
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

ATA Nº 12– 13/09/2017 
 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e 1 

cinquenta e minutos, no Teatro Municipal de Cascavel, na Rua Rio de Janeiro, 905 – Bairro 2 

Centro - Cascavel – PR, aconteceu a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos 3 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.  A reunião foi iniciada pelo Presidente Sr. 4 

Valdair Mauro Debus, com a presença dos Conselheiros de Direitos e convidados 5 

representantes da 10ª Regional de Saúde - Sr. Valdemar Donega, do Conselho Tutelar - os 6 

Conselheiros Gustavo Scherole de Brito, Jerry Silvio Tristoni, Andrelina Pedroza Battisti, 7 

Terezinha de Almeida Donega e Ana Marly de Almeida Cruz, da Universidade Estadual do 8 

Oeste do Paraná – UNIOESTE- Sr. Darlon Dezan e a Ana Paula Zorik da Secretaria 9 

Municipal de Assistência Social – SEASO, conforme lista de presença anexa a esta ata. A 10 

reunião se inicia com o quórum de 15 (quinze) participantes, na prorrogação de vinte 11 

minutos de horário, conforme prevê o regimento interno do Conselho. O Presidente 12 

agradece a Secretaria Municipal de Cultura – SEMUC, por ceder o espaço, agradece a 13 

presença dos Conselheiros de Direitos Titulares e Suplentes e aos convidados. Fala que a 14 

Cultura é uma das políticas mais importantes nos dias de hoje, no que se refere em 15 

trabalhar com a prevenção e também na recuperação de indivíduos. Passa a palavra para 16 

o Diretor de Secretaria Municipal de Ação e Difusão Cultural Luciano Marcelo Pietro Biaggi, 17 

que dá as boas vindas a todos e diz que é uma honra muito grande estar recebendo a 18 

visita de um Conselho tão atuante. Aproveita a oportunidade para convidar a todos para 19 

participarem do Conselho deles e que possam dar embasamento enquanto conselho, para 20 

que a Gestão Cultural também possa ser tão atuante como é o CMDCA. Fala que a 21 

Secretaria de Cultura está desenvolvendo vários projetos, dentre eles já está acontecendo 22 

o 28º Festival de Dança de Cascavel, que contará com a presença de outros dois Estados 23 

que estarão vindo até Cascavel para apresentarem as suas coreografias em diversas 24 

linguagens culturais: balé clássico, jazz contemporâneo e danças folclóricas. Expõe que a 25 

programação é bem vasta, teve início no dia nove e será encerrada no dia dezesseis. Diz 26 

que no dia de ontem foram realizadas as competições de dança infantil, quando foram 27 



apresentadas dez coreografias, e enfatiza a importância de ver crianças pequenas 28 

entrando na área cultural, pois é muito gratificante. Acrescenta que com certeza estas 29 

crianças serão crianças que irão crescer direcionadas para uma linha do bem e não terão 30 

problemas com drogas e com a violência. Informa que na data de hoje acontecerá à 31 

competição juvenil, depois de amanhã a competição avançada e na sexta-feira de adultos. 32 

No sábado acontecerá uma batalha de hip hop no lago onde um dos jurados e organizador 33 

do evento é Fabiano Carvalho, o Bboy Neguin que é de Cascavel e também estava em 34 

situação de risco quando entrou na linha cultural e hoje é um dos exemplos que leva o 35 

nome de Cascavel não somente para o Brasil, mas para o mundo. Comenta que Bboy nos 36 

dias atuais mora nos Estados Unidos e já fez várias turnês com a cantora Madonna e com 37 

o Circo de Soleil e na época que ele morava em Cascavel era praticamente um menino de 38 

rua, totalmente desassistido que entrou na capoeira e depois no hip hop e foi para o 39 

mundo. Bboy volta agora pra Cascavel para trazer um pouco da experiência que adquiriu 40 

morando no exterior. Luciano agradece novamente a presença de todos, e aproveita para 41 

fazer o convite para o encerramento do Festival de Dança no sábado a noite que contará 42 

com a apresentação do Espetáculo Carmem do Balé do Teatro Guaíra, diz que este 43 

espetáculo é a nova formação do Balé Guaíra, porque todos os antigos bailarinos faram 44 

contratados de forma ilegal e foram feitas novas seleções e novos bailarinos foram 45 

contratados e o espetáculo de estreia será realizado aqui em Cascavel. Maria Tereza 46 

Chaves questiona se existe algum custo para participar do Festival e Luciano diz que o 47 

Festival é totalmente gratuito e a entrada é feita por ordem de chegada. Acrescenta que 48 

todas as noites do Festival são gratuitas. Pede licença a todos porque coordena o festival e 49 

não poderá participar de toda a reunião e Edlaine da Silva Dutra solicita que o Diretor 50 

permaneça somente para apreciar uma apresentação dos alunos do Culturação que estão 51 

aguardando. Valdair então autoriza a apresentação das crianças e adolescentes que 52 

cantaram e recitaram poemas para os presentes e ao finalizarem o Presidente agradece 53 

pela linda apresentação e pelo momento importante que dá entusiasmo para que o 54 

Conselho esteja cada vez mais atuando e mais próximo das crianças e adolescentes que 55 

são atendidas nas Políticas Municipais. Dando sequência o Presidente solicita que seja 56 

realizada a contagem do quórum para colocar em aprovação a pauta do dia, com o quórum 57 

de 21 (vinte e um). Pauta 1) Apreciação e aprovação da pauta da reunião de nº 12: o 58 

Presidente questiona se há alguma proposição de inclusão de pauta ou alteração da 59 

mesma e Etelda Madsen - Assistente Social da Secretaria Executiva dos Conselhos solicita 60 

a Inclusão de dois informes que são o Ofício Circular nº 36/2017 de 12/09/2017 da 61 



Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO e o Ofício nº 1230 de 12/09/2017 - 62 

também da SEASO e mais um informe solicitado pela Sr.ª Lucimaira Cabreira relativo à 63 

Comissão Intersetorial de Socioeducação de Cascavel – CISVEL e da Comissão Municipal 64 

para o Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes e do Programa de 65 

Erradicação do Trabalho Infantil de Cascavel - CEV-PETI. Não havendo outras 66 

manifestações o Presidente coloca a pauta em votação, e a mesma é aprovada com as 67 

inclusões propostas, com 21(vinte e um) votos favoráveis, que fica assim disposta: 2) 68 

Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 3) Apreciação e aprovação 69 

das Atas: nº 09 – Reunião Ordinária de 05/07/2017; nº 10 – Reunião Extraordinária de 70 

18/07/2017 e nº 11 – Reunião Ordinária de 02/08/2017; 4) Substituição e Posse de 71 

indicações de representantes no Conselho: Alternância de Titular para Suplente – Of. 72 

nº 063/2017 de 03/07/2017 – SEMDEC; Substituição do Titular - Of. nº 156/2017 de 73 

17/07/2017 – SEMA;  Alternância de Titular e Suplente - Of. nº 1183/2017 de 26/07/2017 74 

– SEMED; Substituição de Suplente - Of. nº 38/2017 de 15/08/2017 – SEMAD; 75 

Alternância de Suplente para Titular e substituição do Suplente - Of. nº 257/2017 de 76 

22/08/2017 – SEAJUR 5) Discussão e encaminhamentos sobre a emissão e entrega 77 

de relatórios mensais – Sistema IPM (Ofícios SESAU nº 787/2017 de 04/08/2017, nº 78 

1102/2017 e 1104 de 21/08/2017 – SEASO); 6) Apreciação e Deliberação do Parecer da 79 

Comissão de Política de Atendimento dos Direitos – referente Registro/ Inscrição da 80 

PASTORAL DA CRIANÇA; 7) Apreciação e Deliberação de solicitações da SEASO: a) 81 

Suplementação de valor para aquisição de computadores para o CRAS Cancelli 82 

(Ofício nº 980/2017 de 26/07/2017); b) Alteração de descrição de Objeto/ Valor para 83 

aquisição de Veículo 1.4 para 1.0 - Programa Família Acolhedora (Ofício nº 1138/2017 84 

de 22/08/2017), relativos aplicação de recursos do FIA Municipal,  já deliberados pelo 85 

CMDCA; 8) Ratificação de encaminhamentos da Comissão de Eleição do CMDCA, em 86 

consonância com a nova Lei Municipal nº 6.745/2017 de 23 de agosto de 2017: Edital 87 

de Convocação nº 007/2017 de 28/08/2017; Cronograma de Providências e Prazos; 88 

Evento de Posse; Reunião da Nova Gestão e Eleição da Mesa Diretiva; 9) Instituição 89 

de Comissões do CMDCA: Comissão de Revisão/ Adequação do Regimento do 90 

Conselho e do Decreto do FIA Municipal (prazo de 90 dias após a Publicação da Lei 91 

Municipal em 23/08/2017); 10) Ofício nº 547/2017 de 24/07/2017 – CEDCA-PR – Parecer 92 

da Câmara Setorial de Políticas Básicas – CEDCA referente ao Plano decenal dos 93 

Direitos da Criança e do Adolescente de Cascavel PR, para conhecimento e 94 

providências cabíveis; 11) Definição quanto a participação do CMDCA na Plenária do 95 



CEDCA - por Teleconferência, EM 19/09 à tarde na SEDS – ER Cascavel; 12) Análise e 96 

encaminhamentos, quanto ao Ofício nº PPAC 057/2017 de 22/08/2017 da Fundação 97 

ABRINQ, em resposta ao Ofício nº 188/2017 de 09/08/2017 – CMDCA, com solicitação 98 

de informações quanto a desclassificação do Prefeito Amigo da Criança de 99 

2012/2016; 13) Apresentação dos Conselheiros Fábio e Mônica sobre a participação 100 

no Evento de 27 ANOS DO ECA em Curitiba; (10 minutos) , 14) Para Conhecimento: 101 

14.1 – Novas Presidências Conselhos Tutelares: Ofícios nº 425/2017 de 16/08/2017 – 102 

CT Leste;  nº 306/2017 de 22/08/2017  e nº 399/2017 de 07/08/2017 – CT Sul; 14.2 -  103 

Ofício nº 590/2017 de 27/07/2017 – CEDCA PR sobre solicitação CMDCA de aumento 104 

de recursos para ações preventivas/ SCFV; 14.3 – Reunião realizada pela Mesa 105 

Diretiva com a presença de autoridades do Judiciário, Ministérios Públicos, 106 

Delegacias de Polícia e do Adolescente, NUCRIA, Defensoria Pública, Conselhos 107 

Tutelares e OAB – Pauta: Estrutura de funcionamento e atendimento do NUCRIA, 108 

Defensoria Pública e Oitiva Qualificada no Judiciário; 14.4 – Leis Federais nº 109 

13.440/2017 (altera o artigo 244-A ECA – pena para quem submeter criança ou 110 

adolescente à prostituição ou exploração sexual) e nº 13.441/2017 (dispõe sobre 111 

infiltração de agentes de polícia na internet para investigação de crimes contra a 112 

dignidade sexual de criança e adolescente)  – que alteraram o ECA; 14.5 – 113 

Capacitação para Conselheiros de Direitos, Conselheiros Tutelares e Membros do 114 

Comitê de Acompanhamento do Plano Decenal – Temática: Orçamento Criança e 115 

Adolescente – OCA, data 15/09/2017 das 8h30 às 12h; 14.6 – Ofício nº 30/2017- 116 

SEASO, Reordenamento dos CREAS; Ofício nº1230/2017- SEASO, Convite para o II 117 

Seminário Socioeducação do Município de Cascavel/PR; 14.7 - Informe Comissão 118 

Intersetorial de Socioeducação de Cascavel – CISVEL e Comissão Municipal para o 119 

Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes e do Programa de 120 

Erradicação do Trabalho Infantil de Cascavel – CEV-PETI. Dando continuidade o 121 

Presidente passa ao item de pauta nº 2) Apreciação e aprovação das justificativas de 122 

ausências: Etelda realiza a leitura dos seguintes Ofícios – Ofício nº 218 de 14/07 do 123 

Núcleo Regional de Educação – NRE,  no qual justifica a ausência dos Conselheiros José 124 

César Sagrilo e Luiz Carlos Kanigoski na reunião extraordinária do dia 18/07/2017 e o 125 

ofício nº 237/2017  também do NRE justificando a ausência dos mesmos representantes na 126 

reunião ordinária do dia 02/08/2017; justificativa de ausência na reunião extraordinária 127 

conjunta do dia 28/08/2017,  pelo ofício nº 272/2017 da Secretaria Municipal de 128 

Planejamento – SEPLAN, das conselheiras Lúcia Maria Paethzold e Marilda Thomé 129 



Paviani;  ausência na reunião do dia 28/08/2017 - Ofícioo nº 93/2017 – Secretaria Municipal 130 

de Ação Comunitária e Defesa Civil - SEACOM da conselheira Jane Prestes Dalagnol; 131 

através do Oofício 272/2017, o NRE justifica a ausência do conselheiro José Cesar Sagrilo 132 

nas reuniões de 15/09/2017 sobre o Orçamento Criança Adolescente – OCA e nas 133 

reuniões que ocorrerão no período de 19/09 e 22/09/2017,  devido procedimento cirúrgico. 134 

O Presidente coloca em aprovação as referidas justificativas e devido às mesmas estarem 135 

de acordo com o que dispõe o regimento do Conselho, são aprovadas com 21 (vinte e seis) 136 

votos favoráveis, quórum deste momento da reunião. Na sequência o Presidente Valdair 137 

passa a pauta nº 3) Apreciação e aprovação das Atas: nº 09 – Reunião Ordinária de 138 

05/07/2017; nº 10 – Reunião Extraordinária de 18/07/2017 e nº 11 – Reunião Ordinária 139 

de 02/08/2017: o Presidente solicita a dispensa da leitura das atas, pois as mesmas foram 140 

encaminhadas com antecedência para a leitura de todos os Conselheiros de Direitos e para 141 

que fizessem apontamentos e correções se necessárias. Coloca a ata de nº 09 de 142 

05/07/2017 em aprovação que é aprovada com 19 (dezenove) votos favoráveis e 02 (duas) 143 

abstenções; a ata nº 10 de 18/07/2017 é aprovado com 17 (dezessete) votos favoráveis e 144 

04 (quatro) abstenções e a ata de nº 11 de 02/08/2017 é aprovada com 19 (dezenove) 145 

votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. Pauta 4) Substituição e Posse de indicações 146 

de representantes no Conselho: Alternância de Titular para Suplente – Of. nº 147 

063/2017 de 03/07/2017 – SEMDEC; Substituição do Titular - Of. nº 156/2017 de 148 

17/07/2017 – SEMA; Alternância de Titular e Suplente - Of. nº 1183/2017 de 26/07/2017 149 

– SEMED; Substituição de Suplente - Of. nº 38/2017 de 15/08/2017 – SEMAD; 150 

Alternância de Suplente para Titular e substituição do Suplente - Of. nº 257/2017 de 151 

22/08/2017 – SEAJUR: Valdair realiza a assinatura dos termos de posse dos novos 152 

conselheiros.  Etelda explica que será feita a alternância dos conselheiros da SEMDEC em 153 

que a conselheira Ana Lúcia Simão que era titular passa a ser suplente e a conselheira 154 

Maristela Becker Miranda será a titular; tomam posse também a Sr.ª Maria de Lourdes 155 

Martins de Morais como conselheira titular representando a Secretaria Municipal de Meio 156 

Ambiente – SEMA;  a alternância da Secretaria Municipal de Educação – SEMED não será 157 

realizada porque ambos os representantes não se fazem presentes; substituição de 158 

conselheira suplente da Secretaria Municipal Antidrogas – SEMAD, sendo que a nova 159 

conselheira passa a ser a Sr.ª Sinara Marta Rocha e da Secretaria Municipal de Assuntos 160 

Jurídicos – SEAJUR a conselheira Leni Filipine Dal Pai que era suplente e passou a ser 161 

titular. Todos são aclamados e Valdair deseja um bom trabalho a todos. Pauta 5) 162 

Discussão e encaminhamentos sobre a emissão e entrega de relatórios mensais – 163 



Sistema IPM (Ofícios SESAU nº 787/2017 de 04/08/2017, nº 1102/2017 e 1104 de 164 

21/08/2017: Etelda solicita a dispensa da leitura dos ofícios, porque foi solicitada a 165 

presença da técnica Ana Paula que é responsável pelo setor para esclarecer dúvidas ao 166 

CMDCA pela SEASO em relação aos encaminhamentos que o CMDCA estava aguardando 167 

e são de grande importância os esclarecimentos da Ana Paula. O Conselho acabou 168 

descobrindo no período em que solicitava informações à SEASO, que o sistema que foi 169 

adquirido pelo município e que seria disponibilizado em âmbito municipal, para o uso de 170 

todas as políticas públicas do município, está restrito ao uso de duas políticas e uma 171 

secretaria meio: Secretaria da Finança, Secretaria Municipal de Assistência Social e 172 

Secretaria Municipal de Saúde, sendo que as demais políticas não tem o sistema pra 173 

utilizar e se faz necessário que após as explicações da Ana Paula o CMDCA reveja os 174 

encaminhamentos. Comenta que os três relatórios que o CMDCA encaminhou para serem 175 

inclusos no banco de dados do sistema, na plataforma municipal e não na plataforma de 176 

cada secretaria, para que todos tenham acesso e possam fazer a inclusão de seus 177 

atendimentos, informações e emitir relatórios. No entanto, como esse processo não 178 

aconteceu a nível municipal é necessário que se reveja e repense como essa questão 179 

ficará. Fábio Tomasetto acrescenta que quem deve prestar esclarecimentos sobre esta 180 

questão não é a Ana Paula, mas sim a pessoa responsável pelo sistema ou a Informática 181 

Geral do município, que é responsável pela articulação junto ao sistema, e solicitar 182 

explicações para eles,  porque tanto a SEASO como a SESAU estão no mesmo patamar 183 

de sistema, e acha que não são as secretarias que tem que dar explicações do motivo pelo 184 

qual o sistema não está dando certo para inserir os relatórios. Devem esclarecer se é a 185 

plataforma que não está suportando, porque a SEASO possui os dados para serem 186 

inseridos no relatório e acrescenta ainda que a Secretaria de Saúde entrou em contato com 187 

a IPM e foram informados que não existe a possibilidade dos dados serem inseridos no 188 

sistema para emissão de relatório. Diante disso sugere que uma pessoa que entenda da 189 

implantação do sistema deve vir ao Conselho e explicar. Etelda acrescenta que é preciso 190 

que o CMDCA faça uma retrospectiva do que foi solicitado, antes da implantação do 191 

sistema, e que no momento que chegou a informação que não existiria mais o sistema de 192 

Informatização da Rede de Serviços da Assistência Social – IRSAS, o CMDCA oficiou o 193 

Gestor Municipal, a Secretaria Municipal de Administração a qual a Informática está 194 

vinculada e solicitou que fossem inclusos nesse sistema, os três modelos de relatórios que 195 

foram elaborados pelo CMDCA em conjunto com a Rede de Atendimento, resultado de 196 

várias reuniões no auditório da Prefeitura para a construção do documento, com a 197 



participação das entidades e unidades de atendimento. Os modelos elaborados visam o 198 

registro de dados para o regime de orientação e apoio sociofamiliar, um modelo para o 199 

regime socioeducativo em meio aberto e outro modelo para acolhimento, tanto acolhimento 200 

familiar, em casa lar ou acolhimento institucional. Os três padrões de relatório deveriam ser 201 

inseridos no novo sistema, através de articulação que houve com os gestores das políticas 202 

que atendem crianças e adolescentes com o apoio da então Secretária de Assistência 203 

Social Inês Aparecida de Paula, que realizou uma reunião em seu gabinete com todos os 204 

secretários das políticas preponderantes que atuam com crianças e adolescentes e um 205 

técnico responsável pela IPM e foi solicitado para a IPM que esses relatórios fossem 206 

colocados no sistema. No entanto a IPM não o fez e hoje a questão é que há quase um 207 

ano o CMDCA não recebe os relatórios mensais. Na Secretaria de Assistência Social é 208 

mais fácil conseguir estas informações porque elas ainda existem e podem ser migradas do 209 

IRSAS que era um sistema específico da SEASO, comenta que hoje existe um sistema 210 

municipal que é específico somente para duas secretarias a de Assistência Social e a 211 

Secretaria de Saúde, e não foi isso que foi colocado para o CMDCA, foi dito ao Conselho 212 

que seria um sistema municipal que quando o Conselho precisasse de informações da 213 

política de atendimento da criança e adolescente municipal ele teria acesso e poderia emitir 214 

e solicitar relatórios pelo sistema, sendo que nos dias de hoje não existe nem o IRSAS 215 

onde o CMDCA obtinha várias informações quando precisava, e nem o IPM. O CMDCA 216 

precisa decidir se irá solicitar a entrega desses relatórios por meio físico ou não vai mais 217 

exigir nenhum tipo de relatório, e quando precisar de informações as solicita. Daí a 218 

importância da discussão com a presença dos técnicos da SEASO e SAÚDE, Ana Paula e 219 

o Fábio, sobre o que é possível que o CMDCA faça em relação a isso, porque grande parte 220 

das unidades de atendimento à criança e ao adolescente registradas no CMDCA são 221 

dezessete da Assistência Social e três da Saúde.  Etelda diz que da Secretaria de Cultura 222 

ainda não tem nenhuma unidade registrada no CMDCA, apesar da Secretaria ter entregue 223 

documentos mas ainda incompletos; a Secretaria de Esporte também não tem nenhuma 224 

unidade registrada e a Secretaria de Educação não precisa ter registro porque existe uma 225 

orientação legal de que as unidades de educação não devem ser inscritas e registradas no 226 

CMDCA. Expõe que as unidades da Assistência Social conseguem inserir as suas 227 

informações no seu sistema específico da IPM, a Secretária de Saúde tem dificuldades 228 

com o sistema e não estão conseguindo a inserção dos dados solicitados pelo Conselho 229 

junto a IPM e no caso das demais unidades de atendimento o CMDCA não terá as 230 

informações via IPM, ou seja as entidades que são da Assistência vão poder fazer os seus 231 



relatórios via Assistência e as que não são da SEASO como por exemplo os programas de 232 

aprendizagem que não tem acesso ao sistema IPM porque não são inscritos no Conselho 233 

de Assistência – CMAS. Conclui que isso irá gerar vários documentos diferenciados e que 234 

a questão é como aqueles que não têm acesso irão emitir seus relatórios, por meio físico e 235 

quem tem acesso irá emitir pelo sistema e a Secretaria de Saúde vai emitir de que forma? 236 

Fabio diz que indiferente da  entidade estar inscrita no CMAS ou não, quem é de fora da 237 

Prefeitura não tem acesso ao IPM, nem mesmo os serviços, e dentro da Prefeitura tem 238 

acesso apenas para consulta no sistema. É passada a palavra para Ana Paula que reforça 239 

a retrospectiva feita por Etelda, pois é muito importante para que todos se recordem um 240 

pouco da história. Diz que no ano passado foi feita uma discussão para que fosse feita uma 241 

integração entre as Secretarias para se tiver um modelo de relatório mensal único; que o 242 

sistema foi contratado no início do ano passado somente para as Secretarias de 243 

Assistência, Saúde e Finanças e Compras e na época foi discutida a possibilidade de se 244 

expandir o sistema para as demais secretarias, mas isso depende de uma articulação junto 245 

à Administração Pública para que surja o interesse de contratar o Sistema para as demais 246 

secretarias. Assim sendo, será possível que se tenha um relatório único, diz que por ser 247 

final de gestão, com a mudança de Administração a discussão sobre o assunto acabou se 248 

perdendo nas mudanças que acabaram ocorrendo de um ano para o outro. Fala que como 249 

a Secretaria de Assistência já tinha um contrato, todos os dados do IRSAS migraram para 250 

o IPM no dia oito de dezembro Comenta que todas as informações relativas à política da 251 

Assistência Social já estão no sistema, o que falta é o modelo de relatório aprovado pelo 252 

CMDCA, o modelo de relatório que existe no IPM é o modelo que foi aprovado pelo 253 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, que em muitos pontos tem semelhança 254 

de coleta de informações com o do CMDCA. Ana Paula expõe que o maior problema está 255 

na Secretaria de Saúde, e que foi realizada uma reunião com os técnicos do Sistema IPM 256 

no mês passado que ficaram assustados ao verem o modelo de relatório do CMDCA que a 257 

Secretaria de Saúde enviou para eles, porque a Secretaria de Saúde não alimenta o 258 

sistema com as informações necessárias, e as informações solicitadas no relatório do 259 

CMDCA não existem no sistema, por não serem informações pertinentes enquanto sistema 260 

no prontuário da política de Saúde. Esclarece que o problema está em se estabelecer quais 261 

são as informações pertinentes para cada política em relação ao modelo de relatório 262 

aprovado pelo conselho, e pensar na Secretaria de Cultura e Esporte que ainda não 263 

possuem o sistema. Sugere que o CMDCA faça uma discussão com a atual Administração 264 

e os responsáveis pelo setor de informática do Município para se ajustar as questões sobre 265 



o sistema IPM, se o modelo será padrão para todas as políticas e se é possível que as 266 

informações necessárias sejam disponibilizadas pelas demais Secretarias ou não, pelo fato 267 

de cada Secretaria ter sua especificidade, e algumas vezes as coisas não estarão 268 

compatíveis com o modelo aprovado pelo CMDCA, sendo que talvez seja necessário 269 

pensar em modelos de relatórios específicos por política. É preciso iniciar uma discussão 270 

da estaca zero, porque agora já se tem o sistema e as Secretarias já sabem o que é o 271 

sistema, quais são as informações que conseguem produzir através do sistema e o que é 272 

possível extrair dele. Valdair fala que discutir sobre o assunto sem a presença da IPM não 273 

trará muito resultados, e que esta discussão precisa ser feita juntamente com a Gestão, 274 

Secretaria de Administração ou quem é o responsável pelo sistema. Ana Paula sugere que 275 

se inicie uma nova discussão com a Secretaria de Assistência Social, Saúde e as 276 

Secretarias de Cultura e Esporte que futuramente podem vir a se inscreverem no CMDCA 277 

e ainda não tem o sistema, e os responsáveis pela Administração Pública para decidirem 278 

primeiramente a questão da Secretaria de Esporte e Cultura que ainda não possuem o 279 

sistema porque isso envolve custos, e depois com os responsáveis pela IPM. O conselheiro 280 

tutelar Jerry Silvio Figurski acrescenta que quanto se trata de tecnologia da informação, 281 

toda vez que se agrega mais informações a um programa ele precisa ser novamente todo 282 

repensado, e isso não é só uma questão técnica, mas também é uma questão financeira 283 

porque vai ser preciso mexer em todo o sistema. Valdair relembra o conselheiro que toda 284 

essa questão que ele disse, já foi solicitada no início quando o sistema estava sendo 285 

implantado. Fábio acrescenta que na licitação para o sistema um dos quesitos exigidos foi 286 

a possibilidade de se agregar coisas novas ao sistema sem custo para isso. No momento a 287 

conselheira Ana Lúcia Simão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – 288 

SEMDEC,comenta que na Secretaria em que ela está, todos utilizam o sistema sem 289 

nenhum problema, na parte de licitações e ela agora também passará a acompanhar todos 290 

os processos pelo sistema. Comenta que a fala que as Secretarias externas não têm 291 

acesso ao sistema não procede. Ana Paula explica que para registar as ações de 292 

atendimento aos usuários a Secretaria de Esporte, Cultura e a Educação não tem acesso, 293 

já a Secretaria de Saúde a Assistência Social registram todo o seu prontuário de 294 

atendimento dos usuários no sistema e existe outra parte do sistema que é a parte 295 

administrativa e financeira do IPM e os relatórios que são importantes pro CMDCA. São as 296 

ações que as Secretarias executam com os usuários. Maria Tereza Chaves diz que está no 297 

final da sua Gestão no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, mas considera 298 

importantíssimo que os Conselhos, as Secretarias Executivas e os Presidentes dos 299 



Conselhos participem das discussões sobre o sistema IPM, para que todos possam 300 

entender e repassar a informação para os demais, porque ela pessoalmente não consegue 301 

entender o sistema como um todo por ele ser todo fragmentado. Acrescenta ainda, que 302 

foram pagos R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para que o sistema fosse implantado 303 

em todo o município de Cascavel, mas se existem Secretarias que ainda não tem a 304 

estrutura é preciso que isso seja esclarecido e repassado para a Entidade, enquanto 305 

transparência na aplicação de recursos públicos. Valdair fala que a proposta de 306 

encaminhamento  é de oficiar os Presidentes dos Conselhos para que eles sejam mais 307 

atuantes nessa área. Silvana Andrade fala que está se sentindo sem respostas, porque o 308 

CMDCA está realizando novamente uma solicitação, e comenta que no ano passado o 309 

CMDCA realizou todos os procedimentos e encaminhamentos de pedido de relatório e até 310 

hoje não se chegou a uma definição,  e questiona ainda quem é que vai dar esta resposta e 311 

de que há uma necessidade de articulação principalmente do Conselho Tutelar que quando 312 

precisa fazer uma pesquisa ou encaminhamento não tem acesso as informações, pois o 313 

próprio município está negando estas respostas. Questiona para quem então que é preciso 314 

solicitar essas informações, porque todos precisam desta resposta que até o presente 315 

momento não veio. Acrescenta que já está no conselho há um ano representando a 316 

Associação dos Conselheiros Tutelares do Oeste do Paraná - ACTOP e vai sair do 317 

conselho sem resposta sobre esta questão, e que está falando como ex conselheira tutelar 318 

e que se o SIPIA não estivesse funcionando todos estariam cobrando dos conselheiros 319 

tutelares para entregarem relatório. Questiona onde estão as pessoas no momento para 320 

esclarecerem sobre a dificuldade de emissão de relatório pelo IPM. Valdair fala que todos 321 

precisam entender que houve a mudança de Gestão Municipal e o CMDCA não articulou 322 

junto com a nova gestão sobre o assunto,  e somente agora todo o problema apareceu. Diz 323 

que acredita que agora é o momento de conversar com a nova gestão, para saber quais 324 

serão as providências que precisam ser tomadas. Ana Paula acrescenta que o relatório 325 

mensal existe no sistema, no modelo da política de Assistência Social e diz que a 326 

discussão a ser considerada é que cada política tem um especificidade e cita como 327 

exemplo a Secretaria de Saúde, que hoje não consegue extrair as informações no modelo 328 

aprovado pelo CMDCA, mas eles têm todas as informações de todo prontuário da 329 

Assistência Social dentro do sistema e eles também poderiam já estar pensando em um 330 

modelo de relatório mensal de acordo com as informações que eles têm e são importantes 331 

para a política de saúde, porque a política de assistência pensou em um modelo pensando 332 

em relação à política de assistência social. Que nessa nova discussão é preciso que se 333 



verifique o que cada política tem e se as informações são importantes ou não para o 334 

CMDCA. Que as informações existem e a extração delas também é possível, mas é 335 

preciso se pensar se estas informações contemplariam ou não as demandas do CMDCA. O 336 

Presidente Valdair pergunta a Ana Paula se a SEASO está conseguindo fazer esse 337 

relatório nos moldes do CMDCA e Ana Paula responde que não, porque o modelo não é o 338 

mesmo do CMDCA é o modelo elaborado e proposto pelo CMAS. Etelda acrescenta que 339 

comparando os modelos da SEASO e do CMDCA o relatório da SEASO não tem demanda 340 

reprimida que é um fator extremamente importante para CMDCA. Ana Paula diz que em 341 

discussão na Comissão do CMAS foi esclarecido que a demanda reprimida ainda não 342 

consta no relatório da Assistência,  porque quando o sistema foi comprado ele foi 343 

comprado pronto e foi sendo moldado e evoluído no decorrer do ano e a demanda 344 

reprimida ficou pronta somente no mês passado e é uma informação que somente agora as 345 

unidades estão gerando no sistema, sendo que daqui a alguns meses essas informações já 346 

estarão disponíveis e poderão ser inseridas no relatório sem nenhum problema. Valdair 347 

sugere que a partir deste momento as falas feitas sejam para gerar os encaminhamentos 348 

necessários, para que não se fique somente discutindo sem tomar providência nenhuma. 349 

Ana Paula solicita que a sugestão dada por ela sobre se considerar os relatórios, seja um 350 

encaminhamento e a conselheira Jane Prestes Dalagnol sugere que no momento em que 351 

for colocado para a Administração toda essa problemática, seja clarificado também todo o 352 

prejuízo que foi causado esse tempo todo para os serviços e secretarias envolvidas e o 353 

prejuízo financeiro também, porque é mentira quando se fala que esse sistema não vai ficar 354 

mais caro. Além do desgaste intelectual toda vez que é preciso se reaprender a utilizar o 355 

sistema, porque é preciso se dedicar totalmente em prol de um sistema totalmente novo, e 356 

não adianta dizer que é um sistema simples porque não é. Etelda sugere que em vez de se 357 

solicitar um relatório de cada unidade de atendimento, seja solicitado um relatório por 358 

política de atendimento, então no caso a SEASO vai apresentar um relatório de todos os 359 

atendimentos da criança e do adolescente das suas unidades, onde aí teremos um 360 

mapeamento de todos os atendimentos da SEASO na área da criança e do adolescente e 361 

esse relatório em vez de ser mensal, seria bimensal ou quadrimestral como os 362 

apresentados pelos Conselhos Tutelares; a Secretaria de Saúde apresentaria os relatórios 363 

das suas unidades, o Esporte e a Cultura e esses relatórios poderiam ser solicitados 364 

independentemente das unidades terem registro ou não, porque assim será possível se 365 

fazer o mapeamento dos atendimentos à criança e ao adolescente da Cultura e do Esporte 366 

e em cima dessas informações orientá-los a fazerem as suas inscrições de registro no 367 



CMDCA, que hoje não estamos conseguindo avançar. Sugere que seja repensado com 368 

cada política um relatório padrão e ai faríamos uma reunião extraordinária somente para a 369 

apresentação dos relatórios de cada politica. Valéria Medeiros diz que como a Ana Paula 370 

falou o relatório da SEASO não ficou igual ao do CMDCA, mas eles testaram o relatório e 371 

ficou bom, porque ele ficou separado por programa que as unidades que executam mais de 372 

um programa ele filtra até o atendimento de cada profissional e caso uma unidade tenha 373 

cinco tipos de profissionais diferentes esses atendimentos vão aparecer. Que ele também 374 

está filtrando por Bairro, mostrando a quantidade de atendimentos de crianças e 375 

adolescentes por Bairro de Cascavel e considera que o relatório ficou bom. Diz que a 376 

próxima gestão do CMDCA vai sentar e visualizar o relatório por unidade, e vai conseguir 377 

visualizar onde está cada demanda. Expõe que agora estão lançando a demanda reprimida 378 

retroativa já que foi liberado o acesso. Maria Tereza comenta que o mesmo problema está 379 

acontecendo no CMAS com os relatórios, onde as entidades de atendimento podem tirar os 380 

relatórios pelo IPM, já as de defesa e garantia de direitos não têm acesso. No serviço de 381 

convivência e fortalecimento de vínculos dá para se tirar pelo IPM, mas o contraturno e 382 

apoio socioeducativo em meio aberto não é registrado e diz estar sendo uma “loucura” para 383 

a Associação de Portadores de Fissura Lábio Palatal de Cascavel – APOFILAB, porque 384 

não sabem como vão fazer para apresentar os relatórios para o CMDCA, apesar de 385 

continuarem a apresentar mensalmente. Que no CMAS eles optaram por adotar o modelo 386 

do edital de chamamento ou fomento, que é bem detalhado onde se coloca a meta e o que 387 

foi realizado para alcançar esta meta, se tem relatório, lista de presença e diz que eles irão 388 

começar a usar esse tipo de relatório para o CMAS e depois de algumas discussões 389 

chegaram à conclusão que é melhor fazer um relatório anual até que se tenha uma 390 

definição de como isso será feito. Etelda explica que quando o Presidente Valdair recebe 391 

solicitação de entrevista na mídia e alguns pedidos do Ministério Público que precisam ser 392 

respondidos, eles querem saber sobre os atendimentos, o volume de atendimentos, 393 

números, demanda reprimida, informações globais, essas informações são as que 394 

interessam ao CMDCA, como por exemplo a qualidade e eficiência na questão do 395 

desacolhimento essa é uma questão que interessa para o CMDCA e se existem no caso 396 

duzentas crianças acolhidas, dessas crianças qual é o tempo de acolhimento? Já está 397 

passando do tempo de dois anos que é o previsto em lei? Qual é o tempo pra desacolher e 398 

quando desacolhem para onde vão estas crianças, voltam para a família de origem ou 399 

estão indo para a adoção? Etelda fala que esse tipo de informação geral, é que é 400 

importante para o CMDCA e comenta que no dia de ontem o Secretario Hudson Márcio 401 



Moreschi Júnior solicitou o número de atendimentos mensais que foram realizados pelo 402 

Conselho Tutelar, para saber a quantidade de atendimentos por conselheiro e qual a 403 

capacidade de atendimento por conselho tutelar. Quanto ao Presidente do CMDCA solicita 404 

informação que ele precisa com urgência, e ela como técnica tem que levantar estas 405 

informações o mais rápido possível e às vezes fica muito difícil conseguir estas 406 

informações, porque os relatórios mensais que eram entregues anteriormente não eram 407 

mapeados e não se fazia um panorama ou síntese, e considera que agora é o momento de 408 

se repensar, e acha desnecessário para o CMDCA os relatórios mensais e sugere que o 409 

relatório pode ser bimestral, trimestral ou quadrimestral, mas é preciso que tenha 410 

informações por política de atendimento. Acrescenta ainda, que é preciso repensar e 411 

começar do zero, sentar com a Comissão de Política de Atendimento dos Direitos e essa 412 

comissão se reunir com cada gestor de pasta e pensar num modelo de relatório para cada 413 

política e então entidades que são Assistência adotam o modelo de relatório da 414 

Assistência, as entidades que são da Saúde o relatório da Secretaria de Saúde e as 415 

entidades que não sabem de que política são como no caso da aprendizagem , mas que 416 

agora tem uma política responsável que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico – 417 

SEMDEC/ Trabalho,  por isso que é importante que se repense os relatórios por política e 418 

para planejar orçamentos e outras questões são essas as informações que o CMDCA 419 

precisa. Lucimaira Cabreira diz que concorda com que se trabalhe a forma como serão 420 

feitos os relatórios e vai ser preciso se discutir e planejar em cima disso, e acha que estes 421 

dados devem ir para o CMDCA, mas precisam ser discutidos pelo seu conselho de origem 422 

como o Conselho de Cultura ou Esporte por exemplo, e depois irem para o CMDCA, e isso 423 

começará a movimentar os conselhos, porque muitas vezes os relatórios vão direto para o 424 

CMDCA, mas os conselhos não estão inteirados do processo, e é preciso que cada 425 

conselho pense como vão agir, da mesma maneira que atua o conselho da Assistência 426 

Social, que é um conselho bem ativo. O Presidente Valdair diz que está percebendo que 427 

essas questões que estão sendo discutidas não irão levar a lugar algum nesta reunião e 428 

sugere que seja realizada uma reunião específica com os gestores e com os conselhos 429 

setoriais. Fábio  relata que a Política de Saúde tem três serviços inscritos no CMDCA, 430 

porém ela tem mais locais que atendem crianças e adolescentes, então quando se quer um 431 

dado da Política de Saúde em atendimento de criança e adolescente não vai ser possível 432 

contabilizar somente através dos serviços que possuem registro no CMDCA, então é 433 

preciso se pensar  num relatório não somente dos serviços registrados, mas sim da política 434 

no geral. Finalizando fica como encaminhamento a realização de uma reunião da Mesa 435 



Diretiva, da coordenação da Comissão de Política de Atendimento do CMDCA, com os 436 

gestores das Pastas e os Conselhos Setoriais para definir a questão do relatório, como 437 

formato e período de entrega. 6) Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão de 438 

Política de Atendimento dos Direitos – referente Registro/ Inscrição da PASTORAL 439 

DA CRIANÇA: Etelda realiza a leitura do parecer da Comissão de Política de Atendimento 440 

dos Direitos do CMDCA: a Comissão de Política de Atendimento dos Direitos do CMDCA, 441 

no uso de suas atribuições conforme Resolução n° 009/2017 de 15 de março de 2017 que 442 

reestrutura as Comissões Temáticas Internas do CMDCA – Gestão 2015/2017, em reunião 443 

realizada na data de 15/08/2017, na qual realizou a análise da documentação apresentada 444 

pela Entidade Pastoral da Criança, e:Considerando a Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto 445 

da Criança e do Adolescente – ECA; Considerando a Resolução nº 116/2006 – CONANDA, 446 

que altera dispositivos das Resoluções nº 105/2005 e 106/2006, que dispõe sobre os 447 

parâmetros para criação e funcionamento dos Conselhos de Direitos da Criança e do 448 

Adolescente e dá outras providências; Considerando as Resoluções nº 71 de 10 de junho 449 

de 2011 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que 450 

dispõem sobre o registro de entidades não governamentais e da inscrição de programas de 451 

proteção e socioeducativo das Entidades Governamentais no Conselho Municipal dos 452 

Direitos da Criança e do Adolescente; Considerando a Lei Municipal nº 6.278/2013 que 453 

dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente; Considerando a 454 

Resolução n° 044/2014 – CMDCA, que dispõe sobre os parâmetros para requerimento de 455 

registros, inscrição, validação bienal, renovação quadrienal no CMDCA de Cascavel; 456 

Considerando a Resolução n° 015/2017, de 23 de maio de 2017 do CMDCA QUE aprova 457 

validações e renovação de registros/ inscrições no CMDCA e outras providências dentre 458 

elas de fosse oficiada a Entidade Pastoral da Criança de Cascavel quanto à necessidade 459 

de complementação de documentos para a obtenção de registro no CMDCA; Considerando 460 

que a Entidade apresentou a documentação pendente e a Comissão após análise solicitou 461 

parecer técnico do Conselho Setorial de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – 462 

COMSANS; Considerando que o COMSANS emitiu o seguinte parecer: “A Entidade Pastoral 463 

da Criança faz parte do corpo representativo do COMSANS desde o início de suas 464 

atividades (setembro de 2014), sendo que, a partir daquele momento, através da atuação 465 

incessante de suas conselheiras (Maria de Lourdes Menon Schram – Titular e Joana D’Arc 466 

Maciel – suplente) traz à discussão e ao debate temas relacionados às atividades 467 

desenvolvidas por aquela entidade no âmbito da política de segurança alimentar e 468 

nutricional (SAN), em busca do sempre constante objetivo final do Direito Humano a Uma 469 



Alimentação Adequada (DHAA). Estas ações e experiências na área de saúde e educação 470 

alimentar e nutricional de crianças tem sido constantemente relatadas e apresentadas 471 

pelas conselheiras a este Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 472 

Sustentável, particularmente voltada à sobrevivência infantil, bem como à melhoria da 473 

qualidade de vida das famílias mais necessitadas, especialmente aos menores em maior 474 

risco e vulnerabilidade social e alimentar, tendo por base a viabilização de uma 475 

alimentação o mais natural e balanceada possível. Esta Comissão acredita que, com base 476 

no histórico de atuação junto ao COMSANS e à comunidade, a Pastoral da criança realiza 477 

um trabalho relevante nas ações de SAN, notadamente no combate à mortalidade infantil e 478 

à obesidade e, por consequência, na melhoria da qualidade de vida destas pessoas, 479 

através do acompanhamento, orientação e educação alimentar e nutricional a gestantes e 480 

crianças de até seis anos de idade, ensinando noções básicas de saúde e nutrição, bem 481 

como a pesagem e medição das crianças em períodos determinados para o 482 

acompanhamento nutricional destas”. A Comissão é de PARECER FAVORÁVEL ao 483 

registro da Entidade Pastoral da Criança do Município de Cascavel, com a inscrição de 484 

Programa de Proteção em Regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar. Sugere ao 485 

Conselho, que os bens adquiridos com recursos do FIA Municipal para a Associação 486 

Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança – ACAPAC, cujo registro no CMDCA foi 487 

cancelado através da Resolução n° 015/2017, de 23 de maio de 2017 – CMDCA, sejam 488 

repassados à Entidade Pastoral da Criança e que na composição/ representação do 489 

CMDCA seja substituída a ACAPAC pela PASTORAL DA CRIANÇA até que ocorra a 490 

eleição do CMDCA para a gestão 2017/2019, devido esta desenvolver as mesmas 491 

atividades e com os mesmos dirigentes. É o parecer. Valdair coloca o parecer em 492 

aprovação e o mesmo é aprovado com 20 (vinte) votos favoráveis e 03 (três) ausências. 493 

Dando sequência à reunião o Presidente passa para o próximo ponto da pauta 7) 494 

Apreciação e Deliberação de solicitações da SEASO: a) Suplementação de valor para 495 

aquisição de computadores para o CRAS Cancelli (Ofício nº 980/2017 de 26/07/2017); 496 

b) Alteração de descrição de Objeto/ Valor para aquisição de Veículo 1.4 para 1.0 - 497 

Programa Família Acolhedora (Ofício nº 1138/2017 de 22/08/2017), relativos aplicação 498 

de recursos do FIA Municipal, já deliberados pelo CMDCA:  Etelda diz que no Ofício nº 499 

980/2017 de 26/07/2017 – SEASO  informa que segundo a Resolução nº 035/2017 do 500 

CMDCA de 10/11/2017, a qual aprovou o Projeto da Unidade CRAS Cancelli para a 501 

aquisição de 07(sete) computadores no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e 502 

quinhentos), a mesma ainda não foi efetivada até o momento como é de ciência deste 503 



Conselho,  porque não havia registro de preço para a sua aquisição, e neste sentido a 504 

partir da data de 27 /07/2017 foi homologada a ata de compra dos computadores no valor 505 

unitário de R$ 3.000,00 (três mil reais cada), considerando que o valor do computador em 506 

ata de registro de preço é maior que a informação apresentada no plano de aplicação, a 507 

SEASO informa que a diferença é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para que 508 

seja efetivada a compra dos aparelhos de informática e apresenta tabela da diferença de 509 

valores para os conselheiros presentes. Solicita a apreciação e deliberação do CMDCA 510 

para a suplementação do valor informado para a aquisição dos equipamentos para o CRAS 511 

Cancelli, em relação ao ofício nº 1138.  Etelda explica que era para ser adquirido um 512 

veículo com motor um ponto quatro no valor de R$ 44.460,00 (quarenta e quatro mil, 513 

quatrocentos e sessenta reais), considerando que o veículo não foi comprado por não ter 514 

registro de preço, agora com este valor só é possível à compra de um veículo com motor 515 

um ponto zero. O Vice-Presidente do CMDCA José César Sagrilo diz que já está cansado 516 

de deliberar sobre suplementação, e comenta que isso já vem acontecendo há muito tempo 517 

e que o papel do Conselho é deliberar mesmo e dizer que as coisas tem que acontecer até 518 

“tal dia” ou sobre pena de encaminhamento para o Ministério Público ou para outros 519 

serviços, e tanto ele como a Mesa Diretiva do CMDCA, já estão cansados de pautar, 520 

sugerir e reclamar sobre o assunto, porque até a poucos dias atrás o Conselho estava 521 

deliberando orçamentos de 2013 e 2014 que ainda não foram gastos e ainda continua-se 522 

solicitando suplementação. Expõe que não é contra nenhum serviço ou Entidade, mas quer 523 

deixar claro que se for possível se comprar somente 03 (três) computadores no momento, 524 

que sejam comprados somente os três e se tiver que suplementar, que a suplementação 525 

seja feita com verba da Secretaria e fala ainda que o CMDCA não tem culpa se não teve 526 

orçamento, ou se demorou em sair licitação. O CMDCA deliberou, com cronograma pra ser 527 

cumprido e o dinheiro saiu, se existe falta de competência para que as coisas aconteçam e 528 

o setor público não consegue se modernizar, deve ter um limite a ser questionado e 529 

cobrado Por este Conselho, pois sua deliberação não está sendo cumprida. Alega que 530 

como conselheiro não importa pra ele se é governamental ou não governamental, pois se 531 

tiver que suplementar acha que deve ser feita a suplementação com verba do orçamento 532 

da secretaria, porque não é preciso suplementar a Pastoral da Criança, porque ela já foi e 533 

comprou, nem as outras entidades. Lembra que faz mais de dois anos que está no 534 

conselho essa discussão e a possibilidade de se gastar o que foi deliberado no mesmo ano 535 

que foi deliberado, e diz que a sua posição é de não suplementar e que seja adquirido o 536 

que for possível com o recurso que se tem e a secretaria se quiser suplementar que ela 537 



complemente. Valdair comenta que já está sendo feita uma articulação com o Compras e o 538 

CMDCA, que já se pensou nisso em outras reuniões e comenta que agora é a hora de 539 

fazer com que as coisas funcionem, e considera que essas situações tem muito a ver com 540 

a falta de planejamento e é preciso planejar os recursos do FIA quando vão para as 541 

secretarias e pela demora e falta de planejamento é que surge a necessidade de 542 

suplementação. Fala que é preciso saber por que são tão demoradas às licitações e nessa 543 

reunião com o Compras vai ser possível se discutir tudo isso e passa a palavra para a 544 

conselheira Denise Aline Perondi Viccari que comenta quando uma entidade recebe um 545 

recurso o trâmite para que ela use o dinheiro é menos moroso e todos sabem o quanto a 546 

gestão pública é morosa e diz que acha estranha que no pedido é que para os 547 

computadores foi solicitada a suplementação e valor e para a aquisição do veículo não 548 

houve o mesmo pedido, e o veículo que será comprado vai ser um veículo inferior. 549 

Lucimaira Cabreira Gerente da Proteção Social Especial da SEASO esclarece para os 550 

presentes que na questão do veículo foi feita uma avaliação por ela mesmo junto ao 551 

administrativo e que o projeto é de 2016, e devido à demora habitual para as aquisições à 552 

suplementação não foi solicitada porque o veículo 1.0 já tem registro de preço e a 553 

aquisição do veículo já pode ser feita sem acarretar grandes prejuízos para a logística 554 

interna de atendimento, porque senão vai ser preciso aguardar a próxima licitação para 555 

adquirir um veículo 1.4, como isso leva tempo, ficarão sem o veículo e a locomoção interna 556 

e o prejuízo que é significativo na logística de atendimento interna e fala que a 557 

recomendação para que o Administrativo encaminhasse a solicitação desta troca para o 558 

CMDCA partiu dela, porque se o Conselho aprova o veículo é adquirido em poucas 559 

semanas e o recurso já está disponível na conta. Quanto aos computadores à 560 

suplementação foi solicitada pelo fato da necessidade de se equipar o laboratório para se 561 

tiver mais computadores para atender as crianças nas atividades desenvolvidas pelo 562 

CRAS. Maria Tereza pergunta para Lucimaira quantos veículos existem no Família 563 

Acolhedora, que responde que existe um veículo Palio que é do FIA e veículos locados que 564 

não estão em bom estado totalizando 04 (quatro) e o que será adquirido irá substituir os 565 

veículos que não estão em boas condições de uso, para melhorar a segurança no 566 

transporte. Maria Tereza comenta que é preciso crescer e fazer história dentro do CMDCA 567 

e todo ano é a mesma coisa, onde o imposto de renda vai até abril e é preciso solicitar até 568 

abril o projeto para as entidades e deliberar no máximo até junho, analisar os projetos e 569 

enviar, e caso até o final do ano o dinheiro não for gasto ele volta para o Fundo, e se o 570 

responsável é o Compras eles que se agilizem. Etelda complementando a fala de Maria 571 



Tereza diz que à pedido da Mesa Diretiva já está agendada uma reunião para o dia vinte e 572 

dois ou vinte e sete (à confirmar uma das datas) com as Compras e o Escritório de 573 

Compras que foi criado e coordenador pelo presidente da ACIC, Secretaria Municipal e 574 

Planejamento – SEPLAN, Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN e Mesa Diretiva do 575 

CMDCA, porque em conversa com o diretor do Compras, ele falou para ela, que o grande 576 

problema das secretarias é a falta de planejamento e por não ter os registros de preço, e a 577 

chave da questão é ter o registro de preço. A conselheira tutelar Andrelina Pedroza Battisti 578 

comenta que desde o início do ano foi solicitada a manutenção do veículo do Conselho 579 

Tutelar, que está batendo todo, e que quando se está nele não é possível nem atender ao 580 

telefone devido ao barulho, e que já foi enviado ofício à SEASO solicitando a manutenção, 581 

mas até agora não foi realizada e diz que em conversa com o chefe da frota ele relatou 582 

para ela que existe o recurso para a manutenção, mas não tem licitação. Acrescenta que o 583 

Conselho Tutelar precisa funcionar e o carro faz parte da estrutura, e andar com um carro 584 

em mau estado é colocar a vida do conselheiro, motorista e muitas vezes do usuário em 585 

risco. Valdair fala para Andrelina que o ofício foi recebido pelo CMDCA e encaminhado 586 

para a SEASO pedindo urgência nessa situação, e solicita que a conselheira encaminhe 587 

para o CMDCA todos os ofícios que foram enviados para a SEASO que não foram 588 

respondidos, para que o CMDCA acione diretamente o Prefeito Municipal ou acione o 589 

Ministério Público, porque o município é responsável por garantir a estrutura de 590 

atendimento e funcionamento dos Conselhos Tutelares. Fábio diz que quando se trata do 591 

planejamento dos recursos do FIA, talvez o CMDCA tenha que reformular o processo de 592 

lançamento da campanha do FIA, porque quando se tem que trabalhar com ata de registro 593 

de preço não é possível se saber em um mês, cita o exemplo do CAPS AD que precisa 594 

envelopar a Kombi, porque eles vão trabalhar com o projeto de prevenção aprovado pelo 595 

CMDCA e que até hoje não saiu do papel. Que não adianta lançar a campanha do FIA 596 

agora e daqui dois meses encaminhar pro Compras, porque eles não vão adquirir. Etelda 597 

conclui que CMDCA não tem um banco de projetos. Fábio comenta ainda que se bate tanto 598 

na questão da Secretaria de Assistência, mas ninguém sabe que a Secretaria de Saúde 599 

está com uma ambulância para o município todo e tem 39 (trinta e nove) veículos parados 600 

porque não tem ata de registro de preço para manutenção de veículos, e que isso está 601 

impactando no atendimento, diz que se bate tanto na SEASO, mas a Secretaria de Esporte 602 

não tem nenhum projeto vinculado ao CMDCA, nem a Secretaria de Cultura e o todos 603 

continuam batendo na única que funciona. O Presidente Valdair diz ser muito grave o que 604 

foi relatado pelo conselheiro Fábio, pois somente agora o CMDCA está sabendo desse 605 



caos na Saúde e sugere que imediatamente a Secretaria de Saúde seja oficiada. José 606 

Cesar solicita que a pauta seja deliberada por ter somente mais uma hora de reunião e 607 

Etelda acrescenta que é preciso deliberar se vai ser feita a suplementação ou se acata a 608 

sugestão do vice-presidente de se comprar o que dá pra ser comprado? Fábio comenta 609 

que até hoje todos os pedidos de suplementação foram contemplados e sugere que a partir 610 

do próximo edital do FIA se faça uma regra nova, porque negar de uma hora pra outra e 611 

sim critério, prejudica o serviço que solicitou e está contando com isso. José César diz que 612 

não se está estabelecendo regras e que o conselho nesta plenária tem poder para decidir 613 

sim ou não e em algum momento é preciso se posicionar, lembra Fábio que ele fazia parte 614 

da Mesa Diretiva até pouco tempo atrás e não tinha essa posição e que nunca cobrou da 615 

Mesa Diretiva quando ele fazia parte dela, que não entende essa sua posição de defender 616 

a SEASO, pois sempre foi o primeiro a questionar que a SEASO tinha privilégios, diz que é 617 

preciso ser coerente, porque uma posição que se tinha ontem, hoje já não é a mesma. 618 

Valdair retoma e diz que existem duas propostas a de fazer a suplementação e comprar os 619 

sete computadores incialmente solicitados e a proposta do José César que é de comprar a 620 

quantidade de computadores que for possível com o recurso que foi deliberado pelo 621 

CMDCA que é de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reis). Etelda explica que agora 622 

a SEASO está dizendo que para comprar sete computadores é necessário R$ 21.000,00 623 

(vinte e um mil reais) portando há necessidade de suplementação de R$ 3.500,00 (três mil 624 

e quinhentos reais). O Presidente pergunta para Lucimaira onde os computadores serão 625 

utilizados.  Lucimaira diz que o CRAS Cancelli iniciou as atividades no ano passado e que 626 

grupo de crianças está aumentando e os computadores são para o laboratório de 627 

informática para as crianças e não para o serviço. O conselheiro tutelar Gustavo Scherole 628 

de Brito fala que a questão não é tanto pela suplementação e é preciso se avaliar qual é o 629 

prejuízo que dois computadores a menos podem trazer no atendimento. Valdair diz 630 

concordar porque é preciso avaliar no que isso irá impactar, quanto ao número de crianças 631 

a serem atendidas. Lucimaira explica que faz muito tempo que não se tem registro de 632 

preço para computadores, somente agora é que se está tendo esta retomada para a 633 

aquisição de novos computadores com registro de preço. Valdair fala que avaliando o que 634 

isso irá impactar no atendimento das crianças acha considerável a suplementação.  José 635 

César diz que mantém a sua proposta de não suplementar e diz não tem nada contra o 636 

serviço, mas que é preciso que a Administração Pública se agilize, porque o recurso já foi 637 

deliberado e o CMDCA não está tirando o dinheiro de ninguém e espera que todos 638 

entendam que a briga do CMDCA é para aumentar a demanda de atendimentos e de 639 



técnicos, mas uma hora este conselho precisa se posicionar, para dizer que nós mudamos 640 

a história sim, e para quem está há anos neste conselho sabe que todos os anos nós 641 

estamos suplementando, e mantém a sua proposta sim, de comprar o número de 642 

computadores que der e o carro um ponto zero. Solicita que este encaminhamento conste 643 

em ata, pois este fez história sim e veio para mudar seus encaminhamentos para melhor. 644 

Silvana Andrade questiona se há a possibilidade do CMDCA solicitar que sejam comprados 645 

os sete computadores e que a secretaria pague o que está faltando, e isso seria uma 646 

terceira proposta, porque concorda com a colocação de José César e sugere que sejam 647 

comprados todos os computadores, pois quem perdeu o prazo não foi o CMDCA e sim a 648 

SEASO e diante disso que pague os dois computadores que faltam. Valdair diz que o 649 

CMDCA não pode impor gastos ao município. Maria Tereza diz que o que precisa ser feito 650 

é uma Resolução com prazos e se não for cumprido o prazo o dinheiro seja reaplicado. 651 

Valdair retoma as três propostas: 1) é a de suplementação de R$ 3.500,00 (três mil e 652 

quinhentos reais) para computadores; 2) do José César que é de comprar o que dá;3) que 653 

seja feito um remanejamento e que vão os sete computadores para o CRAS. Maria Tereza 654 

diz que a proposta de remanejamento é ilegal e não irá ser atendida. Após longa discussão 655 

o Presidente coloca em votação as duas propostas, com um quórum de 23 (vinte e três) 656 

conselheiros, sendo que a proposta de atender a solicitação de suplementação teve 14 657 

(catorze) votos favoráveis e a proposta de não suplementação e compra o que for possível 658 

teve 09 (nove) votos favoráveis; e a compra do veículo um ponto zero e não um ponto 659 

quatro foram 21 (vinte e um) votos favoráveis e 02(duas) abstenções. Pauta  8) 660 

Ratificação de encaminhamentos da Comissão de Eleição do CMDCA, em 661 

consonância com a nova Lei Municipal nº 6.745/2017 de 23 de agosto de 2017: Edital 662 

de Convocação nº 007/2017 de 28/08/2017; Cronograma de Providências e Prazos; 663 

Evento de Posse; Reunião da Nova Gestão e Eleição da Mesa Diretiva: Etelda diz que 664 

todo o material sobre da eleição foi encaminhado para todos os presentes e questiona aos 665 

presentes se existe alguma dúvida sobre o assunto, porque a Comissão está tomando 666 

todas as providências, com informação de todos os procedimentos ao Ministério Público. 667 

Não havendo dúvidas e com a plenária ciente e de acordo, o Presidente dá sequência à 668 

reunião. 9) Instituição de Comissões do CMDCA: Comissão de Revisão/ Adequação 669 

do Regimento do Conselho e do Decreto do FIA Municipal (prazo de 90 dias após a 670 

Publicação da Lei Municipal em 23/08/2017):  Etelda diz que a nova lei do CMDCA prevê 671 

que após a sua publicação em noventa dias o Conselho elabore o seu regimento e há a 672 

necessidade da criação de uma nova comissão para elaborar minuta com as alterações do 673 



mesmo. Fábio questiona porque o trabalho não pode ser feito pela Comissão de Leis. 674 

Etelda explica que a comissão de leis foi extinta e diz que quando houver necessidade, as 675 

comissões terão que ser criadas como temporárias e para fim específico. Diz que é 676 

possível essa responsabilidade ser passada para uma comissão já existente, contudo há 677 

necessidade de ter uma comissão para discutir o assunto e isso tem que ser feito na 678 

gestão atual. Sugere que faça parte da comissão as representantes da Ordem dos 679 

Advogados do Brasil – OAB - Dra. Leoni Aldete Prestes Naldino e a Dra. Juliana Gomes 680 

Savi. O Presidente Valdair sugere que um dos participantes seja da Secretaria Municipal de 681 

Assuntos Jurídicos – SEAJUR. Etelda sugere que seja feita uma comissão bem enxuta e 682 

fica decido então que a comissão será composta pelos seguintes membros: Dra. Juliana 683 

Gomes Savi, Leni Filipine Dal Pai e a conselheira Jane Prestes Dalagnol. Etelda explica 684 

que a comissão é temporária somente para a adequação do regimento e quando o mesmo 685 

for aprovado pelo Conselho a Comissão fica extinta. Dando sequência a reunião Valdair 686 

antecipa o ponto de pauta  10) Definição quanto à participação do CMDCA na Plenária 687 

do CEDCA - por Teleconferência, em 19/09 à tarde na SEDS – ER Cascavel: Etelda 688 

comenta que o CEDCA irá realizar uma teleconferência e o local provavelmente seja no 689 

Escritório Regional da SEDS, pois o local ainda não foi definido porque eles ainda estão 690 

aguardando a confirmação de presença. Diz que a plenária está aberta também aos 691 

conselhos tutelares e que serão realizadas três palestras, a primeira será com o Dr. Murillo 692 

Digiácomo, sobre Conselhos de Direitos e o FIA; outra sobre todas essas deliberações que 693 

o CMDCA fez de repasse de Fundo a Fundo com Leandro Nunes Meller e a terceira sobre 694 

o Enfretamento as Violências com a Fabiana Taborda. Etelda fala que a Mesa Diretiva do 695 

CMDCA já se inscreveu e tendo possibilidade o Dr. Luciano Machado e a Dra. Andrea 696 

Simone Frias também estarão participando, porque na pauta três o CMDCA quer abordar 697 

sobre o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente – NUCRIA, a prioridade no 698 

atendimento de crianças e adolescentes e a falta de estrutura do NUCRIA. Diz que a outra 699 

pauta que o CMDCA tem é a participação de adolescentes no conselho porque ainda 700 

existem algumas dúvidas, mas fala que a pauta principal que já foi acordada com o 701 

Ministério Público é o terceiro item. Expõe que o CMDCA solicitou pauta ao CEDCA devido 702 

à dificuldade do Ministério Público e da Mesa participarem, para saber os horários, e a 703 

resposta obtida foi que não seria aberto para nenhuma pauta, somente para o que já está 704 

previsto. Etelda questiona devido o fato de o CEDCA fechar sua pauta.  Maria Tereza 705 

sugere que Etelda aproveite a ocasião e mostre a sua indignação “ao vivo e a cores” para 706 

todo o Estado. Etelda pergunta onde é que está o processo democrático nas reuniões 707 



deste conselho, porque se o conselho é um espaço público ele não pode fechar este 708 

espaço. Maria Tereza diz que está no CEDCA e algumas coisas ela tem que trazer para o 709 

CMDCA, principalmente quanto às deliberações, porque algumas são aprovadas em 710 

fevereiro e ainda não saíram, e no ano que vem é ano político e vai virar um inferno. 711 

Acrescenta ainda que apoia que no dia da teleconferência sejam expostas todas as 712 

indignações, e que gostaria imensamente que todos os conselheiros tutelares estivessem 713 

presentes para cobrarem sobre a capacitação, pois é uma “enrolação”, porque essa 714 

capacitação já foi solicitada inúmeras vezes e sempre tem uma desculpa, e dizem que a 715 

culpa é de todo mundo, menos da SEDS, no entanto quem enrola é a SEDS, e relata que 716 

se alguma coisa ela não consegue trazer para o CMDCA é culpa da SEDS, que é quem 717 

segura e que esse palavreado de que não pode é da SEDS, e não dos conselheiros da 718 

sociedade civil porque por eles a pauta seria aberta. Etelda diz que a pessoa que 719 

respondeu o e-mail foi a Secretária Executiva do CEDCA e Maria Tereza diz que a 720 

Secretária deve ter perguntado para o Sr. Leandro que é Superintendente da SEDS e ele 721 

deve ter respondido isso, e fala para Etelda colocar esta indignação a nível de Estado, e 722 

que tem certeza que terão mais indignados. Considera que quando se quer fazer uma 723 

conversa não há necessidade de ser uma conversa longa, trazendo uma pessoa pra dizer 724 

o que é conselho de direitos porque todos já sabemos que é preciso como funciona, o que 725 

todos querem saber é como funciona as coisas lá e o motivo de tanta demora nas 726 

respostas. Fala que gostaria que essa indignação fosse colocada para eles. Etelda diz que 727 

pelo o que foi entendido o CEDCA padronizou a pauta, só que o Conselho da Criança de 728 

Cascavel está em outro patamar totalmente diferente de um conselho de uma cidade de 729 

pequeno porte, onde muitas vezes o conselho nem funciona, então por isso essa 730 

necessidade de discussões diferenciadas, porque o desejo do CMDCA não é ouvir do Dr. 731 

Murillo novamente sobre o CMDCA, mas questionar sobre algumas questões que são de 732 

interesse do CMDCA, uma coisa é o Conselho Tutelar e de Direitos de Campo Bonito, 733 

outra coisa é o de Cascavel. Etelda diz que diante da pauta da reunião do CEDCA é 734 

preciso garantir a presença de conselheiros. Explica que não precisa fazer inscrição que 735 

será uma plenária.  Maria Tereza diz que será feita com abertura de microfone e será 736 

ouvido pelo Estado todo e diz que é uma reunião extraordinária do CEDCA ampliada. 737 

Etelda sugere que os Conselhos Tutelares encaminhem ofício para a SEDS informando 738 

quantos irão participar e diz que precisa saber se além da Mesa Diretiva do CMDCA mais 739 

algum conselheiro irá participar, pois solicitaram as confirmações de presença, certamente 740 

para definirem local compatível. Além da Mesa ou seguintes conselheiros confirmaram 741 



presença: Lucimaira Cabreira, Roseli Dietrich, Silvana Andrade e Fábio Tomasseto. Dando 742 

sequência na reunião, Valdair retoma ao ponto 11) Ofício nº 547/2017 de 24/07/2017 – 743 

CEDCA-PR – Parecer da Câmara Setorial de Políticas Básicas – CEDCA referente ao 744 

Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cascavel PR, para 745 

conhecimento e providências cabíveis: Etelda relembra a todos que na reunião anterior 746 

realizou a leitura do parecer da ABRINQ elogiando o Plano Decenal de Cascavel, dizendo 747 

que era um dos melhores planos do Brasil e para a surpresa do CMDCA, logo após isso, foi 748 

recebido um relatório da SEDS apontando uma série de questões sobre o Plano, como se 749 

fosse um plano falho em vários itens, e apresenta uma síntese feita por ela apontando os 750 

itens questionados pelo CEDCA: a comissão técnica da SEDS fez os seguintes 751 

apontamentos em relação ao plano - no item 01 Marco Legal eles ressaltam que o 752 

município deverá fazer um levantamento das principais legislações nacionais e 753 

internacionais; no Plano Decenal de Cascavel nas páginas 28 (vinte e oito) a 43 (quarenta 754 

e três) constam o marco histórico legal, o internacional, o nacional, o marco histórico do 755 

controle social, do FIA e dos Conselhos Tutelares e tem muito mais do que foi solicitado na 756 

Resolução do CEDCA; no item 02 apontaram os princípios e eixos norteadores e seus 757 

objetivos, sendo que no nosso plano nas páginas 44 (quarenta e quatro até a 47 (quarenta 758 

e sete) constam essas informações e a única coisa que não foi colocada é o 759 

reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, porque isso já está 760 

implícito em tudo que foi colocado, porque criança como sujeita de direito e protagonismo é 761 

parte do todo, e nos eixos norteadores não foi mencionado tecnicamente o diagnóstico e o 762 

que é, mas foi colocado o diagnóstico geral de Cascavel que é muito detalhado nos dados 763 

sobre criança e adolescente; no item 03 - Plano de Ação eles colocam que faltou o 764 

detalhamento e definição de prazos/ cronograma, no entanto verifiquei que da página 312 765 

(trezentos e doze) até a página 384(trezentos e oitenta e quatro) foram aprovados pelo 766 

CMDCA no ano de 2016 os prazos de cumprimento do plano e de suas metas, desde 2015. 767 

No Item 05 Cronograma de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação dizem a mesma 768 

coisa, que falta um cronograma detalhado, no entanto não consta mais menciona que será 769 

instituída Comissão para tal e este fará um planejamento de ações de acompanhamento, 770 

monitoramento e avaliação.  Maria Tereza diz que foram mais de 300 (trezentos) planos 771 

analisados e ela como conselheira do CEDCA participou das análises, mas não analisou o 772 

de Cascavel, e por ter perdido uma parte da reunião, foi solicitar explicação do advogado 773 

que avaliou o plano de Cascavel e o avaliador disse que o plano de Cascavel foi um dos 774 

melhores do Paraná e o Conselho não entendeu o que ele quis dizer. Maria Tereza diz que 775 



o CEDCA é lotado de advogados e bem poucos assistentes sociais e que essa avaliação 776 

foi meio padronizada e enviada para todos, tanto para quem fez um bom plano como para 777 

quem não fez. José César sugere que seja questionado o CEDCA sobre esta avaliação, 778 

com envio de ofício.  Pauta 12) Análise e encaminhamentos, quanto ao Ofício nº PPAC 779 

057/2017 de 22/08/2017 da Fundação ABRINQ, em resposta ao Ofício nº 188/2017 de 780 

09/08/2017 – CMDCA, com solicitação de informações quanto à desclassificação do 781 

Prefeito Amigo da Criança de 2012/2016: Etelda relembra a todos que em plenária 782 

anterior o CMDCA decidiu encaminhar para a ABRINQ uma solicitação de informação de 783 

qual foi o motivo que o Prefeito Amigo da Criança não foi premiado na gestão anterior, e 784 

faz o resumo da resposta recebida, na qual diz que: o município cumpriu todas as 785 

exigências técnicas, mapas e relatórios técnicos foram cumpridos e o que impactou não 786 

foram o critérios técnicos e sim a avaliação política, que se trata de uma análise 787 

institucional que considera eventuais atos praticados pelos gestores municipais que 788 

contrariam os princípios da Constituição Federal, da Administração Pública e do ECA, 789 

razão pela qual o município apesar de alcançar bom índice de avaliação técnica, não 790 

chegou ao processo final. Etelda comenta que no final da resposta, no último item eles 791 

colocaram que podem agendar uma visita para maiores esclarecimentos e propõem como 792 

data o mês de agosto. Após discussões sobre o motivo do município não ser premiado no 793 

Programa Prefeito Amigo da Criança.  Valdair menciona que acredita que um dos motivos 794 

foi à questão dos uniformes escolares e da merenda escolar que saiu várias informações 795 

na mídia. Etelda diz que é extraoficial, mas também teve uma situação de denúncia 796 

envolvendo a abordagem de ciganos e que pode ser que a ABRINQ tenha acesso às 797 

denúncias. Não havendo outras questões a serem abordadas, fica pendente para a mesa 798 

diretiva ver a questão da visita pelos técnicos da Abrinq e para ampliar o diálogo sobre este 799 

assunto. Pauta 13) Apresentação dos Conselheiros Fábio e Mônica sobre a 800 

participação no Evento de 27 ANOS DO ECA em Curitiba (10 minutos): Fábio diz que 801 

vai passar um vídeo de um trecho da palestra do Dr. Olympio de Sá Sotto Maior Neto que 802 

traduz quase todo o evento. Após o vídeo Fábio diz que não teve memória suficiente em 803 

seu celular para gravar toda a palestra, mas que alguns dados apresentados por ele foi 804 

interessantes, principalmente os que falam sobre os atendimentos de álcool e drogas, 805 

porque hoje no Paraná só existem sete CAPS para atender todo o Estado, em Cascavel 806 

são dois, Londrina e Curitiba possuem dois cada uma, e outro que no momento não se 807 

recorda, mas em todo o Paraná só existem sete para atender toda a demanda de álcool e 808 

drogas. Fala que foi um evento com pouco tempo e muitas pautas concomitantes e que 809 



tinham que escolher e priorizar o que queriam acompanhar.  Que foram realizadas oito 810 

oficinas, onde as inscrições eram feitas anteriormente e muitas delas já estavam fechadas 811 

e ele conseguiu participar da Oficina da Inclusão de Crianças e Adolescentes com 812 

Deficiência e diz que foi muito rica, devido à problemática muito grande que é a inserção de 813 

crianças e adolescentes na rede pública de ensino e particular. Em todas as mesas tinha 814 

dois promotores de justiça que faziam a mediação, e na mesa de trabalho que ele 815 

participou estavam dois promotores da área da pessoa com deficiência e comenta que a 816 

maior briga foi na questão das escolas particulares aceitarem estas crianças porque hoje é 817 

só a rede municipal que aceita e inclui essas crianças. Relata que saiu da mesa algumas 818 

propostas para ser formulado um documento para ser encaminhado com vistas à garantia 819 

da inclusão de criança com deficiência na rede particular de ensino, sem o ônus de 820 

cobrança de valores acima do permitido e estabelecido para qualquer outra criança. 821 

Percebeu que esta é a frustração de muitos municípios do Paraná e de outros estados, 822 

bem como no contexto nacional. Fala que o evento foi extraordinário e muito produtivo, diz 823 

que depois das falas houve a apresentação de uma pesquisa realizada pela Associação 824 

dos Conselheiros Tutelares do Paraná no qual apresentam dados de um estudo sobre os 825 

conselhos tutelares e mais uma vez os conselhos de Cascavel se destacaram, 826 

principalmente na questão da remuneração, pois é o conselho tutelar mais bem 827 

remunerado do Paraná. Informa que será realizado um novo evento para tratar sobre a 828 

violência contra crianças e adolescentes. Terezinha Donega solicita a fala e relata que 829 

existe uma proposta na Câmara Federal em relação aos conselhos tutelares, porque em 830 

Cascavel a lei está em andamento e o salário não será modificado, mas em algumas 831 

cidades com poucos habitantes em que muitas vezes os conselheiros tutelares são 832 

indicados pelo Prefeito ou por um Vereador, e nem sempre tem a qualificação necessária 833 

para a função, e se um Vereador ganha R$ 1.000,00 (mil reais) como irão pagar R$ 834 

5.000,00 (cinco mil reais) para um conselheiro? A proposta da Câmara Federal é de que 835 

não se padronize os salários, porque não tem como uma cidade pequena pagar altos 836 

salários aos conselheiros, mas a proposta é que os conselheiros tutelares de cargo 837 

comissionado entrem no patamar salarial de coordenador, gerente ou diretor, equiparando 838 

com os salários dos funcionários públicos municipais que ocupam algum cargo. Valdair 839 

agradece a s contribuições e reforça a importância destes retornos para a plenária quando 840 

alguém vai representar o conselho em evento. Pauta 14) Para Conhecimento: 14.1 – 841 

Novas Presidências Conselhos Tutelares: Ofícios nº 425/2017 de 16/08/2017 – CT 842 

Leste;  nº 306/2017 de 22/08/2017  e nº 399/2017 de 07/08/2017 – CT Sul: Etelda diz que 843 



a informação foi enviada a todos e os novos Presidentes são: Conselho Tutelar Leste, a 844 

Sandra Elenice de Jesus e a Vice a Maria Fátima Dalamaria, no Conselho Oeste Ana Marly 845 

de Almeida e a Vice Andrelina Pedroza Battisti e no Conselho Sul a presidente é a 846 

Terezinha de Almeida Donegá e o Vice o Everaldo da Silva Rodrigues. 14.2 -  Ofício nº 847 

590/2017 de 27/07/2017 – CEDCA PR sobre solicitação CMDCA de aumento de 848 

recursos para ações preventivas/ SCFV:  Etelda fala que por deliberação anterior do 849 

Conselho, foi encaminhado Ofício ao CEDCA solicitando que em novas partilhas  850 

disponibilizem valores maiores para a área preventiva e em resposta  ao CMDCA dizem 851 

que irão considerar a sugestão apontada pelo Conselho. 14.3 – Reunião realizada pela 852 

Mesa Diretiva com a presença de autoridades do Judiciário, Ministérios Públicos, 853 

Delegacias de Polícia e do Adolescente, NUCRIA, Defensoria Pública, Conselhos 854 

Tutelares e OAB – Pauta: Estrutura de funcionamento e atendimento do NUCRIA, 855 

Defensoria Pública e Oitiva Qualificada no Judiciário: Valdair expõe que foi realizada a 856 

reunião da Mesa do CMDCA, com a presença de alguns conselheiros tutelares com os 857 

Promotores do Fórum para articular a questão do funcionamento do NUCRIA e decorrente 858 

desta reunião foram feitos três encaminhamentos: um deles é o Conselho levantar esta 859 

demanda na reunião ampliada do CEDCA do dia dezenove;  se este encaminhamento não 860 

tiver êxito o segundo será a Mesa Diretiva solicitar uma pauta na reunião do CEDCA em 861 

Curitiba e estar presente para debater sobre o assunto, e o terceiro é  realizar uma 862 

Audiência Pública,  que já está agendada para o dia dez de outubro, cuja pauta é discutir a 863 

questão do NUCRIA e o funcionamento de órgãos públicos na esfera municipal sem 864 

estrutura, mas o foco principal é o NUCRIA, porque crimes e violência contra a criança e o 865 

adolescente,  não estão sendo prioridade para o Governo Estadual. 14.4 – Leis Federais 866 

nº 13.440/2017 (altera o artigo 244-A ECA – pena para quem submeter criança ou 867 

adolescente à prostituição ou exploração sexual) e nº 13.441/2017 (dispõe sobre 868 

infiltração de agentes de polícia na internet para investigação de crimes contra a 869 

dignidade sexual de criança e adolescente)  – que alteraram o ECA: Etelda diz que 870 

foram criadas duas novas leis federais de alteraram o ECA e solicita que verifiquem seus e-871 

mails, nos quais foram enviados os documentos para que leiam e tenham conhecimento. 872 

14.5 – Capacitação para Conselheiros de Direitos, Conselheiros Tutelares e Membros 873 

do Comitê de Acompanhamento do Plano Decenal – Temática: Orçamento Criança e 874 

Adolescente – OCA, data 15/09/2017 das 8h30 às 12h: sobre e item Etelda diz que no 875 

vídeo que foi apresentado por Fábio o Promotor falou sobre o orçamento e sobre o que 876 

vincula o Executivo Municipal ao cumprimento da prioridade na Política da Criança e do 877 



Adolescente e a pedido do CMDCA a SEASO buscou e vai realizar uma capacitação que já 878 

foi encaminhada a informação para todos, a qual acontecerá sexta-feira, dia quinze de 879 

setembro durante toda a manhã e é sobre o Orçamento Criança Adolescente  - OCA. 880 

Solicita que os interessados confirmem a participação com urgência, para que o setor 881 

responsável veja a questão de quantidade de coffee e os encaminhamentos da 882 

capacitação. Acrescenta ainda, que por esta capacitação ser uma solicitação do CMDCA 883 

entende-se que é uma obrigação dos conselheiros participarem, e sugere que os 884 

conselheiros tutelares também participem. A capacitação é pautada nas orientações do 885 

OCA da ABRINQ, que é uma exigência legal para a premiação do Prefeito Amigo da 886 

Criança, e fala que o Prefeito atual de Cascavel já determinou que ele quer o OCA 887 

instituído no município. Terezinha de Almeida Donega solicita a fala e pergunta para o 888 

Vice-Presidente se existe a possibilidade de remarcar a data para irem tratar da evasão 889 

escolar na Promotoria porque a data marcada é a mesma data e horário da capacitação e 890 

fica decidido que se reunirão à tarde. Etelda informa que a capacitação será na sala nº 11 891 

do SENAC. Fábio sugere que sejam convidadas para a capacitação algumas pessoas de 892 

outras secretarias que trabalham com as questões de orçamento. Etelda diz que a 893 

responsabilidade dessa capacitação e da Susana Medeiros e da Luzia de Souza Aguiar. 894 

Lucimaira explica que a Luzia é a articuladora do Prefeito Amigo da Criança e o material 895 

que será trabalhado por ela na capacitação é um material que já está circulando junto às 896 

outras secretarias. Etelda diz que já foi realizada uma reunião anterior em que a Luzia 897 

trabalhou a questão com os gestores, e esta capacitação é mais específica para os 898 

conselheiros de direito e tutelares, e diz que precisa que todos que tiverem interesse em 899 

participar confirmem por e-mail, porque a Secretaria Executiva precisa confirmar os 900 

participantes até hoje à tarde. Pautas Inclusas - 15) Informes – Etelda informa que o 901 

Prefeito Municipal e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos 902 

Deputados Federais estarão realizando o Seminário sobre Defesa de Direitos da Criança 903 

Idosa, no dia 29 de setembro das 8h às 13h no Espaço Verde da Expovel, para o qual 904 

todos estão convidados. 15.1 - Ofício nº 30/2017- SEASO, Reordenamento dos CREAS; 905 

Ofício nº1230/2017- SEASO. 15.2- Convite para o II Seminário Socioeducação do 906 

Município de Cascavel/PR: Etelda esclarece que o Seminário envolverá informações e 907 

discussões sobre a prevenção de atos infracionais, o cumprimento de medidas 908 

socioeducativas e o perfil dos adolescentes infratores. Acontecerá no dia 10 de outubro das 909 

13h às 17h na UNIVEL, no período da tarde, e os palestrantes serão: Promotor de Justiça - 910 

Dr. Murillo José Digiácomo, Dr. Rodrigo Rodrigues Dias - Promotor da Vara da Infância de 911 



Toledo e a Sra. Maria Ivelonia - Assistente Social e Coordenadora Geral de Medidas 912 

Sócioeducativas e Programas Intersetorias do Ministério de Desenvolvimento Social. Etelda 913 

avisa que há a necessidade de fazer a inscrição e que irá encaminhar o link para todos e 914 

passa a palavra para Lucimaira Cabreira que faz alguns esclarecimentos complementares 915 

e reforça a relevância e alto nível do evento. 15.3 - Comissão Intersetorial de 916 

Socioeducação de Cascavel – CISVEL e Comissão Municipal para o Enfrentamento 917 

da Violência Contra Crianças e Adolescentes e do Programa de Erradicação do 918 

Trabalho Infantil de Cascavel – CEV-PETI. Lucimaira informa a todos que as Comissões 919 

da CISVEL e CEV-PETI realizaram algumas reuniões; que estão fazendo algumas 920 

atualizações no Plano Decenal de Socioeducação e também discutindo o Plano Estratégico 921 

do PETI; que estão no 1º Eixo do atendimento inicial que são as abordagens iniciais aos 922 

adolescentes de rua, e nessas ações está à sensibilização, capacitação, Polícia Militar, 923 

Polícia Civil e diz que agora incluíram a Guarda Municipal e como Corresponsável no plano 924 

está o CMDCA, sendo que solicita o apoio e trabalho articulado com as Comissões e o 925 

CMDCA. Ficou-se de planejar reuniões conjuntas para discussões e encaminhamentos. 926 

Finalizada a pauta o Presidente Valdair Mauro Debus agradece mais uma vez a Secretaria 927 

de Cultura pelo espaço e acolhida, assim como agradece a presença de todos. Nada mais 928 

havendo para tratar, dá por encerrada à reunião às onze horas e cinquenta minutos e eu 929 

Maísa de Moura Ito________________________________ Agente Administrativo da Secretaria 930 

Executiva dos Conselhos / CMDCA lavrei a presente ata, que será assinada por mim, e pelo 931 

Presidente do CMDCA Valdair Mauro Debus __________________________________, 932 

contendo anexa a listagem de presença dos demais participantes da reunião. 933 


