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ATA Nº 14 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas e 1 

vinte minutos, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Cascavel 2 

PR, representantes do CMDCA, autoridades e de mais convidados, conforme lista de 3 

presença anexa, para a realização de Audiência Pública com o objetivo de debater e 4 

deliberar sobre encaminhamentos necessários, referente a Prioridade Absoluta na 5 

Estrutura de Atendimento de Crianças e Adolescentes do Núcleo de Proteção à Criança e 6 

ao Adolescente Vítimas de Crimes – NUCRIA. Dando início aos trabalhos a Assistente 7 

Social da Secretaria Municipal de Assistência Social - Sra. Susana Medeiros Dal Molin, 8 

responsável pelo cerimonial, agradece a presença de todos e fala: Senhoras e Senhores, 9 

bom noite! o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, com 10 

o apoio do Ministério Público, tem a honra de realizar esta audiência pública para debater 11 

sobre a prioridade absoluta na estrutura de atendimento de crianças e adolescentes pelo 12 

NUCRIA Cascavel. Convidamos para compor a mesa de honra dos trabalhos desta 13 

audiência pública o Sr. Valdair Mauro Debus – Presidente do CMDCA; Sr. Fábio Tomasetto 14 

– 1º Secretário do CMDCA para coordenar a mesa de trabalhos; Dr. Luciano Machado de 15 

Souza – Promotor de Justiça da Infância e da Adolescência da Comarca de Cascavel; Dra. 16 

Raissa de Vargas Scariot – Delegada do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente 17 

Vítimas de Crimes – NUCRIA; Ilustríssimo Vereador de Cascavel Celso Dal Molin; da Sra. 18 

Lucimaira Cabreira que neste ato representante o Secretário Municipal de Assistência 19 

Social Sr. Hudson Márcio Moreschi Junior, a Sra. Ester T. Toretta – que neste ato 20 

representa o Núcleo Regional de Serviço Social - NUCRESS. Prosseguindo agradece a 21 

presença dos profissionais do Centro de Atendimento Especializado a Criança - CREACRI, 22 

do Conselho Tutelar, do Sr. Adilson de Amorim – Coordenador da Rede de Atenção e 23 

Proteção Social do Município de Cascavel e demais convidados. Susana prossegue o 24 

cerimonial: O CMDCA enquanto Órgão Municipal de Controle Social da Política Municipal 25 

dos Direitos da Criança e do Adolescente destaca que no uso de suas atribuições, tomou 26 

algumas providências que antecederam a organização deste evento: Realizou reunião 27 

ampliada para a apresentação das atribuições do NUCRIA à rede de atendimento de 28 

Cascavel; Encaminhou Ofícios: a Secretaria de Segurança Pública do Estado do PR, ao 29 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA, à Secretaria de 30 



Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS e ao Centro de Apoio Operacional às 31 

Promotorias da criança e do Adolescente do Paraná e Conselho Regional de Psicologia, 32 

com solicitação de providências quanto à estrutura de funcionamento do NUCRIA; Realizou 33 

Reunião com as Promotorias da Infância e da Juventude e de Crimes Contra a Criança e o 34 

Adolescente, Delegada do NUCRIA de Cascavel e Conselhos Tutelares, para discussão do 35 

assunto e providências necessárias e participou de Reunião Ampliada do CEDCA – PR, na 36 

qual foi solicitada orientação à Promotoria da Infância e da Juventude – CAOPCA e 37 

providências aos conselheiros de direitos estaduais no referido Conselho. Sem êxito 38 

decidiu realizar este debate com a sociedade e deliberar providências, com vistas a garantir 39 

a prioridade de atendimento da criança e do adolescente, nas políticas públicas do Estado 40 

do Paraná, conforme previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do 41 

Adolescente. Susana passa a palavra ao Sr. Valdair Mauro Debus - Presidente do CMDCA, 42 

o qual agradece mais uma vez a presença das autoridades já nominadas e a plenária 43 

presente, pois a responsabilidade da garantia de direitos de crianças e adolescentes é do 44 

estado, da família e da sociedade, portanto de todos, e em especial aos que estão aqui 45 

hoje e que abriram mão de seus interesses pessoais, porque se preocupam e defendem a 46 

causa da criança e do adolescente e sua invisibilidade diante do fato de que este público 47 

não representa voto e nem a obtenção de recursos, mas sim despesas no orçamento 48 

público. Salienta que o trabalho do NUCRIA é um trabalho de alta complexidade e exige 49 

atuação profissional, no entanto está funcionando com atendimento de psicólogos 50 

voluntários, fato que nos deixa incomodados, pois deve ser uma atuação com investimento 51 

do Estado. Deseja um bom trabalho a todos e dá por aberta oficialmente a Audiência 52 

Pública. Prosseguindo Valdair passa a palavra ao 2º Secretário do CMDCA Sr. Fábio 53 

Tomasetto, que explica a dinâmica de trabalho da Audiência Pública: Inicialmente a Dra. 54 

Raissa fará uma exposição sobre o papel do NUCRIA e dados de crimes contra criança e 55 

adolescentes – com 10 (dez) minutos de tempo; Após a apresentação serão abertas 56 

inscrições e falas para a Mesa de Honra com 03 (três) minutos; Na sequência serão 57 

abertas inscrições e falas para a plenária, com o tempo de 02 (dois) minutos para cada 58 

fala, sendo que as mesmas poderão ser realizadas com o uso do microfone ou por escrito 59 

dirigidas a mesa de trabalho; Será elaborada uma ata que será assinada pela Mesa de 60 

Trabalho, na qual constará anexa a lista de presenças de todos.  Fábio passa a palavra 61 

para Dra. Raissa, a qual apresenta as atribuições do NUCRIA, que é de investigar e 62 

processar todos os delitos de natureza sexual cometidos contra crianças e adolescentes, 63 

informações relativas ao funcionamento do NUCRIA, sua estrutura de atendimento física e 64 



de pessoal e dados de atendimento de crimes contra crianças e adolescentes do Município 65 

de Cascavel. Dra. Raissa expõe que o NUCRIA foi inaugurado em Cascavel no final do ano 66 

de 2016, sob seu comando de forma compartilhada com a Delegacia da Mulher e plantões 67 

na 15ª Delegacia de Polícia. Que ao assumir o NUCRIA recebeu trezentos casos de crimes 68 

para serem apurados, que somados aos casos novos trata-se de uma demanda intensa de 69 

casos em andamento. Disse que as demandas de atendimento são decorrentes de 70 

Aliciamento de Criança – 13 (treze) casos, Ameaça – 07 (sete) casos, Assédio Sexual de 71 

Vítima Menor de Idade – 02 (dois) casos, Estupro de Vulnerável – 53 (cinquenta e três) 72 

casos, Estupro – 12 (doze), Adquirir ou Possuir Pornografia – 02 (dois), Submeter à 73 

Criança ou Adolescente à Prostituição – 02 (dois), Lesão Corporal – 30 (trinta), Vias de 74 

Fato – 02 (dois), Furto – 01 (um), Abandono de Incapaz – 04 (quatro), Abandono Material – 75 

01 (um), Subtração de Menor – 00 (zero), Fato não Constatado – 01 (um), Notícia de Fato 76 

Futuro – 16 (dezesseis), Importunação Ofensiva – 02 (dois), Ato Obsceno – 01(um), Tráfico 77 

Internacional de Pessoas Menores – 01 (um), Maus Tratos – 08 (oito), Fornecer Produtos/ 78 

Drogas – 02 (dois), Produzir Cena de Sexo Explícito ou Pornografia – 01 (um), 79 

Favorecimento à Prostituição – 01 (um), Corrupção de Menores – 01 (um), Perturbação da 80 

Tranquilidade – 05 (cinco), Cumprimento de Mandado Judicial – 02 (dois), Denúncia 81 

Anônima – 46 (quarenta e seis). Totalizaram 217 (duzentos e dezessete) situações 82 

denunciadas de janeiro a outubro do corrente ano. Relata que desde a inauguração, a 83 

expectativa era fornecer às crianças atendidas um acompanhamento completo, com a 84 

atendimento de psicólogos e assistentes sociais, porém ocorre que até a presente data, e 85 

apesar das inúmeras solicitações realizadas ao Governo do Estado e tentativa infrutíferas 86 

de parcerias, as crianças atendidas no NUCRIA encontram-se sem o atendimento 87 

especializada devido, em especial as que sofrem a violência sexual. Que no momento o 88 

atendimento é realizado por psicólogos voluntários, um delegado, um investigador, um 89 

escrivão e uma zeladora. Que devido à ausência dos profissionais, muitas vezes a criança 90 

leva de quinze a trinta dias para ser atendida pelo psicólogo voluntário, o qual atende de 91 

acordo com sua disponibilidade de agenda. Expõe através do uso de data show a estrutura 92 

física de salas disponíveis para o atendimento das vítimas de crimes e que teve o cuidado 93 

de isolar o local de atendimento das vítimas com um vidro, para melhor acolhida e sigilo, e 94 

que conseguiu doação de brinquedos para tornar o atendimento um pouco mais lúdico. 95 

Valdair agradece a exposição da Dra. Raissa e agradece a presença do representante do 96 

Deputado Estadual Marcio José Pacheco Ramos - Sr. Eloir Posser, ao qual convida a 97 

participar da mesa de trabalhos. Prosseguindo Fábio passa a palavra ao Dr. Luciano que 98 



expõe sobre a relevância do atendimento especializado do NUCRIA, fala da necessidade 99 

de ter Varas e Promotorias Especializadas para o atendimento desta demanda 100 

extremamente especial. Expõe que a grande maioria dos crimes acontece no próprio meio 101 

familiar, e que há necessidade de uma rede especializada de atendimento desta demanda, 102 

e que na prática o que precisa é não expor a criança, que acaba sendo revitimizada no 103 

trabalho de investigação e de busca de provas para apuração do crime. Temos em 104 

Cascavel o Programa Família Acolhedora que é referência, mas crianças não podem ficar 105 

acolhidas devido trabalho tardio e demorado na apuração do crime, pois isto gera 106 

revitimização. É preciso resolver esta questão na perspectiva da voz do povo e numa 107 

perspectiva política e em última instância buscar a solução legal, com a responsabilização 108 

do Estado e é isto que estamos buscando com a realização desta Audiência Pública. Diz 109 

que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, através da recomendação 33/2017, já 110 

recomendou aos Tribunais a implantação do depoimento sem dano, devendo ser realizado 111 

com assistência qualificada e em ambiente adequado para o depoimento da criança e do 112 

adolescente, assegurando-lhes segurança, privacidade, conforto e acolhimento mais 113 

humanizado. Além disso, está em vigor a Lei Federal  da Primeira Infância que garante o 114 

atendimento especializado e a Lei que estabelece o sistema de garantia da criança e do 115 

adolescente vítima ou testemunha de violência, que garante por lei o depoimento sem dano 116 

obrigatório e realizado por profissionais especializados, o que exige do próprio judiciário a 117 

adequação de seu atendimento. Desta forma diz que estamos buscando garantir tudo isso 118 

através deste debate na audiência pública e que a estruturação e qualificação do 119 

atendimento do NUCRIA é extremamente necessária. Dra. Raissa complementa expondo 120 

que existe um protocolo junto a Secretaria de Segurança Pública para a contratação de 01 121 

(um) Assistente Social e 02 (dois) Psicólogos, mas sem a contratação até a presente data. 122 

Expõe sua preocupação diante de que a escrivã atual se encontra de licença e em fase de 123 

pré aposentadoria e que o concurso para delegados vencerá em meados de 2018, e não 124 

havendo a contratação para delegado específico para o NUCRIA antes deste prazo terá 125 

que aguardar novo concurso. Finalizadas as falas do Dr. Luciano e Dra. Raissa, Valdair  126 

abre para as falas dos componentes da Mesa de Trabalho. Sr. Eloir agradece pela 127 

oportunidade de estar representando o Deputado Pacheco e se coloca a disposição, para 128 

encaminhamentos e apoio no que for necessário. Aproveita para dizer que o Governo do 129 

Estado, fez uma Lei que proíbe a abertura de concursos e novas contratações e que isso 130 

pode ser uma dificuldade a ser enfrentada, mas diz que podem articular e contribuir neste 131 

processo de grande importância. O Vereador Celso Dal Molin também fala da preocupação 132 



com a temática e se coloca a disposição para colaborar. Questiona a Delegada Raissa se 133 

já houve solicitação de disponibilização de servidores municipais para atender a 134 

necessidade do NUCRIA.  Susana da plenária solicita a palavra e fala da questão de que a 135 

sugestão do Vereador é louvável, mas que, no entanto este papel deve ser do Estado e 136 

não do Município, que já está com muita deficiência de profissionais, em especial 137 

assistentes sociais e psicólogos, os quais ao saírem da Prefeitura não tem sido repostos, 138 

assim como já apontado pelos Conselhos Tutelares e pelo CMDCA, há demandas 139 

reprimidas nos Centros de Referência Especializados da Assistência Social – CREAS os 140 

quais atendem demandas de violências e crimes contra crianças e adolescentes, enquanto 141 

vítimas e encaminhadas pela rede de proteção. Diz que no município estão sendo 142 

contratados muitos cargos comissionados de técnicos e quem é de carreira e qualificado 143 

acaba não sendo reconhecido diante de sua qualificação profissional com especialização e 144 

mestrado. Finaliza dizendo, que em sua opinião o encaminhamento deve ser junto ao 145 

Estado ao qual cabe esta responsabilidade ao criar um Órgão tão importante como o 146 

NUCRIA. O Vereador Celso concorda com a sugestão, e se disponibiliza para articular na 147 

Câmara Municipal de Vereadores, e dar entrada de ação junto à Justiça, solicitando a 148 

responsabilização do Estado. Prosseguindo é aberto espaço para falas da plenária e 149 

Lucimaira reforça a fala e sugestão de Susana dizendo que os Profissionais do Município 150 

atuam com um olhar mais no sentido de trabalhar fortalecimento de vínculos e de 151 

convivência, e não no sentido investigatório, e que é preciso tomar cuidado, pois as 152 

atribuições são diferentes no processo de atendimento. Diz que os profissionais devem 153 

atuar de forma especializada para atender esta demanda tão complexa, e que se deve 154 

garantir equipe com horário permanente. A Conselheira Tutelar Terezinha Donegá diz que 155 

a rede já tem demanda reprimida e que este assunto deve ser de responsabilidade do 156 

Estado e não do Município. Adilson reforça que a rede já faz seu papel independentemente 157 

de ter equipes suficientes ou não e que também entende que a responsabilidade é do 158 

Estado, pois o Município já tem demanda reprimida suficiente para dar conta dos seus 159 

atendimentos tanto na assistência como na saúde. Não havendo outras manifestações 160 

Etelda Madsen – Assistente Social da Secretaria Executiva dos Conselhos – CMDCA 161 

propõe que sejam feitas as conclusões e encaminhamentos, para deliberação da plenária 162 

presente, e sintetiza os encaminhamentos apontados durante os debates: Encaminhar 163 

Ofício ao Presidente da Assembléia Legislativa, assinado conjuntamente pelo CMDCA, 164 

CMAS E CMDM, com solicitação: para que sejam contratados com a maior urgência 165 

possível os profissionais destacados no protocolo geral do Estado do PR de nº 14.219.358-166 



2 (com cópia anexa); que seja realizada a abertura de Concurso Público para escrivães, 167 

com nomeação exclusiva para o NUCRIA e que seja providenciada a nomeação de 168 

Delegados aprovados em Concurso Público, com nomeação para atuação exclusiva no 169 

NUCRIA. Que o CMDCA elabore o Ofício e encaminhe ao Presidente da Assembléia 170 

Legislativa com solicitação de urgência e entregue uma cópia ao Sr. Eloir para que o 171 

Deputado Pacheco articule pessoalmente a aprovação na Assembléia Legislativa. Além 172 

disso, o Vereador Celso também irá articular junto à Câmara Municipal o encaminhamento 173 

de pedido de providências legais ao Ministério Público, afim de responsabilização do 174 

Estado do Paraná quanto à garantia da prioridade absoluta no atendimento qualificado e 175 

especializado no NUCRIA. O Presidente Valdair coloca em aprovação, por voto de 176 

contraste, os encaminhamentos propostos, e os mesmos são aprovados pela unanimidade 177 

dos presentes. Nada mais havendo para tratar o Presidente Valdair agradece a presença 178 

de todos e dá por encerrada a audiência pública às vinte e uma horas e quinze minutos e 179 

eu Etelda Madsen – Assistente Social da Secretaria Executiva dos Conselhos/ CMDCA 180 

____________________________ lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo 181 

Presidente do CMDCA Valdair Mauro Debus __________________________________, 182 

contendo anexa a listagem de presença dos demais participantes da reunião. 183 


