece que a ata foi enviada por e-mail com 115 

antecedência, e por esse motivo solicita a dispensa da leitura da mesma. Não havendo 116 

nenhuma manifestação contrária o Presidente coloca em aprovação a Ata supracitada, com 117 

a dispensa de leitura, a qual é aprovada com 14 (catorze) votos favoráveis e 01 (uma) 118 

abstenção. Valdair agradece a Polícia Militar que está sempre presente nas reuniões do 119 

CMDCA e dá sequência a reunião passando ao ponto 4) Substituição e Posse de 120 

indicações de representantes: Etelda faz a leitura dos ofícios com as indicações: 4.1 - 121 

Conselho Escolar Professora Kelly Christina Corrêa Trukane Miranda – Ofício nº 122 

01/2017 de 24/02/2017, indicando a Professora Priscila Diniz dos Santos Silva como 123 

Conselheira Suplente e a Professora Maria de Oliveira passa a ser Titular. Neste momento 124 

o Presidente passa ao ato de posse das Conselheiras. Dando continuidade as posses, 125 

passa-se para o ponto 4.2 – SESAU – Ofício nº 407/2017 de 05/05/2017 com a indicação 126 

de Fabio Tomasetto como Titular e Viviane Débora da Silva como Conselheira Suplente. 127 

Etelda diz que Fábio já é Conselheiro de Direito, mas era representante da sociedade civil 128 

através do NUCRESS, e neste momento toma posse, como Conselheiro Governamental 129 

Titular,  representando a Secretaria Municipal de Saúde e que sua Suplente Viviane 130 



Débora da Silva não conseguiu estar presente e tomará posse na próxima reunião;  dando 131 

sequência as posses, passa-se ao ponto 4.3 – SEMA – Ofício nº 076/2017 de 10/05/2017, 132 

com indicação dos Senhores Pedro Romalino de Souza como Conselheiro Titular e Ibraim 133 

Carneiro da Silva Sobrinho como Suplente;  4.4 – SEAJUR – Ofício nº 170/2017 de 134 

17/05/2017, foi indicada a servidora Drielly Ingrid Vicente como Titular em substituição da 135 

Conselheira Glaucya Bachinski Gwozdz; 4.5 – PROGRAMA CÂMARA JOVEM – Ofício nº 136 

16/2017/CMC/CJR de 29/05/2017, indicou a adolescente Fernanda Caroline Oderbenge 137 

Leite, que não está presente, cuja posse ficará pendente para a próxima reunião para 138 

representação dos adolescentes no CMDCA. Os empossados foram aclamados pela 139 

plenária que a eles desejou boas vindas ao Conselho. Feita nova conferência do quórum 140 

que passou a ser de 20 (vinte) participantes, incluindo os novos conselheiros empossados. 141 

Valdair agradece ao Sr. Dirceu de Oliveira representante do Vereador Misael Junior e a Srª 142 

Maristela Becker Miranda que veio representar a SEMDEC nesta reunião, pelas presenças. 143 

5) Substituição do 1º Secretário da Mesa Diretiva (vaga não Governamental). Sobre 144 

este item de pauta Etelda explica que em função da substituição do Conselheiro Fábio que 145 

representava uma vaga não governamental e passou a ser um representante 146 

governamental e na composição da Mesa Diretiva o Presidente é não governamental, o 147 

Vice-Presidente governamental, o 1º Secretário não governamental e o 2º Secretário 148 

governamental, diz então que Fábio precisa ser substituído por não representar mais o 149 

segmento não governamental e ser necessária a paridade governamental e não 150 

governamental na Mesa Diretiva. Etelda lê a lista de representações não governamentais 151 

que podem se candidatar a vaga de 1º Secretário. Valdair pergunta se alguém se coloca a 152 

disposição para estar ajudando o CMDCA na função de dirigir e coordenar os trabalhos. 153 

Drª Leoni Aldete Prestes Naldino Conselheira representante da OAB se candidata a vaga e 154 

com a aprovação de todos os presentes passa a ser a 1ª Secretária do CMDCA. Em 155 

seguida, Valdair passa para o item de pauta 6) Apreciação e deliberação do Parecer 156 

Conjunto das Comissões de Orçamento e Finanças e da Área de Proteção Social 157 

Básica do CMAS e Comissões de Assuntos Orçamentários e do FIA Municipal e de 158 

Política de Atendimento dos Direitos do CMDCA – referente ao Plano de Ação 159 

apresentado pela SEASO através do Ofício nº 622/2017 de 19/05/2017 - relativo à 160 

Deliberação nº 062/2016 – CEDCA/PR – FIA ESTADUAL – Fundo a Fundo. Etelda faz a 161 

leitura do Ofício 622/2017 de 19 de maio de 2017, advindo da Secretaria Municipal de 162 

Assistência Social: assunto Plano de Ação referente à deliberação do CEDCA (Conselho 163 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente) nº 062/2016 que trata do incentivo 164 



financeiro de fundo a fundo no valor de cento e vinte três mil, oitocentos e oitenta e cinco 165 

reais (R$ 123.885,00) com previsão do repasse em duas parcelas para o município de 166 

Cascavel, destinado para o aprimoramento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 167 

Vínculos para Crianças a Adolescentes. A Secretaria Municipal de Assistência Social 168 

solicita a deliberação sobre o plano de ação anexo, de forma conjunta com o Conselho 169 

Municipal de Assistência Social - CMAS e CMDCA em consonância com a deliberação 170 

supracitada. Etelda explica que a SEASO apresentou o Plano de Ação nas Comissões de 171 

Orçamento e Finanças do CMAS e do CMDCA - Comissão de Políticas de Direitos e de 172 

Assuntos Orçamentários e do FIA do CMDCA e na Comissão da Área de Proteção Social 173 

Básica e de Orçamento e Finanças do CMAS. O Plano de Ação é apresentado com o uso 174 

de data show. Etelda esclarece sobre as informações relativas ao Conselho da Criança e 175 

do Adolescente, inclusive a composição do conselho, e por este motivo nesta reunião à 176 

lista de presença precisa ser preenchida contendo o CPF e o RG dos conselheiros por ser 177 

uma exigência do CEDCA que precisa ser encaminhada juntamente o Plano de Ação e os 178 

demais documentos. O CMDCA tem que estar legalmente constituído, em funcionamento e 179 

paritário para que não ocorra nenhum problema nesta aprovação. Explica que o CMDCA 180 

vai ter que preencher o parecer favorável ou não, com data de hoje, acompanhado da ata 181 

da reunião, lista de presença e de uma cópia da Resolução do Conselho aprovando tudo 182 

que foi apresentado. Diz que o parecer foi discutido e elaborado de forma conjunta pelas 183 

Comissões do CMAS e o CMDCA. Após a apresentação do Plano o Conselheiro Fábio 184 

pergunta se este item seis (6) da pauta tem algo haver com os demais planos que estão 185 

em pauta na reunião. Etelda explica que neste item de pauta o parecer foi feito pelo 186 

CMDCA de forma conjunta com o CMAS e que as demais pautas são outros planos e 187 

outras deliberações que precisam ser feitas somente pelo CMDCA porque não passaram 188 

pelas comissões e vieram diretamente para a plenária. A Conselheira do CMDCA e 189 

também Presidente do CMAS Maria Tereza Chaves diz que houve um questionamento 190 

dentro do Conselho da Assistência do por que do CMAS ter que aprovar uma coisa que é 191 

do FIA, Fundo a Fundo e eles não deliberam sobre o Fundo. Diz que para as outras 192 

deliberações dos outros recursos que virão, já existe um plano de reordenamento, dando 193 

como exemplo o Crescer em Família, que é um plano de acolhimento, o Liberdade Cidadã, 194 

que é um plano do Sistema Nacional de Sócio Educação - SINASE e somente o Serviço de 195 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV que não tinha plano, mais é tipificado e 196 

precisa do conhecimento do CMAS. Diz que quem vai gerir todo o plano é o Conselho de 197 

Direitos. Etelda pergunta a Maria Tereza se com essa contribuição ela quis dizer que o 198 



CMAS aprovou ou não o Plano. Maria Tereza responde que o Plano foi aprovado, mais só 199 

houve o questionamento. Após a análise do Plano de Ação e discussão da plenária em 200 

relação ao parecer elaborado e apresentado pelas Comissões de Orçamento e Finanças e 201 

da Área de Proteção Social Básica do CMAS e as Comissões de Assuntos Orçamentários 202 

e do FIA Municipal e de Política de Atendimento dos Direitos do CMDCA, reunidas na data 203 

de 25/05/2017, quando realizaram a análise do Plano de Ação apresentado pela Secretaria 204 

Municipal de Assistência Social – SEASO ao CMAS através do Ofício nº 621/2017 de 205 

19/05/2017 e ao CMDCA através do Ofício nº 622/2017 de 19/05/2017, referente à 206 

Deliberação n° 062/2016 – CEDCA – PR, com parecer favorável, pois o Plano está em 207 

consonância com as exigências da Deliberação nº 062/2016 – CEDCA/PR, que visa o 208 

incentivo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. A execução 209 

será através das Unidades Governamentais e Entidades não Governamentais que 210 

executam o Serviço e estão devidamente registradas/ inscritas nos Conselhos Municipal de 211 

Assistência Social e da Criança e do Adolescente, com previsão de atendimento de 150 212 

crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, sendo que deste total de atendimentos 60 serão 213 

por meio de Entidades não Governamentais, através de chamamento público, visando o 214 

repasse proporcional do total do montante de recursos no valor de R$ 123.885,00. Os 215 

recursos serão aplicados para despesas de custeio e investimento. O município alocará 216 

recursos próprios no valor de R$ 1.000,00 (Anual - 2017) no FIA Municipal. Considerando 217 

ainda, que as Comissões do CMAS solicitaram que conste na Resolução do Conselho 218 

Municipal de Assistência Social, de que a este caberá somente deliberar ao que se refere 219 

ao Plano de Ação, haja vista que os recursos deliberados pelo CEDCA/PR são de Fundo a 220 

Fundo e, portanto, repassados ao FIA Municipal. Colocado o parecer em aprovação, a 221 

plenária da Reunião deliberou pela aprovação do Plano de Ação apresentado pela SEASO, 222 

o qual será encaminhado ao CEDCA/PR para o pleito de recursos de Fundo a Fundo da 223 

Criança e do Adolescente, cujo resultado da votação foi de vinte e um (21) votos 224 

favoráveis, quórum do momento da reunião. Dando continuidade à reunião, Valdair passa 225 

ao próximo ponto 7) Apreciação e Deliberação dos seguintes Planos de Ação da 226 

SEASO – Relativos às Deliberações do CEDCA/PR – FIA ESTADUAL – Fundo a 227 

Fundo. 7.1 – Ofício nº 659/2017 de 26/05/2017 – Plano de Ação relativo à Deliberação 228 

nº 051/2016 – CEDCA/PR: Etelda, fala que este ponto vai tratar dos questionamentos 229 

anteriores do Conselheiro Fábio, onde serão apreciados vários Planos de Ação da SEASO 230 

e ratificação de Folhas de Rosto referente a várias Deliberações do CEDCA de repasses 231 

do FIA Estadual para o FIA Municipal que exigem deliberação do CMDCA. Dando 232 



continuidade às apresentações dos Planos Etelda faz leitura do Ofício n° 659/2017 da 233 

Secretaria de Municipal de Assistência Social: Considerando a Deliberação 51/2016 - 234 

CEDCA/PR, que trata do incentivo financeiro fundo a fundo no valor de vinte e um mil 235 

oitocentos e dezesseis reais (R$ 21.816,00) em parcela única para o Município de 236 

Cascavel, destinado para o fortalecimento do atendimento das crianças e adolescentes 237 

vítimas de diversas formas de violência e aos autores de violência, por meio da oferta de 238 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos - PAEFI, a 239 

Secretaria Municipal de Assistência Social vem encaminhar para Deliberação deste 240 

Conselho o Plano de Ação e para ratificação das informações contidas na folha de rosto, 241 

ambos estão em consonância com a deliberação supracitada. Etelda apresenta a Folha de 242 

Rosto e o Plano que segue os mesmos moldes do anterior. Há uma pergunta se o 243 

município recebe cofinanciamento Estadual e/ou Federal para implantação/ implementação 244 

dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), porque são eles 245 

que desenvolvem esse tipo de serviço o PAEFI, e é pro CREAS IV que está sendo 246 

solicitado este total de recurso, pro serviço de proteção e atendimento especializado no 247 

valor de vinte e um mil oitocentos e dezesseis mil reais (R$ 21.816,00). Após leitura da 248 

folha de rosto, é apresentado o plano que segue o mesmo padrão do plano anterior, com 249 

os dados da prefeitura, órgão gestor, se o FIA está constituído legalmente, as leis, os 250 

dados do Conselho, como funciona, desde quando funciona e a sua paridade. No plano de 251 

trabalho há um item onde constam as propostas de atendimento e metas a serem 252 

executadas pelo CREAS IV: a proposta de um atendimento humanizado e especializado as 253 

crianças e adolescentes e famílias seguindo as fases escritas no Art. 3°, onde o público 254 

alvo são crianças, adolescente e famílias, com previsão de atendimento de oitenta (80) 255 

famílias no CREAS IV, localizado no bairro Santa Cruz; implantação e implementação de 256 

ações específicas para o atendimento dos autores de violência, adotando metodologias de 257 

trabalho e procedimentos que evitem a revitimização da criança e do adolescente e 258 

previnam reincidências, tendo como público alvo famílias agressoras e demais agressores, 259 

com um total de oitenta (80) famílias atendidas. Outra ação será a orientação e o 260 

encaminhamento das famílias das crianças e adolescentes para inclusão ou atualização 261 

dos seus dados no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal - Cadúnico 262 

quando for necessário, sendo atendido também oitenta (80) pelo CREAS IV; também terá a 263 

adoção de estratégias que estimulem a participação das crianças e adolescentes, bem 264 

como de suas famílias, no planejamento, monitoramento e avaliação do serviço, tendo 265 

como público alvo crianças, adolescentes e suas famílias, atendendo oitenta (80) famílias 266 



com atendimento realizado também pelo CREAS IV; no item dois (2) estão às ações a 267 

serem executadas pelo o CREAS IV em conjunto com os demais serviços de políticas 268 

públicas que são: Instituição/fortalecimento da rede municipal de proteção aos direitos de 269 

crianças e adolescentes, onde o público será serviços e organizações da sociedade civil, 270 

onde os campos do plano de Previsão de Atendimento e Local a ser executado estão em 271 

branco. Etelda diz que posteriormente poderão se explicados pela técnica da SEASO 272 

Francieli Castelli Mocellin que está presente na reunião, e a outra ação conjunta com as 273 

demais politicas é a Criação de protocolos e fluxos de atendimento, envolvendo as demais 274 

políticas públicas afetas ao enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes, 275 

onde o público alvo é o mesmo da ação citada anteriormente. Francieli comenta que existe 276 

uma nota de rodapé explicativa no final do plano. Etelda faz a leitura da nota de rodapé que 277 

diz: As referidas ações já são desenvolvidas pelo município por meio da Rede de Atenção 278 

e Proteção Social do Município de Cascavel, a qual tem instituída a Comissão da Criança e 279 

do Adolescente do qual o CREAS IV integra e participa de reuniões mensais para este fim 280 

específico. Neste sentido, o recurso de R$ 21.816,00 tem por proposição a destinação para 281 

a oferta de ações conforme Tabela II, específicas para a execução/atendimento de PAEFI 282 

na referida Unidade. Fábio Tomasetto diz que acha que não deveria ser instituição porque 283 

a Rede já é instituída.  Francieli explica que quando se fala de instituição, se fala sobre as 284 

ações que é de instituir, no plano esta que o CREAS IV vai instituir a Rede e como o 285 

CREAS IV vai criar protocolos, por isso que os campos não estão preenchidos e a nota de 286 

rodapé esta explicando que já existe a comissão, que já existe a rede, já existe este 287 

trabalho de protocolos, ainda fala que não existe a obrigatoriedade do município assinalar 288 

todos os campos. Então nesta tabela sobre essas ações não estão assinalando, porque a 289 

proposta não é pegar este recurso para desenvolver essas ações que já tem uma Rede 290 

instituída e uma comissão. Maria Tereza e Fábio questionam se a denominação a ser 291 

usada não seria “compor e fortalecer essa Rede” ao invés de instituir.  Francieli diz que 292 

este formulário é um formulário padrão, e essas ações e esses eixos já são padrão do 293 

plano, então não será instituída  uma nova rede, porque ela já existe e está explicado na 294 

nota de rodapé e por este motivo os campos não foram assinalados, nós explicamos que já 295 

existe uma Rede de proteção no município e por meio da comissão já são realizados os 296 

protocolos. Etelda pergunta a Franciele se a parte do plano que fala sobre o eixo de ação 297 

que diz instituição e fortalecimento já vem pré preenchido. Francieli diz que sim e que já é 298 

padrão e o município só assinala ou não. Etelda diz que então pode-se concluir que o 299 

CREAS IV ficará como um articulador junto a Rede que já existe para garantir o 300 



cumprimento das metas. Francieli concorda com Etelda e diz que a maioria dos municípios 301 

tem isso como um desafio de instituir uma Rede, mais isso não é o caso de Cascavel que 302 

já tem a Rede. Após análise e discussões sobre o conteúdo da Folha de Rosto e do Plano 303 

de Ação, recebidos da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO através do 304 

Ofício n° 659/2017 de 26/05/201, identificou-se que os referidos documentos estão em 305 

consonância com as exigências da Deliberação nº 051/2016 – CEDCA/PR, e visam à 306 

solicitação de incentivo financeiro para o fortalecimento do atendimento às crianças e aos 307 

adolescentes vítimas de diversas formas de violência, e aos autores de violências. A 308 

execução será através do CREAS IV e de forma articulada com a Rede de Atenção e 309 

Proteção Social do Município de Cascavel/ Comissão da criança e do Adolescente, com a 310 

destinação de recursos no valor de R$ 21.816,00 para custeio e investimento e visam o 311 

atendimento de 80 (oitenta) famílias, cujo público é crianças, adolescentes e famílias 312 

vítimas de diversas formas de violência e de 80 (oitenta) famílias, cujo público é famílias 313 

agressoras e/ou outros autores de violências do Município de Cascavel PR. A ratificação da 314 

Folha de Rosto e o Plano de Ação são aprovados pela plenária com vinte e um (21) votos 315 

favoráveis. Dando sequência Valdair passa ao próximo ponto 7.2 – Ofício nº 656/2017 de 316 

26/05/2017 – Plano de Ação relativo à Deliberação nº 054/2016 – CEDCA/PR: Etelda faz 317 

a leitura do ofício: Considerando a Deliberação nº 054/2016 do CEDCA, que trata do 318 

incentivo financeiro fundo a fundo no valor de um milhão e sessenta três mil, seiscentos e 319 

quarenta e quatro reais (R$ 1.063.644,00) com previsão do repasse em duas parcelas para 320 

o município de Cascavel, destinado para o Programa Liberdade Cidadã, com a finalidade 321 

de qualificar e potencializar os serviços de Liberdade Assistida - LA e Prestação de Serviço 322 

a Comunidade – PSC, a Secretaria de Assistência Social vem encaminhar para deliberação 323 

deste Conselho, o plano e para ratificação das informações da folha de rosto. Etelda 324 

mostra a folha de rosto a todos e diz que este serviço é desenvolvido pelo CREAS II que 325 

faz o atendimento de adolescentes que cumprem medida socioeducativa determinada 326 

judicialmente de LA e PSC. Valdair pergunta o que significa a sigla RMA e Francieli diz que 327 

é o Relatório Mensal de Atendimento. Etelda pergunta pra onde este relatório é 328 

encaminhado, pois tais informações não vêm para o CMDCA. A Técnica Luzia de Aguiar 329 

informa que este relatório é nacional em um sistema próprio e é um relatório de vigilância 330 

socioassistencial que é preenchido pela Assistente Social Carin Andréia Savaris, a partir 331 

dos atendimentos realizados pelas Unidades. Etelda apresenta o plano com preenchimento 332 

igual aos demais planos. Consta que o Plano Municipal de Atendimento Sócio Educativo do 333 

Município já foi aprovado pelo CMDCA em 2015, publicado em 2015. A previsão de 334 



financiamento é de R$1.063.644,00, e o município pretende aplicar este recurso em custeio 335 

e investimento. Fabio pergunta para Etelda se os Planos de Aplicação também passarão 336 

pelo CMDCA. Francieli fala, que esses planos de ação e essa deliberação é a que prevê o 337 

maior montante e é o plano mais sucinto de todos. Diz que estes planos de ação são para 338 

adesão inicialmente, e junto com a aprovação do Conselho desses planos o município vai 339 

emitir para o Estado também um rol de documentos. Sendo aprovado e vindo esse recurso 340 

à orientação é que se faça um Plano de Trabalho de Aplicação de todos esses recursos 341 

pelo Conselho. Francieli sugere que o Conselho solicite para a SEASO uma proposta de 342 

modelo de Plano de Trabalho de Aplicação padrão para os serviços governamentais que ai 343 

se padroniza um instrumental e todo o tipo de recurso que o FIA destinar para os serviços 344 

governamentais já têm um plano de aplicação aprovado. Maria Teresa pergunta para 345 

Francieli como seria o plano para as entidades não governamentais, e ela diz que o plano 346 

pode ser o mesmo modelo, mas as não governamentais tem que passar pelo crivo da lei 347 

13.019/2014, que é chamamento público ou a dispensa em alguns casos que vai ter que 348 

ser verificado se é possível. Maria Teresa diz que apesar de estar conselheira do CEDCA, 349 

pede a todos que reparem bem a quantidade de verba que é mandada para o Serviço de 350 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV que é de cento e vinte três mil 351 

(R$123.000,00) no ano e para Sócioeducação um milhão, desta forma identifica-se que não 352 

se investe em prevenção. Comenta que é compromisso dos conselheiros no FIA Municipal 353 

deliberar para investir em prevenção, na criação de serviços ou campanhas que previna 354 

situações que acarretem a socioeducação, porque chegando lá é caro. Valdair pergunta a 355 

Maria Teresa o que se deve fazer para questionar o CEDCA quanto a isso. Maria Teresa 356 

sugere que o CMDCA encaminhe Ofício ao CEDCA propondo que em próximas 357 

deliberações haja mais recursos para prevenção. Valdair explica sua indignação aos 358 

presentes pelo fato da verba aplicada num fato que já aconteceu e que não se tem mais 359 

como evitar é de um milhão e para se prevenir para que não aconteça é de R$ 21.000,00. 360 

Etelda acrescenta que o CREAS II tem uma estrutura gigante, toda financiada com 361 

recursos do FIA Estadual, todas as vezes que o FIA Estadual delibera sobre recursos do 362 

FIA estadual, libera montantes altos. Comenta que é até compreensível esses recursos 363 

enormes, porque no ECA diz que se deve privilegiar a sócio educação, isso está no 364 

SINASE e também em acolhimento cujo percentual tem que ser sempre garantido para 365 

essas duas situações. Mas diz que tem que se analisar mesmo onde o CREAS II vai aplicar 366 

esses recursos, pois já não se tem onde aplicar se for em equipamentos e estrutura de 367 

funcionamento da Unidade. Valdair pergunta a Maria Teresa com base no que o CEDCA 368 



libera esses R$ 21.000,00. Maria Tereza responde que a Secretaria de Justiça é altamente 369 

articuladora, muito mais que a Secretaria de Desenvolvimento Social. Explica ainda que 370 

quando vem para Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos todos os 371 

municípios tem, e são 399 municípios e Cascavel recebeu até um pouco mais por causa do 372 

tamanho, mas alguns municípios menores receberam uns 40 mil, que não dá nem pra 373 

comprar um carro. Etelda pergunta se existe algum impedimento depois que essas verbas 374 

foram aprovadas de que se aplique uma boa parte em campanhas publicitárias na hora de 375 

fazer o plano de aplicação. Comenta que em Cascavel não se tem feito nada de 376 

campanhas, de mídia, outdoors em defesa das crianças e adolescentes e que na sua 377 

opinião deste recurso de um milhão dever-se-ia fazer isso. Maria Teresa complementa que 378 

a Presidente do CEDCA esta participando de um GT dentro do CONANDA estudando a 379 

deliberação nº 135, que impede a construção ou ampliação de locais com o dinheiro do 380 

FIA, onde estão reavaliando esta deliberação porque muitas entidades estão passando por 381 

dificuldades por não terem emenda parlamentar, não têm dinheiro do MDS pra construir e 382 

que ainda estão em estudo e que isso muda para nós o FIA Municipal. Valdair conta que no 383 

ano de 2000, ele teve a oportunidade de coordenar o programa de LA e PSC na cidade de 384 

Gaspar em Santa Catarina e que o grande nó está na família dos infratores que lá estão 385 

sendo atendidos para cumprir as medidas socioeducativas, e as campanhas devem ser 386 

feitas tendo o foco nas famílias e trabalhar as famílias, investir dinheiro nas famílias que 387 

estão ali com problemas, pois as famílias que tem um menor infrator dentro de casa não 388 

sabem o que fazer com ele, e frisa que é preciso investir alto no trabalho com as famílias. A 389 

conselheira - psicóloga e coordenadora da Proteção Social Especial Lucimaira Cabreira 390 

pede a palavra e explica que o exercício do atendimento à família é o exercício do PAEFI, e 391 

o valor do recurso que veio foi de 21 mil reais, e comenta que já estão pensando em 392 

algumas coisas que auxiliem no aprimoramento de uma metodologia mais abrangente e 393 

inovadora, mas o recurso é para o cumprimento da medida socioeducativa e é claro que a 394 

família é agregada, mais para um atendimento técnico. Talvez façam algumas ações para 395 

facilitar o acesso até a família vai aparecer no plano de aplicação, mais este é um recurso 396 

que já foi recebido em outros momentos, cuja aplicação é para o atendimento do 397 

adolescente no momento da medida e felizmente diz que estão em conformidade, com 398 

bons materiais, salas organizadas e um bom material a disposição para o atendimento, 399 

mais tudo adquirido com recursos anteriores do Liberdade Cidadã. Maria Teresa pede pra 400 

dar uma informação e diz que o PPCAM para adolescentes ameaçados de morte está a 401 

ponto de acabar, sendo que lá o problema é bem pior, que é preciso proteger a família e o 402 



adolescente, diz que estão questionando a empresa que não pode dar informação 403 

nenhuma, o recurso Federal estava atrasado, recursos de milhões, muito dinheiro que vai 404 

para esses adolescentes ameaçados precisam ficar em hotéis porque não querem ficar na 405 

clausura, mudam de hotel, diz ser um terror, e que esse Programa é financiado com 406 

dinheiro do FIA e dinheiro Federal.  Lucimaira acrescenta que depende da qualidade do 407 

serviço prestado e diz que pra acionar esse programa é muito difícil, burocrático, diz que 408 

tem uma adolescente ameaçada em acolhimento por causa dessa burocracia, e ela 409 

estando em acolhimento pode por em risco todos os outros acolhidos, que essa 410 

adolescente esta à pouco tempo acolhida e que ainda estão estudando o caso dela, mais 411 

que já teve outros casos no CREAS II que tentaram acionar, mais é tão difícil que as vezes 412 

elas até desistem. Francieli pede a palavra só pra relembrar que voltando ao plano de 413 

trabalho e aplicação à própria deliberação coloca que tem que ser respeitado o Plano de 414 

Socioeducação, então todas as campanhas, ações do plano de trabalho de aplicação, 415 

todas as ações tem que estar amarradas ao Plano de Socioeducação. Maristela pergunta a 416 

Francieli se este plano pode vislumbrar com esse, algum programa ou projeto que incentive 417 

a inserção do jovem na aprendizagem, visto que a socioeducação está descoberta neste 418 

sentido de inclusão dos adolescentes no mercado de trabalho. Lucimaira diz que esta é a 419 

pauta que está sendo mais discutida entre ela, a Francieli e a coordenadora do serviço, 420 

pois estão vislumbrando essa possibilidade. Neste momento não necessitam de um 421 

investimento tão grande em equipamento, e estão pensando para que um montante 422 

considerável seja destinado em ações para dar a autonomia aos meninos, na inserção no 423 

mundo do trabalho, e hoje são as demandas dos Planos Individuais de Atendimento - PIAS, 424 

se pegarem os planos de trabalho dos CREASII hoje em todos eles está como meta a 425 

inserção no mundo do trabalho. São metas que eles terminam a medida e não são 426 

cumpridas. Maristela diz que está chegando agora na SEMDEC, mais já nos primeiros 427 

estudos que ela realizou sobre o PRODEC que tem aquele incentivo de inserção do idoso 428 

acima dos 55 anos e dos jovens até 22 anos no mercado de trabalho, diz que é preciso 429 

regulamentar melhor o cumprimento de metas e poderia ser passado como um incentivo 430 

para o empresário que já aderiu ao PRODEC, mais como contra partida com um recurso 431 

extra para a aprendizagem, com um link no PRODEC, para exigir mais a inserção deste 432 

jovem, porque na maioria das vezes ele acaba não sendo inserido no mercado de trabalho 433 

e seria uma forma muito concreta do empresário abraçar a causa. José Cesar sugere que 434 

seja feito um encaminhamento não para esse ano, mais para o ano que vem encaminhar 435 

um ofício ao CEDCA solicitando que seja destinado um valor maior de recurso para a 436 



prevenção do que para a socioeducação. Maria Tereza diz que o recurso de 123 mil veio 437 

em relação aos adolescentes que estavam cadastrados no SICONV, pelo número de 438 

adolescentes, e Cascavel tinha159, por isso veio este valor. Se tivessem 300 adolescentes 439 

inscritos o valor seria outro, por isso que é importante sempre manter atualizado todos os 440 

dados nesse sistema para ser contemplado com o recurso adequado. Após a análise e 441 

discussão dos dados e informações contidas na Folha de Rosto e no Plano de Ação, 442 

recebidos da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO através do Ofício n° 443 

659/2017 de 26/05/201, pois estão em consonância com as exigências da Deliberação nº 444 

051/2016 – CEDCA/PR, e visam à solicitação de recursos do programa Liberdade Cidadã. 445 

A execução será através do CREAS II, responsável pelo atendimento de adolescentes em 446 

cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto – Liberdade Assistida e 447 

Prestação de Serviços à Comunidade, habilitado para tal junto ao CMDCA, cujos 448 

atendimentos são registrados no RMA. O montante de recursos no valor de R$ 449 

1.063.644,00 será aplicado em despesas de custeio e de Investimento. A plenária delibera 450 

com um total de 21 (vinte e um) votos favoráveis a aprovação da ratificação da Folha de 451 

Rosto e do Plano de Ação apresentados pela SEASO. 7.3 – Ofício nº 657/2017 de 452 

26/05/2017 – Plano de Ação relativo à Deliberação nº 055/2016 – CEDCA/PR: trata do 453 

incentivo financeiro fundo a fundo no valor de R$ 240 mil, com previsão do repasse em 454 

parcela única para Cascavel destinado ao Programa Crescer em Família com a finalidade 455 

de reordenar e adequar os serviços de acolhimento institucional e familiar da Secretaria de 456 

Assistência Social. Etelda expõe em data show o plano e diz que os dados iniciais são 457 

iguais aos demais planos e vai direto ao ponto onde pede o Plano Municipal de 458 

Acolhimento que foi aprovado pelo CMDCA em 11 de novembro de 2014, com a publicação 459 

conjunta do CMAS com o CMDCA nº 002 de 2014. Como já foi dito pela Francieli no plano 460 

anterior, neste também todas as metas dessa aplicação de recurso terão que estar em 461 

consonância com o Plano Municipal já aprovado pelo CMDCA. A rede de atendimento será 462 

constituída pelas seguintes unidades governamentais: Unidade de Acolhimento Familiar – 463 

Família Acolhedora, com capacidade instalada de 150, sendo 75 famílias de origem e 75 464 

famílias acolhedoras, Unidade de Acolhimento Institucional Masculino – UAIM, o tipo de 465 

serviço realizado é de abrigo com capacidade instalada de 10 abrigados e a Unidade de 466 

Acolhimento Institucional Feminino – UAIF também abrigo com a capacidade de 467 

atendimento de 10 abrigados que é capacidade de atendimento inscrita no CMDCA, e a 468 

instituição não governamental é Associação Recanto da Criança – ARCRI, o tipo de serviço 469 

prestado é de casa lar, com capacidade de atendimento de 20. Etelda diz que 470 



recentemente foi aprovada a validação ou renovação de registro do recanto da Criança que 471 

até abril atendia 30, a partir de abril passaram a atender 20. Em consonância com a 472 

Deliberação nº 55/2016, em seu o Art. 4º §3º que demonstra a base de cálculo utilizada, 473 

será realizado Chamamento Público para oferta do Serviço de Acolhimento por meio da 474 

modalidade de Casa Lar no valor de R$ 60.000,00. O valor total do repasse incentivo 475 

Programa Crescer em Família é de R$ 240.000,00, os recursos próprios a serem alocados 476 

no Fundo (Anual - 2017): 0,00, recursos livres (FMAS): R$4.306.000,00, livres 477 

(Chamamento Público): R$ 336.240,00,FEAS: R$ 240.000,00, FNAS: R$ 480.000,00, total 478 

de recursos do Fundo Municipal para o exercício 2017: R$ 240.000,00. Maria Tereza diz 479 

para Francieli que logo que ela entrou no CEDCA, tinha uma questão que o município de 480 

Cascavel não tinha acessado o recurso do Crescer em Família porque no entendimento 481 

dele Cascavel não tinha equipe própria para realizar aqueles acolhimentos, pergunta a 482 

Francieli se já resolveram esta questão antes de ser impedido novamente. Francieli diz que 483 

sim que dentre o rol de documentos encaminhados ao CEDCA, vai uma declaração que 484 

consta o RH dos serviços e explica que na época que saiu a deliberação do Crescer em 485 

Família, as Unidades de Acolhimento Feminina e Masculina a capacidade era pra 20 e em 486 

outro processo foi reduzido pra 10 e nesse meio tempo o CEDCA não considerou essa 487 

mudança, deliberando pra 20 e no caso ficamos com uma equipe inadequada, diz que 488 

foram encaminhados alguns ofícios, mas enfim se perdeu algo por lá e não veio esse 489 

recurso em função do RH, mais foi um processo que o município tinha uma capacidade pra 490 

20, mas reduziu pra 10. Maria Tereza diz que agora no CEDCA os processos quando 491 

chegam lá são analisados e se não estiverem completos ou inadequados à Deliberação 492 

serão eliminados, se está faltando alguma coisa eles já eliminam, eles nem entram mais 493 

em contato pra ver se o município tem, por isso é muito importante que se mande tudo 494 

completo e não falte nada. Valdair pergunta para Francieli como será distribuído esse valor 495 

de 240 mil, ela responde que vai ser 60 mil para cada unidade, porque já estava estimado 496 

na Deliberação do CEDCA, então está sendo proposto o mesmo parâmetro do CEDCA, 497 

então 60 mil para a Casa Lar por meio de chamamento público, 60 mil para a Unidade 498 

Masculina, 60 mil para a Feminina e 60 para a Família Acolhedora. Valdair diz que olhando 499 

os parâmetros de atendimento as unidades tem um número bem reduzido comparando 500 

com as demais.  Maria Tereza explica para Valdair que estes recursos são para as sedes e 501 

pessoas da sede, porque os recursos para as famílias no caso são outros, o recurso é pra 502 

trabalhar com toda essa situação, para se trabalhar com as famílias de origem que está 503 

meio “capenga”, trabalhar com as famílias que são acolhedoras, coisas de dentro da 504 



unidade mesmo, não é pelo número, mais para a ação. Francieli diz que a colocação do 505 

Pastor Valdair foi muito boa, porque se for se considerar proporcionalmente por 506 

atendimento no Acolhimento e na Família Acolhedora é muito maior, mais no critério de 507 

partilha não foi considerado o número de atendimentos. José Cesar pede a palavra e diz 508 

que já falou na reunião passada que ocorreu na APAE, sobre a questão dos Conselhos 509 

Tutelares, da fila de espera em alguns locais de atendimentos e da questão das 510 

pendências da Licença Sanitária e do Bombeiros para os serviços públicos. Diz que 511 

gostaria que todos repensassem um pouco a função deste Conselho, que é um Conselho 512 

fiscalizador e deliberativo e fala para observarem os montantes que passaram pelos 513 

planos, 1 milhão, 240 mil, e contando com o que foi passado pelo FIA Municipal chega a 514 

quase 2 milhões para os serviços públicos, e diz que isso deve ser usado como argumento 515 

nesse encaminhamento para o Gestor, e falar que por esse Conselho as coisas estão 516 

passando, sendo encaminhadas e aprovadas, mais é preciso sim que Conselho Tutelar nos 517 

mande essas demandas reprimidas, que as pendências com a Vigilância Sanitária e com 518 

os Bombeiros sejam sanadas pelos gestores públicos, e diz para todos repensarem que em 519 

alguns momentos este o CMDCA vai ter que se posicionar com mais firmeza, independente 520 

do serviço que seja; não é o serviço é a demanda que precisa ser repensada; algumas 521 

crianças estão em fila de espera a um, um ano e meio, especialistas na área da saúde dois 522 

anos e isso é grave. É grave quando uma criança está na escola e não tem onde sentar e 523 

fica andando o dia inteiro; é grave quando o atendimento deveria ser feito há muito tempo e 524 

não foi feito; e é função de todos nós conselheiros colocar criança e o adolescente em 525 

primeiro lugar; diz que estamos há muito tempo procurando esses gargalos e não 526 

estávamos conseguindo identificar, e agora os Conselhos Tutelares deram uma sinalização 527 

para que se possa identificar qual é o serviço que não está dando conta de sua demanda, 528 

porque tem fila de espera de um ano, um ano e meio, isso é nossa função como Conselho. 529 

Não interessa quem é indicado Governamental ou não governamental, conselheiro é pra se 530 

colocar em função do conselho; nós conselheiros não somos governamentais e nem somos 531 

entidades, não estamos aqui para defender entidades, nós somos conselheiros da Política 532 

da Criança e do Adolescente, conselheiros que tem que ter independência pra poder se 533 

posicionar e se indispor também, não é aquele que vem aqui ergue o cartão e vai embora. 534 

Diz que os encaminhamentos estão sendo bem feitos pelo conselho, tem acompanhado e 535 

fiscalizado, todos somos voluntários aqui neste momento, mais é preciso que se tenha 536 

firmeza nos encaminhamentos porque onde tem criança e adolescente com necessidade 537 

nós precisamos intervir. Diz que só quis reforçar o que foi dito na reunião da APAE; só esta 538 



lembrando todos aqueles encaminhamentos aprovados para os Governamentais, porque 539 

as entidades não governamentais já se adequaram, e os serviços governamentais 540 

precisam se adequar. Ressalta que os conselheiros não são para agradar, e sim para se 541 

posicionar quanto a Política da Criança e do Adolescente. Maria Tereza diz que já falou 542 

com o Secretário da Assistência Social Hudson Márcio Moreschi Júnior e pediu pra ele que 543 

dê prioridade para os serviços que atendem crianças e adolescentes nessas adequações, 544 

diz que já faz mais de dois anos que estão protelando essas adequações e que as 545 

entidades não governamentais não conseguem o registro se não tiveram adequadas, então 546 

é preciso adequar os serviços governamentais também, e que se precisar de uma força 547 

política que não depende só do Secretário Hudson, vamos mandar pro Gestor dizendo que 548 

é preciso que os serviços se adequem, mais não se tem verba e tem que alguém se 549 

dedicar a isso. Comenta ainda que na Secretaria de Educação tem um engenheiro, e que 550 

se anteciparam junto à Secretaria de Planejamento pra os ajudar a fazer o plano de 551 

prevenção a incêndio que não é uma coisa fácil, que tem que ser conversado com os 552 

Bombeiros sobre isso. Que isso precisa ser feito com prioridade onde tem crianças e 553 

adolescentes, pois nós somos corresponsáveis. Valdair aproveitando a fala diz que 554 

concorda plenamente com José Cesar e diz que não se pode pessoalizar as ações que são 555 

feitas pelo Conselho e aproveita para perguntar para Francieli quando que sai o orçamento 556 

com a aprovação, se já tem data prevista, ou seja, o PPA. Etelda diz que a Assistente 557 

Social Justa Alves Chesca passou pra ela informalmente, pois ainda não chegou nenhum 558 

ofício formal pro CMDCA, mas o Secretário Hudson falou em reunião de uma Comissão do 559 

CMAS, da necessidade de agendamento de reunião extraordinária conjunta do CMAS, 560 

CMDCA, CMDI e CMDM para a SEASO apresentar o seu PPA, que provavelmente 561 

ocorrerá no dia 28 desse mês, por que no dia primeiro tem que ser encaminhado pela 562 

SEAOS ao Executivo Municipal.  Maria Tereza diz que pediu para esse documento ser 563 

encaminhado com antecedência por ele ser muito extenso e se tiver que ser feito alguma 564 

mudança ela será feita no dia 28 e vai ter que ter abertura para serem feitas. Etelda fala 565 

que foi discutido nessa reunião que o executivo por lei, nesse caso a SEASO, tem que 566 

encaminhar ao Conselho Tutelar essa informação, porque é obrigação deles e está lá no 567 

ECA no art. 136 como sua atribuição, para que proponha e sugerira ao executivo. Valdair 568 

fala que aproveitando o momento é necessário que os Conselheiros participem e que agora 569 

na reunião extraordinária com a apresentação de dados do Conselho Tutelar, será possível 570 

saber realmente onde estão os problemas, as demandas reprimidas e sugere que se oficie 571 

a Rede para que também veja onde estão as demandas reprimidas que existe hoje no 572 



atendimento, para que possam estar sendo levadas para o PPA e LDO, para que se possa 573 

exigir que se tenha equipe onde está faltando. Ainda acrescenta que realizando os seus 574 

trabalhos como Pastor foi realizar atendimento a uma família que está com problemas com 575 

um menino de 11 anos que está surtando porque o pai é quem cuida dele e a mãe nunca 576 

vai ver o menino. Diz que o orientou para que fosse ao Conselho Tutelar pra ser feito um 577 

encaminhamento para esse menino, e o pai informou que já faz 5 anos que estão 578 

esperando pelo atendimento e até hoje não foram chamados. Valdair diz se sentir 579 

incomodado com a situação, e que quando o atendimento é realizado tem que ser feito de 580 

forma rápida, porque a fila está grande e tem muito gente esperando, e o atendimento é 581 

feito sem qualidade. Diz que chegou o momento de não se colocar mais “panos quentes” e 582 

que o Governo tem responsabilidade pela Lei Federal de que colocar a criança e o 583 

adolescente como prioridade absoluta. Que parem os serviços como obras, porque tem 584 

criança que não está inda na escola porque não tem estrada, e a desculpa é que o tempo 585 

está ruim, mais dá pra arrumar a estrada antes; dá pra cascalhar antes; Questiona se é 586 

porque estão no interior então elas não são prioridade. Etelda questiona se os 587 

encaminhamentos então serão oficiar o CEDCA sobre a priorização da aplicação de 588 

recursos em prevenção e ações com famílias; oficiar a Comissão de Rede e os Conselhos 589 

Tutelares para que eles façam um levantamento antes da reunião do dia 28 de onde estão 590 

as demandas reprimidas. Maria Tereza pede para que o CMDCA fique responsável em 591 

convidar os Conselhos Tutelares para comparecerem na reunião do dia 28 para que eles 592 

contribuam também na reunião. Etelda diz que o que for demanda da SEASO vai entrar 593 

nessa reunião, o que for demanda das outras Secretarias é necessário enviar ofícios as 594 

mesmas, inclusive para a SEASO que ainda não veio nada oficial. Luzia pede a palavra e 595 

diz que essas demandas já estão mapeadas no Plano Decenal da Criança e do 596 

Adolescente, toda a problemática e toda a proposta de solução, e diz que acredita que os 597 

representantes do CMDCA e das demais politicas que vão compor a comissão de 598 

acompanhamento do plano decenal vão ter que pensar nas estratégias para o que é 599 

proposto lá, se for para o PPA e se for executado vai dar conta de atender, porque senão 600 

vai se fazer um novo levantamento de demanda, sendo que nós já sabemos onde estão às 601 

demandas, elas já estão mapeadas, já se tem uma proposta pra 10 anos. Diz que o 602 

CMDCA é o órgão fiscalizador que tem que acompanhar e fiscalizar, verificando o que foi 603 

feito, o que não foi feito; fazer novas propostas de pactuação; e acredita que o CMDCA 604 

deve focar no Plano Decenal, que é o documento formal aprovado por lei, que tá dizendo 605 

onde está o problema e como resolver. Maria Tereza pergunta que se caso houver uma 606 



nova demanda ela poderá ser inserida no plano decenal, Luzia diz que sim, só que as 607 

demandas já são mapeadas e pode ser que já tenham novas demandas, mas talvez 608 

alguma demanda já esteja mapeada e até já tenha o problema e a proposta de solução. 609 

Luzia diz que tem uma reunião de comissão marcada para essa próxima sexta-feira às oito 610 

horas e trinta; que vai ser a primeira reunião dessa comissão e a pauta prevê a escolha de 611 

um coordenador, de um vice-coordenador e organizar a comissão; que o CMDCA tem 612 

cadeira nessa comissão, e pode levar propostas de pauta. Fábio diz que nessa comissão 613 

ele representa o CMDCA juntamente com o Valdair e nada impede que eles entrem em 614 

outras discussões, além de só eleger a coordenação. Luzia diz que a comissão anterior já 615 

elaborou um instrumental de acompanhamento do plano, cada política e seus 616 

representantes vão ser responsáveis em olhar o que cabe para cada dentro do plano, o 617 

ano e o que fazer, e o CMDCA é o órgão que vai fiscalizar e propor também. Maria Tereza 618 

diz que o Plano Decenal do Estado é pauta permanente do CEDCA do qual ela faz parte da 619 

Câmara de Políticas Master, e diz que em toda reunião eles revisa o plano e suas metas. 620 

Luzia diz que na pauta tem a proposta de que a partir desses membros dessa Comissão de 621 

Acompanhamento do Plano Decenal, também eles levarem as propostas para as 622 

secretarias indicarem membros para montar o Comitê de Apuração do OCA (Orçamento 623 

Criança Adolescente) porque a ideia é ter a Comissão do Plano e ter o Comitê de Apuração 624 

do Orçamento Criança e isso é uma determinação do Prefeito Leonaldo Paranhos. Diz que 625 

se existe uma metodologia de apuração do Orçamento Criança ela vai ter que ser 626 

estudada, então todas as Secretarias receberão um comunicado solicitando a indicação de 627 

um representante que entenda de orçamento, para junto com a Secretaria de Finanças 628 

montar esse comitê de apuração do Orçamento Criança. Diz que fazendo esse exercício, 629 

depois fica mais fácil de ser identificado qual o orçamento que vai para a criança e para o 630 

CMDCA deliberar sobre isso. Maristela comenta que está há pouco tempo na SEMDEC, 631 

mais diz que se assustou enquanto servidora pública ao ver como todos os colegas tem 632 

total desconhecimento do que tange a participação nos Conselhos, porque lá tem muitos 633 

conselhos e no sentido da onde que entra a participação da SEMDEC na questão dos 634 

Direitos das Crianças e dos Adolescentes, diz que tem muitas Secretarias que não tem 635 

conhecimento. Que é preciso pensar nisso no orçamento, e sugere que talvez na reunião 636 

de sexta-feira possa se pensar em uma ação possível em curto prazo para se dedicar em 637 

minuciar mais o orçamento, uma ação genérica que inclua todas as secretarias, e acha que 638 

isso é possível ser exigido por nós enquanto Conselho de Direitos. Pergunta para Francieli 639 

o que significa recursos livres. Francieli lê a descrição dos valores do Plano e que estes 640 



são do próprio Município. Os resumos executivos, os recursos reservados para os serviços 641 

de acolhimento no município no exercício de 2017, onde o valor do repasse e incentivo 642 

para o Programa Crescer em Família é de 240 mil, previsto de repasse do CEDCA para os 643 

serviços de acolhimento, os recursos próprios alocados no fundo seriam recursos livres do 644 

município a ser alocado no FIA Municipal que é zero, recursos de outras fontes 2017 temos 645 

os livres alocados no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) é de R$ 4.306.000,00, 646 

livres (Chamamento Público) que será recebido pela unidade não governamental Recanto 647 

da Criança com previsão de R$ 336.240,00 e do Fundo Estadual de Assistência Social 648 

(FEAS) que está previsto o repasse de R$ 240.000,00, do Fundo Nacional de Assistência 649 

Social (FNAS) a previsão é de R$ 480.000,00, o total de recursos do Fundo Municipal para 650 

o exercício 2017 é o FIA Municipal é só o repasse do CEDCA de R$ 240.000,00. Valdair 651 

sugere neste momento que seja dado sequência à reunião e que se aprove próximo ponto 652 

7.4 que é outro plano juntamente com o 7.3 e pergunta de que forma será feito o 653 

encaminhamento do ofício se vai ser feito para os Secretários com cópia ao Prefeito. Luzia 654 

diz que acha que deve ser feito aos Secretários e Etelda fala que é importante que seja 655 

feito com cópia para o Prefeito, porque ele está candidato ao Prefeito Amigo da Criança e o 656 

cumprimento das metas do Plano Decenal, da aplicação dos recursos da criança e do 657 

adolescente, impactam na premiação, então no texto do ofício esta informação pode ser 658 

reforçada sobre a sua importância para que ele faça uma exigência aos Secretários. 659 

Questiona se seriam para os Secretários das politicas preponderantes na área da criança e 660 

do adolescente. Luzia fala que pela a apuração do OCA entram outras secretarias, então 661 

fica decidido que depois Etelda pegara o lista das demais secretarias com a Luzia para se 662 

fazer os encaminhamentos dos ofícios. Passa-se ao próximo ponto 7.4 – Ofício nº 663 

661/2017 de 26/05/2017 – Plano de Ação relativo à Deliberação nº 052/2016 – 664 

CEDCA/PR: Etelda diz que o repasse dessa deliberação é de duzentos e cinco mil, 665 

quatrocentos e nove reais e quarenta e três centavos (R$ 209.443,49) em parcela única 666 

para o Programa de Aprendizagem para Adolescentes, e a Secretaria de Assistência Social 667 

encaminhou a Folha de Rosto e o Plano de Ação. Apresenta o plano de ação no data show 668 

e diz que todos que poderão participar desse pleito terão que participar de chamamento 669 

público porque todas as entidades de aprendizagem para adolescentes são não 670 

governamentais, e poderão captar recursos o Centro de Integração Empresa Escola-CIEE, 671 

a Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos-Guarda Mirim, a Fundação Assis 672 

Gurgacz - FAG e Geração de Emprego e Renda e Apoio ao desenvolvimento Regional-673 

GERAR. Que o Plano prevê a quantidade de adolescentes, considerando a quantidade de 674 



adolescentes que são atendidos em cada unidade, cujas informações foram atualizadas e 675 

apresenta planilha com os dados entregues Ao CMDCA. Gerar tem no plano apresentado 676 

no CMDCA a capacidade para atender 200 adolescentes, e atende dois de 14 anos, dez de 677 

15, treze de 16 anos, dez de 17 anos e dezesseis que estão quase completando 18 anos, 678 

então a margem de 14 a 15 anos que deve ser preponderante por ser a única chance que o 679 

adolescente tem de ter inclusão no mercado de trabalho, está muito pequena perto das 680 

demais margens. São 51 adolescentes atendidos, para uma capacidade de 200 681 

adolescentes; FAG tem capacidade de atendimento de 150, atende dois adolescentes com 682 

14 anos, treze de 15 anos, vinte um de 16 anos, quinze de 17 anos e vinte e oito de 18 683 

anos incompletos. O atendimento é de 79 adolescentes e pra completar os 150 eles 684 

atendem 71 jovens, só que o CMDCA não inscreve sobre aprendizagem de jovens. O CIEE 685 

está atendendo 9 adolescentes, um de 14 anos, quatro de 15, dois de 16 anos e dois de 17 686 

anos, porque ele fez o registro recentemente no CMDCA e sua capacidade inicial foi de 30 687 

adolescentes, cuja turma inicial ainda não está completa. Etelda expõe que quando se fala 688 

em número de adolescentes aprendizes, são os que estão fazendo o curso e trabalhando 689 

com carteira assinada, não existe curso sem carteira assinada que é o que prevê a 690 

legislação e é fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A Guarda Mirim tem 691 

capacidade de 400, não atende nenhum adolescente de 14 anos, vinte e três com 15 anos, 692 

cento e dezesseis com 16 anos, cento e cinquenta e seis com 17 anos, e cinquenta e cinco 693 

completando 18 anos, atende um total de 350 adolescentes, 56 jovens e 3 que não foram 694 

computados porque a data e nascimento não estavam corretos. Total de atendimentos 695 

entre jovens e adolescentes é de 409, o total por faixa etária de atendimento nos quatro 696 

programas foi de cinco adolescentes com 14 anos, cinquenta de 15 anos, cento e 697 

cinquenta e dois com 16 anos, 17 anos cento e oitenta e três e de 18 anos noventa e nove, 698 

totalizando 489 adolescentes, 3 não computados, 127 jovens, totalizando no geral 619 699 

adolescentes e jovens atendidos, sendo que a capacidade total é de 780 e somente 489 700 

adolescentes são atendidos. Expõe que esse levantamento foi feito para poder ser passado 701 

para a Francieli pra ela elaborar o Plano de Ação, para terem-se dados reais. Sugere a 702 

plenária pauta para uma outra reunião do CMDCA, que seja feita uma análise mais 703 

completa e aprofundada sobre essa questão do atendimento de adolescentes aprendizes, 704 

porque hoje a maior demanda de atendimento é de 17 e 18 anos, por todas as Entidades. 705 

Fábio diz que o assunto não deve ser ponto de pauta de uma próxima reunião e sim uma 706 

pauta permanente, porque agora serão feitos os Planos de Aplicação e viu que é 707 

necessário ter algumas metas e exigências para a contemplação de uma porcentagem 708 



mínima de adolescentes de 14 e 15 anos, senão os adolescentes da nossa política de 709 

atendimento não serão atendidos. Pontua que está claro que apesar da instituição atender 710 

quatrocentos e poucos adolescentes e jovens, não atende nenhum da faixa etária prioritária 711 

para as políticas municipais. Maristela sugere que seja convidado para a próxima reunião o 712 

auditor do Ministério do Trabalho e do Emprego, Sr. Luiz Carlos Andrade que está fazendo 713 

uma fiscalização bem eficiente, e a própria Agência do Trabalhador, para estar junto nas 714 

discussões. Fala que os programas da GERAR e da FAG estão acudindo as cooperativas 715 

que só podem contratar a partir de 18 anos, e seria importante a presença do auditor 716 

próximo à discussão para esses públicos prioritários para que em uma próxima etapa que 717 

ele pudesse pegar segmentos contratantes, que consigam abrir emprego para os 718 

adolescentes, porque se ele continuar atuando somente em alguns segmentos, vai 719 

continuar do jeito que está. Fábio fala que todos precisam fazer uma percepção que hoje o 720 

CMDCA está deliberando recursos do FIA, tanto Estadual como Municipal para as 721 

entidades de aprendizagem que hoje não comtemplam a política da criança e do 722 

adolescente e sim da juventude, ou seja, estamos aprovando o investimento de recursos 723 

em uma política que não é de responsabilidade do CMDCA. Etelda vai além e diz que o 724 

CMDCA delibera registro, renovação e validação para adolescentes, não para jovens e o 725 

que está acontecendo é que todas as entidades com maior ou menor número estão 726 

atendendo jovens com a utilização do certificado do CMDCA, porque para jovem ninguém 727 

certifica basta ter o registro do CMDCA. Daí as entidades se inscrevem para atender 728 

adolescentes e priorizam o atendimento de jovens. Fábio expõe como exemplo a Guarda 729 

Mirim que é a Entidade que atende o maior número de atendimentos que são 409 730 

adolescentes atendidos e não atende nenhum adolescente de 14 anos. Etelda diz que esse 731 

levantamento surpreendeu porque se imaginava que as entidades tivessem um 732 

atendimento maior nessa faixa etária de 14 e 15 anos. Valdair diz que hoje o CIEE está 733 

praticamente 50 por cento de atendimentos nesta faixa de idade, é o que está em melhor 734 

situação e espera que continue. Fábio relembra a todos que foi aprovado o plano da FAG 735 

que a Salete veio apresentar no CMDCA para o pleito de recursos do FIA Estadual, no 736 

valor de duzentos e poucos mil, para trabalhar com aprendizagem. No entanto não prioriza 737 

as faixas de maior vulnerabilidade. José César sugere que sejam criados alguns critérios 738 

na distribuição dos recursos do FIA Municipal, em que sejam priorizados os adolescentes 739 

na faixa de 14 e 15 anos e com maior vulnerabilidade social. Fábio diz que isso tem que 740 

estar na modificação da Resolução nº 44 e tem que ter lá esses critérios, para registro e 741 

inscrição. Valdair pede para serem focadas as aprovações dos Planos do CEDCA, devido o 742 



adiantado da hora e que este assunto fique como pauta permanente do Conselho. Etelda 743 

então questiona sobre os encaminhamentos propostos: Oficiar o Auditor Luiz Carlos do 744 

MTE. Plenária decide que fica a critério da Mesa Diretiva este encaminhamento quanto à 745 

participação do referido Auditor em Reunião do Conselho para esta pauta. Fábio pergunta 746 

para Francieli se a faixa etária pode ser mudada no plano, e Francieli diz que essa idade já 747 

vem pré-definida e já é prevista na Deliberação do CEDCA, então questiona se não pode 748 

ser feito uma nota de rodapé especificando essa faixa.  Francieli diz que não porque essa 749 

Deliberação já vem “amarrada” com o Plano, contudo no FIA Municipal pode ser feito um 750 

chamamento somente para 14 e 15 anos. Lucimaira pede a palavra somente para dar uma 751 

contribuição dizendo que os Planos de Ação e o de Aplicação vão para a Comissão do 752 

CMDCA e pode conter nas ações previstas, ações mais especificas para esta faixa etária, 753 

assim como que haja orientação aos serviços que fiquem mais atentos para realizarem 754 

ações que envolvam esse público. Etelda pergunta para Francieli se essa proposição de 755 

idade pode ser colocada na Resolução CMDCA já que ela vai para o CEDCA. Francieli diz 756 

que não seria este o momento, diz que seria melhor em um momento de um novo 757 

chamamento com recurso do FIA Municipal, pois é uma prioridade elencada pelo CMDCA e 758 

não pelo CEDCA. Após ampla discussão a plenária da Reunião Ordinária do CMDCA em 759 

relação ao contido no Plano de Ação, recebido da Secretaria Municipal de Assistência 760 

Social – SEASO através do Ofício n° 657/2017 de 26/05/201, o qual está em consonância 761 

com as exigências da Deliberação nº 055/2016 – CEDCA/PR, e visa o incentivo ao 762 

Programa Crescer em Família. A execução será através da Unidade de Acolhimento 763 

Familiar – Família Acolhedora – Unidade Governamental, com  capacidade instalada de 764 

atendimento de 150 famílias, sendo 75 famílias de origem e 75 famílias acolhedoras; 765 

Unidade de Acolhimento Institucional Masculino – UAIM – Unidade Governamental – 766 

Abrigo, com capacidade instalada para atender até 10 adolescentes; Unidade de 767 

Acolhimento Institucional Feminino – UAIF – Unidade Governamental – Abrigo, com 768 

capacidade instalada para atender até 10 adolescentes e Associação Recanto da Criança – 769 

ARCRI – Entidade não Governamental – Tipo de Serviço Casa Lar – com capacidade de 770 

atendimento de 20 crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos de ambos os 771 

sexos cujas famílias residam no Município de Cascavel PR. A destinação dos recursos no 772 

valor de R$ 240.000,00 serão rateados igualmente entre as Unidades e a Entidades com 773 

repasse de R$ 60.000,00 para cada, contudo para a Entidade não Governamental em 774 

cumprimento a Lei Federal nº 13.019/2014, será realizado chamamento público de cujo 775 

processo o CMDCA participará da elaboração do edital, seleção e monitoramento e 776 



avaliação. A aplicação dos recursos será em despesas de custeio, investimento e de 777 

pessoal (vedado para pagamento de quadro próprio), e após análise e discussão da Folha 778 

de Rosto e do Plano de Ação, recebidos da Secretaria Municipal de Assistência Social – 779 

SEASO através do Ofício n° 661/2017 de 26/05/201, pois estão em consonância com as 780 

exigências da Deliberação nº 052/2016 – CEDCA/PR, e visam à solicitação de incentivo ao 781 

fortalecimento de programas de aprendizagem. A execução será através da Rede de 782 

Atendimento composta pelas Entidades não Governamentais: Centro de Integração 783 

Empresa - Escola do Paraná – CIEE (30 adolescentes atendidos), Fundação Assis 784 

Gurgacz – FAG (79 adolescentes atendidos), Geração de Emprego e Renda e Apoio ao 785 

desenvolvimento Regional – GERAR (50 adolescentes atendidos) e Associação 786 

Educacional Espírita Lins de Vasconcellos – AEELV (Guarda Mirim) (350 adolescentes 787 

atendidos), as quais estão devidamente habilitadas junto ao CMDCA e Ministério do 788 

Trabalho e Emprego, para o atendimento de adolescentes na faixa etária de 14 a 17 anos e 789 

as quantidades de adolescentes atendidos apresentadas pela SEASO estão de acordo 790 

com o registro de dados de atendimento junto ao Conselho. Os eixos de ação e despesas 791 

de custeio e de investimento foram analisados e aprovados e a aplicação dos recursos 792 

disponibilizados no valor de R$ 205.409,43 através de Chamamento Público, com a 793 

participação do CMDCA no processo de elaboração de Edital, Seleção dos Projetos e 794 

Monitoramento e Avaliação. A plenária da reunião aprovou favoravelmente os referidos 795 

documentos com 20 (vinte) votos favoráveis. Item 8) Instituição de Comissão  de 796 

Seleção dos Projetos  –  Chamamento Público – FIA ESTADUAL –Deliberações nº 797 

051, 052, 054, 055 e 062  - CEDCA/PR:  Etelda esclarece quanto à necessidade de ser 798 

instituída esta Comissão para que inicie o processo de elaboração do edital e acompanhe 799 

todo o processo, pois acredita-se que não demore muito a liberação dos recursos pelo 800 

CEDCA e desta forma os prazos passem a correr. Após discussão quanto à paridade da 801 

Comissão, número de membros e de que os que a comporão deverão ser conselheiros que 802 

não tenham nenhuma vinculação ou representem alguma unidade governamental ou 803 

entidade não governamental que será contemplada com os referidos recursos, conforme 804 

deliberações do Conselho nas pautas anteriores, diante das Deliberações do CEDCA PR, 805 

se propuseram a fazer parte da Comissão e foram aprovados com 18 (dezoito) votos e uma 806 

ausência, totalizando 19 (dezenove) votantes – quórum do momento. 9) Leitura e 807 

encaminhamentos referentes ao Ofício n° 757/2017 de 05/06/2017 – SEASO – 808 

ANTEPROJETO DE LEI DO CMDCA: Etelda faz leitura do ofício: Cumprimentando 809 

respeitosamente, informamos a Vossa Senhoria que a Secretaria de Assuntos Jurídicos - 810 



ATL encaminhou a SEASO por meio do Protocolo nº 25772/2017 sugestões para 811 

alterações da Anteproposta Legislativa que dispõe sobre a Politica Municipal dos Direitos 812 

da Criança e do Adolescente e dá outras providências, elaborada pelo CMDCA. Diante do 813 

exposto em resposta ao Ofício nº 136/2017 do CMDCA vimos pelo presente solicitar 814 

autorização do Conselho para que a SEASO possa elaborar nova redação para os artigos 815 

12, 29, 31, 40 e 49 conforme sugerido pela SEAJUR, para posterior análise e parecer do 816 

CMDCA. O CMDCA encaminhou o Ofício nº 136 /2017 ao Secretário Hudson, com cópia a 817 

SEAJUR, Secretaria de Administração e a 8ª Promotoria. Ref. : Aprovação da Lei Municipal 818 

– Urgência Prezado Senhor, o CMDCA no uso de suas atribuições vem demonstrar 819 

preocupação quanto ao atraso na aprovação da Lei Municipal que dispõe sobre a Política 820 

de Atendimento dos Direitos de Crianças e do Adolescente, cuja minuta foi encaminhada a 821 

Vossa Senhoria, devidamente aprovada, através do Ofício nº 372/2016 de 23/11/2016.Este 822 

Conselho está ciente de que o processo de discussão da Minuta de alteração da Lei que 823 

dispõe sobre o Conselho Tutelar está impactando neste encaminhamento, contudo, vimos 824 

demonstrar nossa preocupação e inquietação, diante dos seguintes aspectos: o CMDCA 825 

ficou aguardando a aprovação da Lei para então viabilizar todo o processo para a eleição 826 

dos segmentos não governamentais que compõem o Conselho, cujo mandato na gestão 827 

2015/2017, vence em 01/07/2017;-Pela nova Lei haverá prorrogação do mandato da 828 

gestão atual do Conselho, até a data 10/09/2017 (Art. 46 – O mandato do CMDCA - Gestão 829 

2015/2017 será prorrogado até a posse da nova gestão que ocorrerá no dia 10 de 830 

setembro de 2017); -Lei Municipal n° 6.278/2013 alterada pela Lei Municipal n° 6.423/2014 831 

(em vigor), a eleição dos segmentos não governamentais do CMDCA deveria ser realizada 832 

pelo CMDCA, até o mês de maio (com o Edital de Convocação de 60 dias de 833 

antecedência) – Art. 5º da Lei Municipal n° 6.423/2014, em vigor. No entanto, acreditando 834 

que seriam tomadas todas as medidas para aprovação da nova Lei, pelo Executivo 835 

Municipal, o Conselho ficou no aguardo; O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 836 

Adolescente do Estado do Paraná – CEDCA/PR publicou no ano de 2016 várias 837 

Deliberações para o repasse de recursos do FIA Estadual para o FIA Municipal, que 838 

ensejará a adesão do Município de Cascavel e deliberações, acompanhamento e 839 

monitoramento do CMDCA, que para tal deverá estar legalmente constituído, sob pena de 840 

impactar neste processo e em outros que exigem a participação do CMDCA enquanto 841 

controle social da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Frente ao 842 

exposto, solicitamos de Vossa Senhoria a articulação e apoio para que a nova Lei 843 

Municipal que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 844 



seja encaminhada para aprovação da Câmara Municipal de Vereadores, com a maior 845 

“urgência” possível, independentemente da nova Lei do Conselho Tutelar, pois caso 846 

contrário haverá prejuízos imensuráveis para a Política de Atendimento de Crianças e 847 

Adolescentes do Município de Cascavel, pois já estão estrangulados os prazos para 848 

fazermos a eleição do CMDCA pela Lei Municipal em vigor, cuja proposta de alteração visa 849 

à qualificação da mesma em relação ao funcionamento do CMDCA, dentre outras questões 850 

relevantes. Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos. Etelda apresenta 851 

em data show para acompanhamento dos presentes os seguintes documentos: 852 

ANTEPROJETO DE LEI – ALTERAÇÃO LEI 6.278/2013 - ALTERAÇÕES PROPOSTAS 853 

PELA SEASO/SEAJUR – ARTIGOS ALTERADOS PARA APROVAÇÃO DA PLENÁRIA: 854 

(texto sublinhado para aprovar) Art. 12 - Fica instituído o Conselho Municipal dos Direitos 855 

da Criança e do Adolescente – CMDCA, como  órgão  deliberativo e  controlador das  856 

ações  da  política  municipal  dos  direitos  da  criança  e  do adolescente,  assegurada  a  857 

participação  popular  paritária  por  meio  de organizações representativas, vinculado a 858 

Secretaria Municipal de Assistência Social.  § 1º - Fica criado o setor denominado 859 

Secretaria Executiva do CMDCA, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, 860 

com a atribuição de oferecer apoio técnico, operacional e administrativo ao Conselho 861 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, devendo para isso ser 862 

composta por agente administrativo, estagiários e técnico de nível superior concursado 863 

com conhecimentos e habilidades voltadas às politicas da área da Criança e do 864 

Adolescente, devidamente aprovado pelo CMDCA. §1º - O Conselho Municipal dos Direitos 865 

da Criança e do Adolescente – CMDCA, contará com o apoio técnico operacional e 866 

administrativo de equipe lotada na Secretaria Executiva dos Conselhos da Secretaria 867 

Municipal de Assistência Social – SEASO, que deverá  ser  composta  por agente 868 

administrativo, estagiários e técnico de nível superior concursado com conhecimentos e 869 

habilidades voltadas às politicas da área da Criança e do Adolescente, devidamente 870 

aprovado pelo CMDCA. Art. 29 -  Poderão  pleitear  recursos  do  Fundo  Municipal  da  871 

Infância e  Adolescência - FIA as Unidades Governamentais e Entidades não 872 

Governamentais, que estejam regularmente registradas e com seus programas inscritos no 873 

CMDCA, há pelo menos 6 (seis) meses a contar da publicação da Resolução do CMDCA. 874 

Art. 29 - Poderão pleitear recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA as 875 

Unidades Governamentais e Entidades não Governamentais, que estejam regularmente 876 

registradas e com seus programas inscritos no CMDCA, há no mínimo 01 (um) ano a 877 

contar da publicação da Resolução do CMDCA, com cadastro ativo para poder celebrar as 878 



parcerias e eventualmente receber recursos financeiros. Art. 31 - O Conselho Tutelar é 879 

órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento 880 

dos direitos da criança e do adolescente, e será instituído e regulamentado por Lei 881 

específica, que disporá sobre seu funcionamento, natureza, competência e atribuições. 882 

Art. 31 -  O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 883 

encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, e é 884 

instituído e regulamentado por Lei específica, que dispõe sobre seu funcionamento, 885 

natureza, competência e atribuições. Art. 40 – Será indeferido o registro à Entidade não 886 

Governamental ou Inscrição de programa Governamental e não Governamental que: I – 887 

Não ofereça a apresentação da documentação exigida conforme Resolução do CMDCA; II 888 

– Ofereça instalações físicas em condições inadequadas  de  habitabilidade,  higiene, 889 

salubridade, segurança e acessibilidade; III – Objetivos estatutários e Plano de Trabalho 890 

incompatíveis com o Estatuto da Criança e do Adolescente e Política Setorial 891 

correspondente; IV – Esteja irregularmente constituída; V – Tenha em seus quadros 892 

pessoas inidôneas; (manter o texto) VI – Apresente inadequações ou deixe de cumprir às 893 

Resoluções e Deliberações expedidas pelo CMDCA, relativas ao planejamento e execução 894 

de programas de proteção e socioeducativos destinados à crianças e adolescentes e 895 

respectivos  regimes de atendimento.  Art. 48 - Ficam revogadas as Leis Municipais nº 896 

6.278 de 11 de outubro de 2013 e Lei Municipal nº 6.423 de 03 de dezembro de 2014 e 897 

demais disposições em contrário. Art. 48 - Ficam revogadas as Leis Municipais nº 6.278 de 898 

11 de outubro de 2013 e Lei Municipal nº 6.423 de 03 de dezembro de 2014. 899 

APROVEITAR PARA SOLICITAR ALTERAÇÃO NO QUE SE REFERE A NOVOS 900 

PRAZOS PARA ELEIÇÃO DO CMDCA: Art. 16 - O processo de eleição das Entidades 901 

não Governamentais do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será 902 

realizado bienalmente até o mês de junho outubro em evento específico para este fim, sob 903 

fiscalização do Ministério Público; § 1º - As Entidades não Governamentais eleitas deverão 904 

indicar seus representantes até o 15º (décimo quinto) dia do mês de agosto novembro do 905 

ano eleitoral. § 2º -  A posse e o início do exercício da função dos representantes 906 

Governamentais e não Governamentais do CMDCA, ocorrerá no dia dez de setembro 907 

dezembro, sendo facultada a realização de ato solene em data anterior a data de posse. 908 

§ 4º - O Edital de Convocação para as Eleições das Entidades não Governamentais deverá 909 

ser publicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 60 910 

(sessenta) dias antes do pleito.  Art. 46 – O mandato do CMDCA - Gestão 2015/2017 será 911 

prorrogado até a posse da nova gestão que ocorrerá no dia 10 de setembro dezembro de 912 



2017. Art. 47 – O CMDCA deverá elaborar o seu Regimento de funcionamento, no máximo 913 

90 (noventa) dias após a publicação desta Lei. Art. 48 - Ficam revogadas as Leis 914 

Municipais nº 6.278 de 11 de outubro de 2013, e Lei Municipal nº 6.423 de 03 de dezembro 915 

de 2014 e a Lei Municipal n° ...... de ... de .............de 2017. e demais disposições em 916 

contrário.  (colocar dados da nova Lei que será encaminhada por “Ofício de Urgência”  917 

pelo Executivo à Câmara Municipal de Vereadores, com alteração dos artigos da Lei 918 

nº 6.278/2013, que dispõem sobre a Eleição do CMDCA); SOLICITAR AO EXECUTIVO 919 

MUNICIPAL QUE ENCAMINHE POR “OFÍCIO DE URGÊNCIA” À CÂMARA DE 920 

VEREADORES AS SEGUINTES ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL n° 6.278/2013: LEI 921 

MUNICIPAL nº.........de....de ..........de 2017. DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DE 922 

DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL nº 6.278 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013 E DÁ 923 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO 924 

PARANÁ , APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 925 

1º - Fica alterado o art. 8º da Lei Municipal nº 6.278, de 11 de outubro de 2013, que passa 926 

a vigorar com a seguinte redação: Art. 8º - O processo de eleição das Entidades não 927 

Governamentais do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será 928 

realizado bienalmente até o mês de maio outubro, iniciando-se no ano de 2015 2017, em 929 

evento específico para este fim, sob fiscalização do Ministério Público; (Redação dada pela 930 

Lei Municipal n.º 6.423, de 03 de dezembro de 2014). § 1º As Entidades não 931 

Governamentais eleitas deverão indicar seus representantes até o 15º (décimo quinto) dia 932 

do mês de junho novembro do ano eleitoral. § 2º A posse e o início do exercício da 933 

função dos representantes Governamentais e não Governamentais do CMDCA ocorrerá 934 

no dia 1º dia útil dez do mês de julho dezembro do ano da eleição, sendo facultada a 935 

realização de ato solene em data anterior a data da posse. § 3º O Edital de Convocação 936 

para as Eleições das Entidades não Governamentais deverá ser publicado pelo Conselho 937 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 60 (sessenta) dias antes do pleito. 938 

(mantida a redação) Art. 2º - Fica alterado o art. 37 da Lei Municipal nº 6.278, de  11 de 939 

outubro de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 37 - O mandato da 940 

atual gestão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA para 941 

o exercício 2012/2014 2015/2017, excepcionalmente terá duração até o dia 1º de julho de 942 

2015 10 de dezembro de 2017. (Redação dada pela Lei Municipal n.º 6.423, de 03 de 943 

dezembro de 2014). MENSAGEM DE LEI Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara 944 

Municipal de Cascavel-Pr, Submeto à apreciação dos Senhores Membros da Câmara 945 

Municipal o incluso Anteprojeto de Lei que “ DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DE 946 



DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL nº 6.278, DE 11 DE OUTUBRO DE 2013 E DÁ 947 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Atualmente o CMDCA é regulamentado pela Lei Municipal n.º 948 

6.278, de 11 de outubro de 2013 e ocorre que essa Lei está em processo de reformulação 949 

desde 2016, e em estágio de finalização jurídica para envio à Vossa Excelência para os 950 

trâmites de aprovação do Legislativo.  Ocorre que o Conselho Municipal dos Direitos da 951 

Criança e do Adolescente - CMDCA ficou aguardando a aprovação da nova Lei que altera 952 

a Lei Municipal em vigor nº 6.278/2013, que dentre as alterações propostas prevê a 953 

prorrogação de prazo do mandato da Gestão 2015/2017 do CMDCA, e portanto não tomou 954 

as providências necessárias, considerando os prazos previstos  na aludida Lei, para a 955 

realização da eleição da representação não governamental do Conselho, cujo mandato 956 

expira em 01 de julho de 2017. Pela Lei Municipal n° 6.278/2013 a eleição dos segmentos 957 

não governamentais do CMDCA deveria ser realizada pelo CMDCA, até o mês de maio 958 

(com o Edital de Convocação de 60 dias de antecedência) – Art. 5º da Lei Municipal n° 959 

6.423/2014, em vigor. No entanto, acreditando que seriam tomadas todas as medidas para 960 

aprovação da nova Lei, pelo Executivo Municipal, o Conselho ficou no aguardo. O 961 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná – 962 

CEDCA/PR publicou no ano de 2016 várias Deliberações para o repasse de recursos do 963 

FIA Estadual para o FIA Municipal, que ensejará a adesão do Município de Cascavel e 964 

deliberações, acompanhamento e monitoramento do CMDCA, que para tal deverá estar 965 

legalmente constituído, sob pena de impactar neste processo e em outros que exigem a 966 

participação do CMDCA enquanto controle social da Política Municipal dos Direitos da 967 

Criança e do Adolescente. Este Anteprojeto de Lei visa sanar de forma excepcional a 968 

situação do mandato atual do CMDCA, que expirará em 01 de julho de 2017, e caso isto 969 

ocorra e o Município de Cascavel tenha um CMDCA com mandato irregular, certamente 970 

impactará em prejuízos imensuráveis para a Política de Atendimento de Crianças e 971 

Adolescentes do Município de Cascavel, pois já estão estrangulados os prazos para ser 972 

feita a eleição do CMDCA pela Lei Municipal em vigor. Essas são, Senhor Presidente, as 973 

razões que justificam a elaboração do Anteprojeto de Lei que submetemos à apreciação 974 

dos Senhores Membros da Câmara Legislativa, renovando a Vossa Excelência, os meus 975 

protestos de elevada estima e distinta consideração.  Atenciosamente, Leonaldo 976 

Paranhos, Prefeito Municipal. Ao Excelentíssimo Vereador GUGU BUENO Presidente da 977 

Câmara Municipal - Cascavel – PR. Após alguns esclarecimentos a plenária aprova com 18 978 

(dezoito) votos favoráveis, o encaminhamento das proposições de alteração de textos 979 

conforme solicitado pelo SEAJUR: na Minuta do Anteprojeto de Lei de alteração da Lei 980 



Municipal nº 6.278/2013 alterada pela Lei Municipal nº 6.423/2014 e a minuta de 981 

Anteprojeto de Lei para alterar somente os artigos da Lei Municipal mencionada, que 982 

dispõe sobre a eleição do CMDCA, com protelação dos mesmos prazos constantes no 983 

Anteprojeto de Lei em andamento, a fim de garantir que o Município não fique sem 984 

Conselho, devido o atraso no trâmite do Anteprojeto de Lei, cuja minuta foi elaborada, 985 

aprovada e encaminhada ao Executivo Municipal em 2016 para as providências 986 

necessárias. Assim como, o texto que justifica a necessidade deste Anteprojeto de Lei para 987 

envio pelo Executivo Municipal à Câmara Municipal de Vereadores com “Ofício de 988 

Urgência”. Essa última proposição não isenta o Executivo municipal de providenciar o 989 

encaminhamento com urgência do Anteprojeto de Lei em andamento, também como 990 

urgência, e isso deverá ficar claro no encaminhamento ao Jurídico. 10) Para 991 

Conhecimento: 10.1 - Ofício Circular nº 009/2017 de 05/05/2017 – SEASO com 992 

resposta do CMDCA Ofício nº 118/2017 de 08/05/2017 e Ofício n° 017/2017 de 993 

29/05/2017 – SEASO com resposta do CMDCA Ofício nº 150/2017 de 02/06/2017 – 994 

CMDCA: Após leitura dos documentos que tratam de solicitação advinda da SEASO, de 995 

indicação de três representantes do CMDCA para participar de reuniões de análise da lei 996 

que estabelecerá o funcionamento dos Conselhos Tutelares, e para tal a Mesa Diretiva 997 

indicou o Presidente, o Vice-Presidente e o 1º Secretário do Conselho. Valdair relatou que 998 

pautaram o assunto para conhecimento da plenária porque a Mesa Diretiva decidiu oficiar a 999 

SEASO de que não participaria mais das reuniões, porque o CMDCA se preocupa com a 1000 

política da criança e do adolescente e não com interesses pessoais. Diz isso porque 1001 

ficaram horrorizados com o que ocorreu na última reunião, que foi invadida pelos 1002 

Conselheiros Tutelares Milton e Clarice, acompanhados do Vereador Bocasanta, quando 1003 

Milton agrediu verbalmente o Fábio e o Hudson, e não podem permitir e se submeter a este 1004 

tipo de situação e com clara situação de pessoalidade, pois não estão no Conselho com 1005 

este objetivo. Diante disso além de informar que não mais participariam das Reuniões, pois 1006 

devido à situação ocorrida na referida reunião, é de que não estavam autorizados a alterar 1007 

um Anteprojeto de Lei que foi aprovado pelo Conselho em plenária. Após discussão a 1008 

plenária validou o posicionamento da Mesa Diretiva e solicitou que seja enviado ofício ao 1009 

Executivo Municipal solicitando a remessa por “ofício de urgência” do Anteprojeto de Lei do 1010 

Conselho Tutelar já aprovado pelo CMDCA, contendo como justificativa e documentos 1011 

anexos que o Conselheiro Tutelar Milton possui parecer psicológico de que não pode 1012 

trabalhar sozinho e continua a fazê-lo, e desta forma pode estar violando direitos, ao invés 1013 

de garantir e proteger crianças e adolescentes, assim como as cópias de ofícios recebidos 1014 



do Ministério Público, solicitando informações quanto ao andamento de processos de 1015 

Conselheiros Tutelares que estão na SEADM/RH aguardando a aprovação da nova Lei. 1016 

10.2 – Ofício nº 75/2017 - CMAS – Convite para a XII Conferência Municipal de 1017 

Assistência Social do Município de Cascavel: Devido o adiantado da hora, os 1018 

conselheiros presentes solicitam que seja remetido a eles por e-mail a cópia do Ofício 1019 

digitalizado. 10.3– V Seminário Municipal de Sensibilização ao Enfrentamento a 1020 

Erradicação do Trabalho Infantil do Município de Cascavel – PR: plenária solicitou o de 1021 

envio da informação aos conselheiros por e-mail.  10.4 - Trabalhos da Comissão 1022 

Municipal de Acompanhamento do Plano Decenal da Criança e do Adolescente: Luzia 1023 

informa que haverá reunião da referida Comissão, no dia 09 de junho às 8h30 na Sala de 1024 

Reunião do 3º Piso da Prefeitura Municipal. Fábio e Valdair são os representantes 1025 

indicados pelo CMDCA. Finalizada a pauta o Presidente Valdair agradece mais uma vez a 1026 

Coordenação do CIEE pelo espaço e acolhida e a presença de todos e nada mais havendo 1027 

para tratar, dá por encerrada à reunião às onze horas e cinquenta minutos e eu Maísa de 1028 

Moura Ito________________________________ Agente Administrativo da Secretaria 1029 

Executiva/ CMDCA, lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pelo Presidente do 1030 

CMDCA Valdair Mauro Debus __________________________________, contendo anexa 1031 

a listagem de presença dos demais participantes da reunião. 1032 


