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REUNIÃO ORDINÁRIA  

 

ATA Nº 15 – 08/11/2017 

 

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às oito horas e quarenta 1 

minutos, reuniram-se no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 2 

Cancelli, na Rua Ernesto Faria, 555 – Bairro Claudete, para Reunião Ordinária do 3 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, os Conselheiros de 4 

Direitos do CMDCA, conforme lista de presença anexa, para tratarem da pauta do 5 

dia. A reunião iniciou com o quórum de dezessete conselheiros presentes, na 6 

prorrogação de quinze minutos prevista no regimento. O Presidente Valdair Mauro 7 

Debus inicia a reunião agradecendo a todos os presentes, dentre eles o Professor 8 

Rosimar Baú do Colégio Estadual Professora Julia Wanderley e a presença do 9 

Doutor Luciano Machado de Souza – Promotor de Justiça da 8ª promotoria de 10 

Justiça da Comarca de Cascavel. O  presidente Valdair estende seu agradecimento 11 

a Aline Petroli – Coordenadora do CRAS, pela acolhida do Conselho no espaço do 12 

serviço, sendo que o mesmo foi recentemente inscrito no CMDCA. Cita que é uma 13 

forma dos Conselheiros conhecerem os serviços de atendimento às crianças e 14 

adolescentes. Convida-a para fazer uma breve apresentação do CRAS Cancelli. 15 

Aline saúda a todos e se apresenta como sendo Psicóloga e Coordenadora e como 16 

foi citado o serviço iniciou suas atividades em um de abril do ano de dois mil e 17 

dezesseis. Explica que irá falar um “pouquinho” sobre o trabalho desenvolvido com 18 

crianças e adolescentes, sendo que ocorre atendimento com as técnicas e através 19 

de visitas domiciliares e que as referências que são recebidas advém do Conselho 20 

Tutelar e da Vara da Infância. Com o trabalho desenvolvido, percebeu-se que no 21 

território havia muitas crianças e adolescentes identificadas com a busca ativa, 22 

chamando os pais para o acompanhamento familiar feito através do Programa de 23 

Atenção Integral à Família-PAIF. Neste ano de dois mil e dezessete foi desenvolvido 24 

o Acompanhamento Familiar, com inscrição no CMDCA para o regime de Apoio 25 

Sociofamiliar, no entanto irão solicitar a inscrição para apoio socioeducativo em meio 26 

aberto, para o qual já possuem parceria com a APOFILAB. Esclarece que o CRAS 27 

desenvolve atividades com crianças, sendo duas vezes por semana no período da 28 
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manhã pra as de seis a nove anos, sendo o total de vinte crianças. Explica que as 29 

atividades do período da tarde foram iniciadas no meio do ano, atendendo vinte 30 

crianças de dez a treze anos. Aline diz que é chamado de grupo de 31 

acompanhamento familiar porque realizam o acompanhamento com o núcleo familiar 32 

como um todo, por meio do atendimento técnico das assistentes sociais, dessa 33 

forma as crianças vem duas vezes por semana e os pais vêm uma vez por semana 34 

juntamente com as crianças. Nos grupos são trabalhados vários assuntos referentes 35 

ao Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e atividades intergeracionais com os 36 

grupos de idosos, relembrando então que com os pais são realizadas uma vez por 37 

mês fora o atendimento individual e as visitas. Apresenta um vídeo das atividades 38 

que são desenvolvidas. Esclarece que possuem dois oficineiros custeados com 39 

verba do Fundo da Infância e Adolescência - FIA, sendo um de artes e outro de 40 

dança. Desenvolvem as atividades socioeducativas com o acompanhamento da 41 

Educadora Solange e apoio de dois estagiários além da técnica de Referência que é 42 

Assistente Social. Finaliza apresentando a equipe e desejando uma ótima reunião a 43 

todos. O presidente Valdair agradece pelo momento receptivo e por ter a 44 

oportunidade de conhecer os trabalhos prestados pelo CRAS Cancelli. São expostas 45 

fotos da Kombi do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD, que 46 

foi envelopada com recursos do FIA Municipal a qual será utilizada na execução do 47 

Projeto de prevenção de drogas nas Escolas. A Assistente Social Etelda Madsen 48 

explica que foi somente uma mostra, pois a Kombi ficou pronta e existia uma grande 49 

expectativa quando a esta execução, pois foi trabalhosa a autorização do serviço 50 

pelo Município, mas ainda haverá a entrega formal junto com os demais itens 51 

adquiridos para a execução do trabalho. Valdair comenta que fica feliz por existir 52 

essas ações que geram grandes diferenças no atendimento de crianças e 53 

adolescentes e segue com a aprovação da Pauta e passa a palavra para a 54 

Assistente Social Etelda que explica que após o envio da pauta a todos, chegaram 55 

demandas que possuem uma certa urgência, considerando que essa gestão terá 56 

somente mais uma reunião. Solicita a inclusão dos seguintes pontos de pauta: 13) 57 

Discussão e encaminhamentos referente aos Ofícios nº 1458/2017 de 58 

31/10/2017 e nº 1483/2017 de 06/11/2017 – SEASO, que dispõem sobre a 59 

deliberação de recursos para o Município de Cascavel – FIA Estadual – 60 
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Deliberação CEDCA n° 054/2016; 14) Apreciação e aprovação – Parecer da 61 

Comissão Temporária de Revisão e Alteração do Regimento do CMDCA: 62 

Capítulo II – Art. 4°, §4º; 15) Ofício nº 043/2017 – CGM –SEMDEC de 30/10/2017 63 

com solicitação de indicação de 02 (dois) representantes (Titular e Suplente) 64 

para compor a Câmara Técnica Educação Empreendedora, até a data de 65 

17/11/2017; 16)Saldo do FIA Municipal para elaboração de Plano de Trabalho e 66 

Aplicação do CMDCA e Histórico de valores da arrecadação do exercício fiscal 67 

de 2016; Com as proposições de inclusões a pauta fica disposta da seguinte forma: 68 

1) Apreciação e Aprovação da pauta da reunião; 2) Apreciação e aprovação 69 

das justificativas de ausências; 3) Apreciação e aprovação das Atas: nº 12 – 70 

Reunião Ordinária de 13/09/2017 e nº 013 – Reunião Ordinária de 04/10/2017; 4) 71 

Substituição e Posse de indicações de representantes no Conselho:  72 

Substituição e posse de Suplente - Of. nº 322/2017 de 06/10/2017 – SEAJUR; 5) 73 

Apreciação e Deliberação de encaminhamento de solicitação de providências 74 

ao Ministério Público – “Garantia de Atendimento de Longa Permanência na 75 

área de saúde/ vagas hospitalares para crianças e adolescentes” pelo Estado 76 

do PR; 6) Apreciação e Deliberação sobre a Minuta de Alteração da Resolução 77 

nº 044/2014 que dispõe sobre o registro/inscrição/reavaliação e renovação no 78 

CMDCA, elaborada pela Comissão de Política de Atendimento dos Direitos; 7) 79 

Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão de Política de Atendimento 80 

dos Direitos sobre a Validação de Inscrição do CAPSi e CAPS AD; 8) 81 

Ratificação da suplementação de valores CAPS AD - Resolução nº 040/2017 de 82 

05/10/2017; 9) Apreciação e Aprovação do Plano Operativo Municipal de 83 

Socioeducação, apresentado pela (SESAU e com as adequações propostas 84 

pela CISVEL; 10) Leitura do Ofício nº 345/2017 de 23/10/2017 – CMDCA e 85 

providências da Mesa Diretiva em relação à Equipamentos Comunitários/ 86 

Entrega de Empreendimentos Habitacionais, Loteamentos e Realocação de 87 

Famílias; 11) Apreciação e Deliberação de proposição pela Mesa Diretiva, de 88 

encaminhamento de solicitação de transporte escolar, ao Executivo Municipal, 89 

para atendimento de demanda de crianças e adolescentes do Jardim Riviera e 90 

ao Estado de Construção de Colégio Estadual; 12) Definição de participação de 91 

representantes do CMDCA no 6º Congresso Estadual de Conselheiros 92 
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Tutelares e Rede de Proteção, de 04 à 06/12/2017 – Foz do Iguaçú; 13) 93 

Discussão e encaminhamentos referente aos Ofícios nº 1458/2017 de 94 

31/10/2017 e nº 1483/2017 de 06/11/2017 – SEASO, que dispõem sobre a 95 

deliberação de recursos para o Município de Cascavel – FIA Estadual – 96 

Deliberação CEDCA n° 054/2016; 14) Apreciação e aprovação – Parecer da 97 

Comissão Temporária de Revisão e Alteração do Regimento do CMDCA: 98 

Capítulo II – Art. 4°, §4º; 15) Ofício nº 043/2017 – CGM –SEMDEC de 30/10/2017 99 

com solicitação de indicação de 02 (dois) representantes (Titular e Suplente) 100 

para compor a Câmara Técnica Educação Empreendedora, até a data de 101 

17/11/2017; 16) Saldo do FIA Municipal para elaboração de Plano de Trabalho e 102 

Aplicação do CMDCA e Histórico de valores da arrecadação do exercício fiscal 103 

de 2016; 17) Para Conhecimento: 17.1 - Deliberação CEDCA/PR nº 094/2016 - 104 

Edital 004/2017 – CHAMAMENTO PÚBLICO PARA OSCs – SEDS/PR;  17.2 - 105 

Desnecessária a instituição de Comissão de Acompanhamento do Plano 106 

Decenal, cuja atribuição é da Comissão de Política de Atendimento dos 107 

Direitos – Resolução nº 009/2017 de 15/03/2017; 17.3 - Ofício n° 346/2017 de 108 

23/10/2017 – CMDCA para Assembléia Legislativa do Paraná – 109 

encaminhamento da Audiência Pública de 20/10/2017, realizada pelo CMDCA – 110 

“Falta de Estrutura de Atendimento do NUCRIA”;  17.4 - Prazo para Entidades 111 

não Governamentais eleitas para compor o CMDCA, indicarem seus 112 

representantes: 16/11/2017, horário comercial junto à Secretaria Executiva dos 113 

Conselhos; 18) Informes: 18.1 - Ofício nº 88/2017 de 23/10/2017 – Câmara 114 

Municipal de Vereadores – AUDIÊNCIA PÚBLICA em 08/11/2017 das 9h às 12h 115 

– “REGULAMENTAÇÃO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DAS 116 

DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS”; 18.2 - Ofício nº 204/2017 de 16/10/2017 – 117 

CMAS/ Mesa Diretiva CMAS Gestão 2017/2019; 18.3 - Reagendamento da 118 

Reunião Extraordinária do CMDCA, para apresentação de dados de 119 

atendimento pelo Conselho Tutelar, para 21/11/2017 às 8h30,  AMOP. 18.4 – 120 

Reunião Ordinária de Dezembro em 07/12/2017 às 8h30 – Auditório da 121 

Prefeitura. 18.5 – Posse e eleição da Mesa Diretiva Gestão 2017/2019 das 8h30 122 

às 11h30 – Câmara Municipal dos Vereadores e 13h30 às 17h30 – Capacitação 123 

dos novos Conselheiros do CMDCA. Valdair coloca em aprovação a pauta com as 124 
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inclusões, a qual é aprovada pela unanimidade dos dezessete conselheiros 125 

presentes. 2. Apreciação e aprovação das justificativas de ausências. Etelda 126 

realiza a leitura dos Ofícios com justificativas: Secretaria de Ação Comunitária: 127 

“Justificamos a ausência dos conselheiros Jane Prestes Dalagnol e José Carlos da 128 

Costa na reunião ordinária de 04/10/2017, pois a servidora se encontrará em 129 

treinamento e aula presencial do Curso do Parque Tecnológico de Itaipu em outra 130 

cidade da região, e o servidor José Carlos se encontrará reunido com os 131 

conselheiros do CONCIDADE no mesmo horário (presença já confirmada)”; 132 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE: justifica a ausência da Sra. 133 

Marcia Rabisquim e da Sra. Jandira de Jesus Silva, Titular e Suplente, na Reunião 134 

Ordinária do dia 04/10/2017 por motivos de compromisso anteriormente assumidos. 135 

O Presidente Valdair justifica verbalmente a ausência do Conselheiro Fábio 136 

Tomasetto que faz parte da mesa diretiva e está representando o CMDCA na 137 

audiência pública sobre venda de bebidas alcoólicas que está acontecendo nesse 138 

mesmo horário na Câmara de Vereadores. As justificativas são aprovadas por 139 

dezessete votos. Pauta 3. Apreciação e aprovação das Atas: nº 12 – Reunião 140 

Ordinária de 13/09/2017 e nº 13 – Reunião Ordinária de 04/10/2017. Etelda 141 

solicita a retirada da Ata n° 12 do dia 13/09 devido a não elaboração da mesma. 142 

Quanto à do dia 04/10 é para ratificar, pois a mesma já foi encaminhada para o 143 

CEDCA, em cumprimento ao prazo exigido em suas deliberações. Valdair diz que 144 

fica preocupado com a retirada da mesma ata que já foi retirada na reunião anterior 145 

por não estar pronta e questiona o que está ocorrendo? Etelda responde dizendo 146 

que esse fato é uma questão preocupante para a Secretaria Executiva também, pois 147 

hoje se está com a Maísa Ito, Agente Administrativa compartilhada com o Conselho 148 

Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM, sendo ela a única agente administrativo 149 

no setor para atender a demanda dos quatro conselhos da Assistência, da Mulher, 150 

do Idoso e do CMDCA. Esclarece também que a equipe do CMDCA está sem 151 

estagiário, que não foi reposto desde o desligamento da Eduarda. Nessa reunião a 152 

estagiária Miriã Quézia de Almeida Souza está auxiliando, mas ela faz parte da 153 

equipe do CMAS. Quanto a Tatieli, é estagiária somente curricular e não 154 

remunerada, que inclusive já concluiu suas horas de estágio e está auxiliando 155 

voluntariamente e por interesse pessoal, por conta do Trabalho de Conclusão de 156 
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Curso-TCC, no entanto a Secretaria Executiva não pode exigir que a mesma 157 

participasse nas reuniões, pois é um trabalho de apoio voluntário. Além desta 158 

questão da equipe incompleta teve-se toda uma demanda de serviço para preparar 159 

a eleição do CMDCA e muitas providências para a posse e finalização de mandato 160 

desta gestão. Esclarece além desta ata pendente, também está por fazer a ata da 161 

Audiência Pública, a ata da reunião de hoje e da Extraordinária do dia vinte e um, 162 

portando Etelda explica que são quatro atas para serem finalizadas nessa gestão, e 163 

aprová-las. Valdair solicita esclarecimentos ao Hudson Marcio Moreschi Junior - 164 

Secretário Municipal de Assistência Social, para decidirem o que será feito com essa 165 

demanda que a Secretaria Executiva esta tendo, pois a maior demanda que existe é 166 

no Conselho da Criança. Hudson cumprimenta a todos e explica que é uma situação 167 

que se está tentando superar quanto à reposição de estagiários e servidores, tendo 168 

de fato um déficit. Propõe que seja alterada a forma de elaboração de atas, pois 169 

esteve estudando um pouco referente a isso, buscando exemplos de outras esferas.  170 

Que as atas estão ficando um pouco equivocadas, pois não se está trazendo a 171 

demanda, o que foi deliberado, quantas pessoas votaram a favor ou contra, e que 172 

com a forma de elaboração possui-se praticamente um livro de quarenta páginas, 173 

sendo desumano para a técnica ficar uma semana com fones de ouvido 174 

transcrevendo, fato que pode prejudicar a própria saúde do profissional. Propõe este 175 

debate ao CMDCA para também levá-lo ao Conselho Municipal de Assistência 176 

Social-CMAS, Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI e Conselho 177 

Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, que estão vinculados 178 

administrativamente a esta pasta, procurando buscar uma maior eficácia em relação 179 

ao trabalho. Lembra que todas as reuniões são gravadas e sugere se não poderia 180 

elaborar uma ata mais “enxuta” e objetiva para facilitar inclusive a leitura pelos 181 

próprios conselheiros e que no final constata-se que está sendo gravado o áudio e 182 

as imagens. Esclarece que isso não justifica a falta de servidores, pois são coisas 183 

distintas, pois daqui a pouco teremos de ter dois administrativos somente para a 184 

digitação de atas. A Conselheira Dra. Juliana Gomes Savi que representa a OAB, 185 

solicita a palavra e comenta que não se recorda se seria no Regimento Interno ou na 186 

Lei Municipal, porém as gravações são apagadas logo depois da descrição e diz que 187 

se as atas não forem completas não se tem o material detalhado depois, e, além 188 
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disso, a ata é um documento legal do conselho, que deve conter todos os debates, 189 

discussões, encaminhamentos, votos favoráveis, não favoráveis e abstenções 190 

(nominadas ou não). Diz ainda que apesar de se estar discutindo a questão das 191 

atas, não se substitui esta questão a equipe necessária, pois a própria Lei Municipal 192 

prevê como obrigatório que haja uma equipe mínima para o CMDCA e faz a leitura 193 

do texto da Lei que dispõe que necessita se ter pelo menos um agente 194 

administrativo e estagiários no plural, e um técnico de nível superior com 195 

conhecimento na área da criança e do adolescente. Questiona ao Valdair, pois 196 

desconhece se já foi oficiado ao executivo esse descumprimento da Lei Municipal. 197 

Etelda e Valdair afirmam que já foi solicitada a reposição. Valdair complementa que 198 

a questão de hoje se estar compartilhado o agente administrativo não atende a 199 

necessidade do CMDCA, que necessita um agente administrativo específico, não 200 

podendo então sendo compartilhado de forma alguma pela Lei, por causa da grande 201 

demanda e teremos que brigar por ele. Valdair questiona a plenária quanto a se 202 

oficiar o executivo sobre essa reposição da equipe, acho que devemos oficiar ao 203 

Senhor Prefeito. Hudson então afirma que é importante oficiar para que se possa 204 

juntamente com o Prefeito fornecer uma resposta. Valdair questiona se não seria o 205 

caso de também oficiar ao Ministério Público referente a providências. Hudson então 206 

responde que cabe ao conselho, pois a Secretaria reporta-se ao Executivo. Etelda 207 

esclarece que referente ao estagiário já foi encaminhada Comunicação interna da 208 

Secretaria Executiva à SEASO, logo após o desligamento da estagiária Maria 209 

Eduarda, porém quanto ao agente administrativo exclusivo não. Valdair então 210 

questiona qual é a proposta de encaminhamento da plenária. Maria Tereza Chaves 211 

diz que o diálogo é a melhor coisa e solicita até que se pudesse elaborar o ofício e 212 

encaminhar para o Hudson, com prazo de resposta para providência. Valdair então 213 

questiona o prazo, a conselheira Titular Jane Prestes Dalagnol sugere um prazo de 214 

dez dias no mínimo, justificando que já se está no final do ano e as atas necessitam 215 

ser feitas. Etelda contribui em relação às atas dizendo que enquanto técnica tem a 216 

preocupação em garantir ao máximo a descrição dos debates e providências, pois já 217 

se teve várias situações em que se necessitou das atas, como documento, para 218 

comprovar deliberações feitas pelo CMDCA, pois nem todas as deliberações e 219 

discussões já publicadas através de Resoluções. Reforça a fala da Dra. Juliana que 220 
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o único documento legal que se possui é a ata, então realmente é difícil fazer 221 

apenas um resumo. Etelda informa ainda que já se buscou junto à informática se há 222 

algum programa de transcrição, ou seja, de transformar a gravação em texto, porém 223 

não existe esta possibilidade.  Que existe é uma gravação onde cada um teria que 224 

falarão microfone e gravação com transcrição de falas de forma individual. Diante 225 

disso é muito difícil. Diz que assim como o administrativo possui o trabalho de 226 

transcrever, ela faz todo o trabalho de correção, pois o que é encaminhado aos 227 

conselheiros é feito pelo administrativo e corrigido por ela, pois Maísa não é técnica 228 

e não tem conhecimento de alguns termos e exemplifica que muitas vezes ela 229 

confunde “institucional” como “constitucional”, que as atas são extensas pelo zelo e 230 

responsabilidade que se tem das informações e discussões que são feitas. O próprio 231 

Ministério Público solicita cópias de atas para se apropriar das discussões do 232 

Conselho. O presidente então confirma que será encaminhado um Ofício com prazo 233 

de 10 (dez) dias e solicita ao secretário Hudson, para que sejam tomadas as 234 

providências, caso contrário discutiremos novamente os próximos encaminhamentos 235 

a serem feitos. A proposta é aprovada com a aprovação de 19 (dezenove) votos, 236 

quórum deste momento. 4. Substituição e Posse de indicações de 237 

representantes no Conselho:  Substituição e posse de Suplente - Of. nº 238 

322/2017 de 06/10/2017 – SEAJUR: Etelda questiona se a Sra. Cibelle de Azevedo 239 

está presente. Devido à ausência da conselheira indicada Etelda sugere que não 240 

seja feita essa posse, pois se terá oficialmente somente uma reunião ordinária e 241 

questiona se a plenária acha conveniente que se faça a posse de uma pessoa 242 

somente para participar em duas reuniões e justifica que não haverá prejuízo de 243 

quórum, pois a titular se encontra e participa das reuniões. Valdair esclarece que a 244 

posse está suspensa e questiona se há contrários a este encaminhamento e não 245 

havendo manifestações prossegue com a pauta. 5. Apreciação e Deliberação de 246 

encaminhamento de solicitação de providências ao Ministério Público – 247 

“Garantia de Atendimento de Longa Permanência na área de saúde/ vagas 248 

hospitalares para crianças e adolescentes” pelo Estado do PR: Etelda faz a 249 

leitura da proposição da Mesa Diretiva do Conselho: Garantia de atendimento 250 

de longa permanência /  Internação Hospitalar para crianças e adolescentes - 251 

CONSIDERANDO o artigo 227 da Constituição Federal que estabelece como dever 252 
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“da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 253 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 254 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 255 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 256 

discriminação, violência, crueldade e opressão”; CONSIDERANDO os artigos 7 à 14 257 

da Lei Federal nº 8.069/1990 – DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS dentre eles o 258 

Direito à Vida e à Saúde; CONSIDERANDO que a infância e adolescência são fases 259 

em que o indivíduo inicia a construção de sua relação com o próprio corpo e com o 260 

mundo externo, por meio de vivências pessoais, familiares e sociais. Entretanto, em 261 

caso de hospitalização, as privações e restrições impostas às crianças e 262 

adolescentes podem provocar grande sofrimento psíquico; CONSIDERANDO que a 263 

Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua saúde como sendo um estado de 264 

completo bem-estar físico, mental e social. Já a qualidade de vida é compreendida 265 

como sendo a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da 266 

cultura e sistema de valores nos quais ele vive em relação a seus objetivos, suas 267 

expectativas, seus padrões e suas preocupações (CALVETT, 2008); 268 

CONSIDERANDO que a Psicologia Pediátrica emergiu do reconhecimento da 269 

importância dos aspectos psicológicos para os problemas da saúde infantil, assim 270 

como da constatação da necessidade do conhecimento do desenvolvimento infantil 271 

e da preocupação em realizar intervenções breves e eficazes com as crianças. 272 

(Castro 2007); CONSIDERANDO que no Brasil, a preocupação com a permanência 273 

dos pais no hospital tornou-se mais efetiva após a promulgação da Lei nº 8.069, de 274 

13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe em seu 275 

Artigo 12: “os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar 276 

condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis, 277 

nos casos de internação de criança ou adolescente”; CONSIDERANDO que já é de 278 

conhecimento público através da Mídia as diversas situações de reclamação popular 279 

do atendimento realizado na UPA Pediátrica de Cascavel, agora Unidade de Pronto 280 

Atendimento Tancredo Neves que é a referência de Pronto Atendimento do SUS 281 

para crianças e adolescentes no Município de Cascavel, e que tal situação é 282 

decorrente do elevando número de internações de longa permanência no local, e 283 

desta forma em desacordo com  a legislação, decorrente de falta de vagas de leitos 284 
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e/ou não aceitação de transferência para outros Municípios, por partes dos 285 

responsáveis pelas crianças e adolescentes, devido situação de estrutura familiar e 286 

vínculos necessários neste momento difícil para as crianças e adolescentes e suas 287 

famílias; CONSIDERANDO que diante desta situação o CMDCA realizou as 288 

seguintes ações: 1) Participou de Reunião promovida pelo Ministério Público de 289 

Cascavel para discussão sobre a temática; 2) Realizou visita “in loco” na UPA 290 

Pediatria para conhecer a situação; 2) Articulou reunião com a Gestão da 10ª 291 

Regional de Saúde e Conselhos Tutelares para encaminhamentos sobre vagas de 292 

leitos, diante da situação identificada na UPA e que a argumentação é de que estão 293 

sendo realizados os trâmites legais e; Oficiou SESAU e Conselho Municipal de 294 

Saúde – CMS sobre a questão; CONSIDERANDO a informação por Ofício DAU nº 295 

997/2017 de 21/09/2017 de que os atendimentos de urgência pediátrica permanece 296 

sendo a Unidade de Pronto Atendimento Tancredo Neves e para a urgência de 297 

adolescentes às Unidades de Pronto Atendimento Brasília e Veneza e que os casos 298 

de internação hospitalar são inseridos no sistema de Internação estadual (Central 299 

Estadual de Leitos), sendo a 10ª Regional de Saúde gestora nesta área e que as 300 

atualizações de pedidos de internação são realizadas diariamente pelos Pediatras e 301 

Clínicos das UPAs através do Sistema MV (CLIC); CONSIDERANDO que o CMS 302 

esclareceu através do Ofício nº 113/2017/CMS/MD de 24/10/2017 que conforme 303 

prevê a Resolução CMS nº 041/2017, está cumprindo o seu papel informando 304 

diariamente ao Ministério Público e à 10ª Regional de Saúde sobre os pacientes que 305 

permanecem nas UPAs aguardando atendimento. A Mesa Diretiva do CMDCA 306 

propõe a plenária da Reunião Ordinária de 08/11/2017 o encaminhamento de pedido 307 

ao Ministério Público para que tome as providências necessárias, para que o 308 

Governo do Estado do Paraná garanta a quantidade de vagas de leitos necessárias 309 

para a internação hospitalar de crianças e adolescentes, em Cascavel, diante do 310 

princípio Constitucional da prioridade absoluta a este público. Cascavel, 26 de 311 

outubro de 2017. Após a leitura, Valdair questiona ao Conselheiro Fábio, que acaba 312 

de chegar, se ocorreu a audiência pública e o mesmo responde dizendo que na 313 

verdade queriam um enfrentamento com o Conselho Tutelar, pois na realidade a 314 

visão de quem está propondo a audiência é de que o Conselho Tutelar execute o 315 

papel da Policia Militar e o Conselheiro afirma que conforme foi falado com o 316 
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Promotor de Justiça da 8ª Promotoria da Comarca de Cascavel Luciano Machado de 317 

Souza que não seria produtivo esse embate do CMDCA e esta exposição toda, o 318 

que o fez sair da Audiência e vir para a reunião. Dr. Luciano pede a palavra e saúda 319 

a todos os presentes. Lembra que havia avisado que chegaria mais tarde na 320 

Audiência Pública, pois seu compromisso é com o Conselho da Criança. Confirma a 321 

presença dos Conselheiros Tutelares na reunião, questionando quem está presente 322 

da cada Conselho Tutelar, sendo que a única presente é a Andrelina Pedroza 323 

Battisti do Conselho Tutelar Oeste. Diz que pretendia ir mais tarde na Audiência, 324 

mas precisa ir agora, pois precisa deixar claro o papel de cada um neste processo. 325 

Fala que o tema a regulamentação dos horários de funcionamento das distribuidoras 326 

de bebidas, que o assunto é amplo, pois existem as questões de bares, boates, 327 

congêneres, aquelas lojas que vendem bebidas na madrugada e todas estas que se 328 

têm conhecimento. Fala das diferenças do trabalho e responsabilidades de cada 329 

Órgão e das funções que cada um executa. Que é preciso diferenciar o que é crime 330 

e o que não é. Qual é a dificuldade do Conselho Tutelar em relação ao trabalho da 331 

Polícia e vice versa. Fala que pediu a pauta antecipadamente. Disse que antes de 332 

se retirar é preciso ficar claro que existem várias Promotorias em Cascavel e que a 333 

dele (8ª Promotoria) trata de matérias referentes a proteção de crianças e 334 

adolescentes e do direito a educação, mas daí tem as outras Promotorias que tratam 335 

de saúde da criança e do adolescente é pertencente a 9ª. Promotoria e que não 336 

sabe o encaminhamento e deliberação,mas é prá lá que deve ser pedido 337 

providências; matérias relacionadas ao Patrimônio Público e envolvendo 338 

funcionários públicos, os crimes, a impropriedade administrativa. Explica que muitas 339 

vezes o próprio conselho encaminha a ele dizendo que solicitou vaga, que há 340 

situação sendo identificado no sistema e aguardando vaga para internação, e dessa 341 

forma ele recebe o pedido, mas encaminha a 9ª  Promotoria porque cabe a ela 342 

verificar, como se tem visto na mídia porque o paciente permanece no Posto de 343 

Atendimento Continuado – PAC/ UPA, porque não possui vaga no Hospital 344 

Universitário - HU e na UTI, esses são os trabalhos que o Dr. Angelo Mazzuchi 345 

Santana Ferreira tem como responsabilidade, inclusive na área de drogadição. Fala 346 

que ano passado houve uma ação contra o Estado do Paraná por conta dessa 347 

questão pública, e que se tem a ala de drogadição para adolescentes no Hospital 348 
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Universitário, o processo terminou porém a execução da sentença e a possibilidade 349 

de exigir que ela seja cumprida conforme foi definida pelo Poder Judiciário está 350 

aberto, e todas as vezes que se tem esta informação que  estão aguardando vaga 351 

para internação hospitalar de criança ou adolescente, instala-se procedimento para 352 

verificar quais são as outras condições que o Conselho Tutelar está fazendo ou 353 

buscando; o que o Centro de Atenção Psicossocial, Àlcool e Drogas-CAPS AD e a 354 

família estão fazendo, qual é a situação escolar, sendo uma perpectiva protetiva, 355 

porém quem irá verificar o porque está demorando, se abriu vaga, o porque não 356 

compareceu, se compareceu porque não permaneceu no hospital, esta questão toda 357 

é sob responsabilidade da Promotoria do Dr. Angelo. Fala que entende que nesta 358 

reunião necessita ser discutido o que é Atendimento de Longa  Permanência e diz 359 

que espera que alguém da saúde, do CAPS AD esteja presente para ajudar, pois se 360 

tem o primeiro atendimento, sendo o que é chamado de atendimento para 361 

desintoxicação pelo qual não pode ser permanente no Hospital Universitário, eainda 362 

explica que eventualmente há a necessidade de um suporte terapêutico e que isso 363 

tinha-se antes nas comunidades terapêuticas e questiona então como isso está 364 

sendo desenvolvido? complementa dizendo que  tinha-se comunidades terapêuticas 365 

porém já deu muito problema, hoje são levados para outros hospitais, eventualmente 366 

psiquiátricos devido ao uso da substância e entorpecente ou outro problema 367 

psiquiátrico e também eventualmente em comunidades de outros lugares. É 368 

necessário debater sobre isso, para saber qual irá ser o tema efetivo, que o 369 

problema precisa ser encaminhado a 9ª Promotoria para ele verificar se já está 370 

contemplado na decisão que trata do HU ou na decisão que trata do CAPS AD ou 371 

ainda nos Convênios que o Municipio de Cascavel e as Secretarias de Saúde do 372 

Estado do Paraná tem com as entidades conveniadas, pois tem-se Atendimentos de 373 

Alta Complexidade que não são realizadas em Cascavel e eventualmente a família 374 

necessita deslocar-se para atendimento em Curitiba e fora do Estado as vezes com 375 

o financiamento da Saúde inclusive para fora do município.  Diz que o CAPS AD faz 376 

um trabalho diferenciado, contudo chega num ponto que não tem mais o que fazer, 377 

então quando chega esse momento tem de se questionar: “qual é o problema dele, é 378 

um problema de saúde?”  e que tem que falar do tratamento é a área de saúde, é o 379 

médico do CAPS AD, que tem de afirmar quanto a necessidade de interna-lo, mas  380 
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depois que ocorre o internamento já não é mais o médico do CAPS AD, é o médico 381 

do hospital que é responsável por dizer “está em alta” para voltar ao CAPS AD, ou 382 

talvez para uma Unidade Terapêutica. Ou então outra situação que acontece: está 383 

em alta porém a família não cuida dele ou nunca cuidou, então o Conselho Tutelar 384 

precisa fazer o afastamento do convívio familiar, porque provavelmente é um 385 

acompanhamento de longa data e terá que fazer indicação para Comissão de 386 

acolhimento, pois exigirá que seja acolhido.  O menino nunca esteve acolhido porém 387 

durante o atendimento verificou-se que a família não irá cuidar dele, dessa forma 388 

precisa-se tentar, pois o Familia Acolhedora, principalmente de Familia Rural não irá 389 

fazer milagre, mas ela irá trabalhar e já se tem grandes resultados  em relação a 390 

isso. Porém tudo precisa ser analisado e ser entendido, porque cresce o número de 391 

acolhidos, porque se sugere acolhimento. Sabe-se que os estabelecimentos das 392 

unidades de atendimento possuem limites, e que não é comum, porém é previsto 393 

que se faça uma reunião de rede dentro da sala de audiência envolvendo o 394 

adolescente, a família, o Conselho Tutelar do caso, o pessoal que está atendendo, 395 

em especial o CAPS AD, muitas vezes até o médico, para informar se é caso de 396 

internamento hospitalar ou não, pois não compreende-se o que está vindo, então a 397 

rede necessita articular-se melhor referente também a questão do fluxo, que sabe-se 398 

que existe um nessa área. Diz que o Doutor Angelo possui esse material conforme já 399 

disse outro dia, que foi levado como uma experiência em Curitiba, para discussão e 400 

proposição pelo Ministério Público do Paraná na área do combate a drogatização,  401 

que é um modelo nacional então se quer dizer que possui-se um modelo nacional de 402 

atuação do Ministério Público de combate a Drogatização e esse modelo foi 403 

inspirado em Cascavel, pois em cascavel há essa rede e comenta que naquele 404 

projeto que foi desenvolvido, que a Susna apresentou outro dia. A rede de Cascavel 405 

possui um fluxo mas que ainda precisa se reunir para estudar o caso. Que os 406 

agentes que atuam no atendimento do caso precisam estar presentes, sendo 407 

principalmente o Conselho Tutelar, pois possuem conhecimento da demanda e 408 

precisam estarpresentes nas discussões de casos e que ele tem ouvido um zunido 409 

de que os conselheiros tutelares estão se recusando a fazer estudo de casos. Os 410 

Conselhos Tutelares recebemas demandas e encaminham como se fossem 411 

despachantes e que o papel do conselho é de aconselhar, de garantir a proteção e 412 
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os direitos humanos, que ao receber as demandas precisa ouvir as partes, o que 413 

significa ouvir a rede também, sendo que não cabe ao conselho fazer terapia, 414 

consulta, exame médico legal no caso de abuso, ele não irá executar os programas 415 

do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS  e do Centro de Referência 416 

Especializado de Assistência Social - CREAS pois não possui atribuição a isso, 417 

porém irá solicitar, por exemplo: CRAS analise e inclua em um grupo “tal”, Centro de 418 

Atenção Psicossocial Infantil CAPS I ; CAPS AD; UBS para que faça uma consulta. 419 

Não sabem se necessita de atendimento especializado e não vai dizer se é 420 

necessário médico psiquiatra, psicólogo, assistente social, pedagogo para a 421 

secretaria de saúde, porém ele solicita. A Secretaria poderá  dizer  que não possui 422 

condições de atender aquela situação ou que não é de sua competência, por isso 423 

que o Conselho Tutelar precisa fazer o acompanhamento do caso, porque talvez 424 

precise de outras medidas. Por exemplo: o Conselho Tutelar encaminha os pais ao 425 

SIM Paraná e CAPS III, sendo a mesma estratégia de combate a drogadização 426 

porque muitas vezes os pais estão envolvidos nessa situação, porém o Conselho 427 

Tutelar necessita estar com ouvido e com voz da rede extrajudicial pois o Juiz é o 428 

topo da rede judicial  e o conselho tutelar é o topo da rede extrajudicial e de 429 

articulação, e como o Juiz terá que exigir que seja feito, e quando não for feito 430 

precisa solicitar para que o Juiz chame em juízo paraque explique porque não fez. 431 

Isso acarreta um custo maior e ainda demora mais. Reforça que o Conselho Tutelar 432 

precisa sim estar presente nas reuniões deste Conselho prá discutir junto estes 433 

problemas. Fábio expõe que houve algumas reuniões em que os conselheiros 434 

tutelares estiveram presentes, e a fala de alguns deles trouxe um pouco de 435 

preocupação, pois os mesmos afirmam não serem obrigados a participar dos 436 

encontros da rede e das reuniões de rede, porque não possui embasamento legal 437 

para participarem. Dr. Luciano diz que quando há uma criança abusada, a rede faz o 438 

chamamento de médico, policiais, delegacia, porque existe uma criança abusada 439 

com visível efeito de substância de entorpecente, alcoolizada, uma criança que foi 440 

abandonada e o Conselho Tutelar diz que não comparecerá. Ele pode não ir,  porém 441 

será investigada a sua conduta, para verificar se realmente está correta ou não, e se 442 

aplicar as medidas adequadas. Quando comparecer mas elaborar uma leitura errada 443 

ou abuso de autoridade, aplica-se a mesma situação. Desta forma coloca-se como 444 
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exemplo sua presença na reunião, não sendo obrigatório o mesmo ter que 445 

comparecer, porém se sua ausência implicar prejuízos nos encaminhamentos ou 446 

houver questionamentos ou representações, do porque estar com o serviço 447 

atrasado, mas a justificativa é de ter participado da reunião com comprovação 448 

através de atas. No caso do Juiz todo esse processo de análise também ocorre, 449 

então se o individuo entender a necessidade de comparecer ou não o mesmo 450 

precisa responder pela sua atitute porém se trabalha com articulação. O CMDCA 451 

esteve presente na Audiência Pública, explica que necessita a participação por ser 452 

uma rede que pela qual precisa estar presente. No caso de negativas ou ausências 453 

do Conselho Tutelar em ações que são de sua responsabilidade ou competência 454 

este Conselho deve tomar providências para que seja apurada a sua conduta para 455 

que diga o que fez,porque não fez e responderá por seus atos e consequências de 456 

seus atos. Explica que cada qual no seu espaço, na sua autonomia, como cada um 457 

possui a sua, porém funcionando de forma articulada e toda essa articulação em prol 458 

da criança e do adolescente, e a família se estiver a disposição. Esclarece não ser 459 

ameaça alguma, simplesmente uma forma de tentar contribuir e esclarecer para que 460 

tudo funcione bem, pois quanto melhor funcionar, quanto menos processos judiciais 461 

e problemas no Conselho Tutelar. Exemplifica que ele como cidadão abordou uma 462 

família vendendo panos de pratos e que se “arrepia” diante dessa situação, pois 463 

precisa ser prevenido esse problema, pois em um outro caso teve-se de acolher dez 464 

de uma família, não por conta da venda de panos de pratos mas por não estar 465 

comparecendo a escola, por estar sendo explorada, não sendo tratada 466 

adequadamente e sem atendimento. Que por acaso ele se depara com tal família na 467 

rua e questiona “de onde é”, “o que você faz?”,”onde você mora?”, “cadê a escola?” 468 

e em seguida faz uma ligação para o telefone de plantão e explica que não poderia 469 

ali, nesse caso, tomar providências por não ser Conselheiro Tutelar, somente se  470 

estivesse havendo um crime, pois daí poderia sim fazer prisão em flagrante ou 471 

acionar a policia, agora nesse caso, o mesmo explica que não poderia ter feito o 472 

atendimento e aplicar as medidas pois nem como promotor é autorizado. O 473 

Conselho Tutelar ao ser acionado tem direito de não aceitar esse encaminhamento. 474 

Reforça que o sujeito que possui um mandato, o que o mesmo irá fazer é problema 475 

dele, mas também responde pelo que faz e pelo que não faz, e que como agora a 476 
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Lei já foi aprovada , não há mais desculpas, os procedimentos precisam ser 477 

resolvidos, inclusive para Conselheiro Tutelar que questiona se irá ser processado 478 

ou não. Afinal são três anos investigando e que não é assim que procede, espera-se 479 

do CMDCA e das autoridades com as Leis novas que possam resolver e não fiquem 480 

esperando, sugerindo prazos para esse tipo de processo. Se despede desejando a 481 

todos uma boa reunião. Valdair deseja ao mesmo uma boa audiência. 5. 482 

Apreciação e Deliberação de encaminhamento de solicitação de providências 483 

ao Ministério Público – “Garantia de Atendimento de Longa Permanência na 484 

área de saúde/ vagas hospitalares para crianças e adolescentes” pelo Estado 485 

do PR: Etelda realiza a leitura da proposta da Mesa Diretiva com o seguinte texto: 486 

“Garantia de Atendimento de Longa Permanência e internação hospitalar para 487 

crianças e adolescentes, CONSIDERANDO o artigo 227 da Constituição Federal que 488 

estabelece como dever “da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 489 

ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 490 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 491 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 492 

forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão”; 493 

CONSIDERANDO os artigos 7 à 14 da Lei Federal nº 8.069/1990 – DOS DIREITOS 494 

FUNDAMENTAIS dentre eles o Direito à Vida e à Saúde; CONSIDERANDO que a 495 

infância e adolescência são fases em que o indivíduo inicia a construção de sua 496 

relação com o próprio corpo e com o mundo externo, por meio de vivências 497 

pessoais, familiares e sociais. Entretanto, em caso de hospitalização, as privações e 498 

restrições impostas às crianças e adolescentes podem provocar grande sofrimento 499 

psíquico; CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua 500 

saúde como sendo um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Já a 501 

qualidade de vida é compreendida como sendo a percepção do indivíduo de sua 502 

posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive em 503 

relação a seus objetivos, suas expectativas, seus padrões e suas preocupações 504 

(CALVETT, 2008); CONSIDERANDO que a Psicologia Pediátrica emergiu do 505 

reconhecimento da importância dos aspectos psicológicos para os problemas da 506 

saúde infantil, assim como da constatação da necessidade do conhecimento do 507 

desenvolvimento infantil e da preocupação em realizar intervenções breves e 508 
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eficazes com as crianças. (Castro 2007); CONSIDERANDO que no Brasil, a 509 

preocupação com a permanência dos pais no hospital tornou-se mais efetiva após a 510 

promulgação da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 511 

Adolescente, que dispõe em seu Artigo 12: “os estabelecimentos de atendimento à 512 

saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de 513 

um dos pais ou responsáveis, nos casos de internação de criança ou adolescente”; 514 

CONSIDERANDO que já é de conhecimento público através da Mídia as diversas 515 

situações de reclamação popular do atendimento realizado na UPA Pediátrica de 516 

Cascavel, agora Unidade de Pronto Atendimento Tancredo Neves que é a referência 517 

de Pronto Atendimento do SUS para crianças e adolescentes no Município de 518 

Cascavel, e que tal situação é decorrente do elevando número de internações de 519 

longa permanência no local, e desta forma em desacordo com  a legislação, 520 

decorrente de falta de vagas de leitos e/ou não aceitação de transferência para 521 

outros Municípios, por partes dos responsáveis pelas crianças e adolescentes, 522 

devido situação de estrutura familiar e vínculos necessários neste momento difícil 523 

para as crianças e adolescentes e suas famílias; CONSIDERANDO que diante desta 524 

situação o CMDCA realizou as seguintes ações: 1) Participou de Reunião promovida 525 

pelo Ministério Público de Cascavel para discussão sobre a temática; 2) Realizou 526 

visita “in loco” na UPA Pediatria para conhecer a situação; 2) Articulou reunião com a 527 

Gestão da 10ª Regional de Saúde e Conselhos Tutelares para encaminhamentos 528 

sobre vagas de leitos, diante da situação identificada na UPA e que a argumentação 529 

é de que estão sendo realizados os trâmites legais e; Oficiou SESAU e Conselho 530 

Municipal de Saúde – CMS sobre a questão; CONSIDERANDO a informação por 531 

Ofício DAU nº 997/2017 de 21/09/2017 de que os atendimentos de urgência 532 

pediátrica permanece sendo a Unidade de Pronto Atendimento Tancredo Neves e 533 

para a urgência de adolescentes às Unidades de Pronto Atendimento Brasília e 534 

Veneza e que os casos de internação hospitalar são inseridos no sistema de 535 

Internação estadual (Central Estadual de Leitos), sendo a 10ª Regional de Saúde 536 

gestora nesta área e que as atualizações de pedidos de internação são realizadas 537 

diariamente pelos Pediatras e Clínicos das UPAs através do Sistema MV (CLIC); 538 

CONSIDERANDO que o CMS esclareceu através do Ofício nº 113/2017/CMS/MD de 539 

24/10/2017 que conforme prevê a Resolução CMS nº 041/2017, está cumprindo o 540 
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seu papel informando diariamente ao Ministério Público e à 10ª Regional de Saúde 541 

sobre os pacientes que permanecem nas UPAs aguardando atendimento. A Mesa 542 

Diretiva do CMDCA propõe a plenária da Reunião Ordinária de 08/11/2017 o 543 

encaminhamento de pedido ao Ministério Público para que tome as providências 544 

necessárias, para que o Governo do Estado do Paraná garanta a quantidade de 545 

vagas de leitos necessárias para a internação hospitalar de crianças e adolescentes, 546 

em Cascavel, diante do princípio Constitucional da prioridade absoluta a este 547 

público. Finda a leitura, a conselheira Maria Tereza questiona a quantidade de vagas 548 

pertencentes ao Município de Cascavel para esse tipo de atendimento. O 549 

Conselheiro Fábio explica que na verdade não são vagas para Cascavel, e comenta 550 

que na reunião que aconteceu a seis meses, na qual contou com a participação da 551 

Conselheira Tutelar Andrelina Pedroza Battisti, que a 10ª Regional de Saúde afirmou 552 

estar dentro da legalidade, com a apresentação de um total de aproximadamente 553 

quatrocentos leitos, que na verdade não existem. Esclarece que Cascavel não 554 

possui esse total de leitos disponíveis e houve a tentativa de calculá-lo porém não 555 

houve a possibilidade de chegar-se a essa proporção. Maria tereza questiona 556 

referente aos leitos do HU e o Conselheiro responde dizendo que as vagas não são 557 

somente para o Hospital Universitário, mas também para o Hospital Santa Simone 558 

de Corbélia e Hospital de Nova Aurora. Que a Central de Leitos do Estado 559 

encaminha para onde há leitos disponíveis e cabe ao pai e a mãe aceitarem ou não, 560 

visto que possuem o direito de não aceitarem a vaga e permanecerem na Unidade 561 

de Atendimento para crianças e adolescentes. O Presidente Valdair diz que é 562 

preocupante a afirmação de estarem dentro da legalidade do percentual que 563 

encaminham, pois na prática já está confirmado que não está funcionando. Fábio 564 

continua com a palavra falando que sabe-se que é utópica esta quantidade de leitos 565 

que a Regional apresentou no dia da reunião, pois a mesma não existe, e que hoje 566 

as unidade de atendimento de saúde do município são para observação pelo 567 

período de 24 (vinte e quatro) horas, não tem a atribuição de internar pacientes, 568 

porém devido ao déficit de leitos disponível na rede, os períodos de observação 569 

viram internações e o Município não está habilitado para tal e acaba tendo um custo 570 

que não é de sua competência. Maria Tereza questiona se isso ocorre no geral de 571 

todas as UPAs. Fábio responde que sim. Valdair sugere a necessidade de 572 
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articulação e apoio do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - 573 

CEDCA, pois é uma Política Estadual sendo esta uma demanda do referido 574 

Conselho. Fábio explica dizendo que o responsável por abrir vagas de leito é o 575 

Estado, que recebe recursos da União para isso e informa que na semana passada 576 

o Miroslau da 10ª Regional de Saúde estava na Câmara Municipal de Vereadores, 577 

pois a Comissão de Saúde da Câmara o convocou para prestar alguns 578 

esclarecimentos e o mesmo falou justamente da questão dos leitos hospitalares pois  579 

é uma obrigação do Estado, porém demanda-se de uma autorização da União, o 580 

credenciamento destes leitos para o Estado efetuar a abertura das vagas e 581 

ampliação das mesmas, e depois encaminhar ao Município. Maria Tereza questiona 582 

se não há a possibilidade de enviar a Secretaria de Estado da Saúde este 583 

questionamento. José Cesar Sagrilo tem explica que esta posição da mesa diretiva é 584 

decorrente de todas as negociações e encaminhamentos já feitos, e que entende 585 

que se esgotaram as possibilidades, e no limite do poder deliberativo do Conselho, 586 

referente a Criança e Adolescente, e considerando que estão ocorrendo falhas do 587 

Estado nesta questão, a proposição é justamente o busca do amparo legal, pelo 588 

qual a criança necessita de defesa absoluta também na saúde, na educação e em 589 

todos os aspectos e, dessa forma entende-se que chegou-se ao limite. Houve a 590 

busca de diálogo, marcou-se reuniões e oficiou-se, porém a situação persiste, então 591 

quer-se deliberar pelo encaminhamento ao Ministério Público ou quem quer seja, 592 

para que acione o Estado nesse sentido, pois não há mais questionamentos a fazer, 593 

os questionamentos se esgotaram e o problema persiste há muitos anos, tanto que 594 

na última reunião falou-se da Unidade de Pronto Atendimento- UPA, no ano passado 595 

em abril falou-se com a 10ª Regional. Este Conselho precisa ter uma ação mais 596 

firme, pois é o responsável pela Política da Criança e do Adolescente e caso não 597 

faça nada estará se omitindo pois quem mais necessita é aquele que não possui 598 

condições de ter um Plano de Saúde. As famílias precisam buscar o atendimento 599 

nas UPAS. Questiona aos presentes se precisam estar lá. Chegou no limite não há 600 

mais o que discutir e sim garantir as vagas de leitos necessários, ou seja o aumento 601 

de vagas de leitos em Cascavel e não fora dele. A Conselheira Tutelar Andrelina diz 602 

que quando há o chamamento das famílias para a transferência de filho para outro 603 

hospital que não em Cascavel, cabe a ela aceitar ou não, e diante disso os 604 
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Conselheiros Tutelares tem sofrido, pois uma criança e adolescente que encontra-se 605 

na UPA e abre-se uma vaga e a família não aceita acionam o Conselho Tutelar e 606 

questiona o que o Conselho fará. Não tem como obrigar a família a sair de seu 607 

município, pois de um lado está a criança que necessita de atendimento médico e do 608 

outro a família que argumenta não ter condições de ir para Nova Aurora, por 609 

exemplo. Maria Tereza complementa dizendo que as vezes tal família possui até 610 

mais filhos e para amparar o doente terá que desamparar outros filhos. Andrelina 611 

concorda, e continua questionando qual seria a autonomia do Conselho Tutelar? Na 612 

maioria dos casos faz um termo de responsabilidade para o responsável assinar e 613 

criança tem alta sem a transferência para vaga hospitalar. Exemplifica que na gestão 614 

municipal anterior fizeram um levantamento, pois havia um alto índice de 615 

transferências para Nova Aurora, dessa forma se reuniram com o Secretário de 616 

Saúde, dirigiram-se as Promotorias com o Dr. Angelo e o Dr. Luciano, então o 617 

assunto é recorrente. Maria Tereza diz que existe um equívoco porque não é para o 618 

CEDCA que deve-se fazer o encaminhamento e sim deve ser enviado ao Secretário 619 

de Estado da Saúde e ao Ministério Público pois é assunto da Política de Saúde. 620 

Questiona também se no Plano Decenal do Estado está previsto isso, justificando 621 

que o CEDCA tem conhecimento das demandas da área da Saúde ou de qualquer 622 

outra área de acordo com o que consta no Planejamento do Plano Decenal, então o 623 

que refere-se a criança pode-se exigir mas para Secretaria de Saúde do Estado, 624 

pois a Décima Regional é um apêndice e é preciso ter uma posição do Secretário de 625 

Saúde do Estado para depois acionar judicialmente. Valdair reforça a fala de José 626 

Cesar de que a Décima Regional é mais um Serviço do Estado que não está 627 

fazendo seu papel. Maria Tereza questiona se o Secretário de Estado está ciente 628 

disso. Valdair responde dizendo que necessita de alguém que cobre isso, os 629 

diálogos já foram feitos pois a 10ª Regional é o Órgão Oficial de Saúde em 630 

Cascavel. Maria Tereza  fala novamente que não é para o CEDCA o 631 

encaminhamento e sim para o Secretário de Estado. Etelda questiona para quem 632 

será encaminhada a demanda. Maria Tereza responde dizendo que para a 633 

Secretaria de Estado da Saúde. José Cesar explica que a discussão não é referente 634 

ao encaminhamento, e sim a deliberação de que há necessidade de ampliação de 635 

vagas de leitos para Cascavel, com encaminhamento da deliberação para as 636 
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providências pelo Ministério Público. Fábio lembra a fala de Andrelina de que muitas 637 

vezes a vaga é ofertada mas não em Cascavel e o Conselho Tutelar é acionado 638 

porque a negativa dos pais em aceitar e uma violação de direitos. Justifica que a 639 

UPA é uma Unidade de Pronto Atendimento e não uma Unidade Hospitalar, pois ela 640 

é limitada em seus medicamentos e nas suas ações, muitas vezes a criança 641 

encontra-se nesta e necessita de algum medicamento que só encontra-se em 642 

hospitais, dessa forma precisa-se entender essa questão, não que ocorre o 643 

acionamento do Conselho Tutelar a todo o momento pela UPA, mas quando há 644 

essas necessidade diante da negação da família. Valdair diz que o Conselho precisa 645 

fazer uma leitura e uma avaliação referente aos direitos que estão sendo violandos 646 

em relação a família, pois se há crianças menores que dependem da mãe como 647 

ficam os direitos dessas? Questiona quais as providências do Conselho com relação 648 

a essa questão e cita como sendo uma situação muito complexa e complicada, 649 

porém há necessidade de uma solução.  Andrelina comenta que após a discussão 650 

com o Dr. Luciano e o Dr. Angelo houve um posicionamento junto ao Secretário de 651 

Saúde da Gestão passada, de que se priorizassem as vagas em Cascavel, porque 652 

facilitaria para que as famílias atendessem suas necessidades de cuidados dos 653 

filhos e com relação ao trabalho. Que o Conselho Tutelar solicitou a um pai que foi 654 

com o filho para o Hospital de Nova Aurora, para que ele fizesse o registro de tudo o 655 

que era feito, dessa forma o pai registrou, foi elaborado o documento e encaminhado 656 

ao Ministério Público porque a criança teve de permanecer 4(quatro) dias internada 657 

numa ala junto de adultos, sendo que após um dia já estaria em condições de alta, 658 

mas não pode sair do hospital porque este não receberia um maior número de 659 

diárias do governo. Fabio questiona se esse problema é de responsabilidade do 660 

Secretário de Saúde, pois as vagas de leito são do Estado e não pode-se culpar o 661 

Secretário de Saúde e que isso deve ser entendido.  Andrelina explica que o 662 

Conselho necessita visualizar não só a vaga mas também a família, o que está 663 

acontecendo com a mesma. Valdair solicita que a plenária se posicione sobre o 664 

encaminhamento a ser feito. José Cesar mantem sua posição de que deve-se 665 

deliberar pela ampliação de vagas de leito e encaminhar para Ministério úblico, 666 

solicitando providências. Valdair então questiona novamente qual será o 667 

encaminhamento e o que será deliberado. Maria Tereza sugere que primeiro seja 668 
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feito um levantamento de quanto é a demanda e qual é a insuficiência que está 669 

causando no município. Fábio explica a ela que não há como fazer tal levantamento 670 

pois é de forma rotativa. Maria Tereza questiona se a Vigilância não consegue estes 671 

dados ou a UPA. Etelda contribui dizendo que a discussão deve ser focada na 672 

demana reprimida de internações de crianças na UPA da Tancredo Neves, que por 673 

reiteradas vezes tem saído na mídia.  O problema já é público. Maria Tereza 674 

questiona qual é a porcentagem de crianças. Etelda responde dizendo que Fábio já 675 

disse que há uma rotatividade diária e imensurável. Fábio diz que não consegue 676 

entender a dificuldade de compreensão e explica que um hospital e uma UPA não 677 

terá todo dia 50 (cinquenta) ou 20 (vinte) crianças internadas, exemplifica que há 678 

dias que possam ter 72 (setenta e duas) e outros dias 20 (vinte), outros dias 47 679 

(Quarenta e cinco) então não há como definir quantidade certa. Etelda reforça que a 680 

discussão  é de não deveriam estar internadas neste local. Fábio explica que a 681 

questão é que há crianças internadas há mais de 48 (quarenta e oito) horas na UPA. 682 

Valdair diz que a preocupação é que crianças passam três a quatro dias e a UPA 683 

fornece alta para as mesmas irem para casa, sem passar por um hospital que possui 684 

um atendimento que deveriam ter recebido, pois a UPA não é para fornecer 685 

tratamento de internação. Etelda informa então a proposta que a Conselheira Maria 686 

Tereza propôs, ela cita então elaborar uma resolução por Deliberação desta Plenária 687 

solicitando a 9° (nona) Promotoria de Justiça de Cascavel, este sendo ao Dr. 688 

Angelo, a intervenção junto ao Estado do Paraná através da Secretária Estadual de 689 

Saúde para abertura de mais vagas de leitos de internação hospitalar para crianças 690 

e adolescentes devido a demanda reprimida permanente de internações na UPA da 691 

Tancredo Neves, a Conselheira Jane sugere que necessita um cuidado para que a 692 

situação não remeta-se a Corbélia e cuidando para que a solução não se torne em 693 

caminho alternativo para outras cidades vizinhas, Etelda sintetiza a proposta 694 

daplenária para aprovação. Que seja encaminhada solicitação a 9ª Promotoria de 695 

Justiça de Cascavel para que garanta a abertura de mais vagas de leito para 696 

internação de crianças e adolescentes em Cascavel,  na se há mais alguma 697 

proposta de encaminhamento e segue-considerando todos os encaminhamentos já 698 

apontados pelo CMDCA. A proposta é aprovada com quorum de 20 (vinte) votantes 699 

favoráveis. 6. Apreciação e Deliberação sobre a Minuta de Alteração da 700 
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Resolução nº 044/2014 que dispõe sobre o registro/inscrição/reavaliação e 701 

renovação no CMDCA, elaborada pela Comissão de Política de Atendimento 702 

dos Direitos: Valéria Medeiros – Coordenadora da Comissão esclarece que se 703 

reuniram várias vezes para discutir a respeito da Resolução n° 044 que dispõe sobre 704 

a inscrição, registro dos programas e dos serviços do CMDCA e que depois de muita 705 

discussão e trabalho, descobriu-se que possui artigos duplicados e é muito extensa. 706 

As principais mudanças propostas são validações anuais e não mais bienais, igual é 707 

feito no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, pois hoje as validações 708 

são de caordo com a data de registro de cada Entidade ou programa e desta forma 709 

se perdem prazos e é difícil o controle pelo CMDCA. Etelda complementa dizendo 710 

que o documento com as alterações grifadas em vermelhoi, foi encaminhado a todos 711 

com antecedência, para verificarem antes da reunião e haver dispensa de leitura, 712 

por ser texto grande. Reforça a fala da Valéria dizendo que foi “enxugado” e mostra 713 

os grifos em vermelho com as alterações no data show. Diz que os alguns modelos 714 

de anexos foram mantidos com o Plano e Relatório e alguns modelos novos de 715 

dados complementares para alguns regimes de atendimento. Anexo I - o modelo de 716 

registro é padrão e será mantido o que já existia anteriormente; Anexo II - o Plano 717 

Anual não será mais bienal porém anual. Maria Tereza questiona o porque não foi 718 

pensado uma Resolução Única para o CMDCA e o CMAS, para apresentarem uma 719 

vez só e explica que os técnicos das entidades ficam “loucos” no começo do ano 720 

com tudo que necessitam elaborar e apresentar. Etelda explica que até seria 721 

possível se o CMDCA registrasse somente unidades da Assistência, o que não é o 722 

caso, sendo que o CMDCA é intersetorial e hoje tem-se a maioria dos registros 723 

ligados a assistência, porém já se tem alguns da Saúde e a pretensão é ampliar a 724 

articulação para registro de programas das políticas de Esporte e Cultura. Maria 725 

Tereza comenta dizendo que não seria atrelada, mas sim facilidade para as 726 

Organizações da Sociedade Civil mesmo que não pertença ao CMDCA, que é 727 

preciso pensar grande. Valéria explica que a resolução já facilita para todos por 728 

padronizar o anual, sendo que no CMAS também é anual, o relatório Anual em que 729 

no CMAS também é. Etelda diz que poderia ser pensado da forma que Maria Tereza 730 

está propondo se todos os que precisam ser registrados no CMDCA também 731 

estivessem regularizados junto ao Conselho Setorial, e com os mesmos Programas, 732 



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

                               Lei Municipal nº 6.745/2017 de 23 de agosto de 2017 
                             Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – Cascavel – Paraná  
                          Fone: (45) 3392-6413 – e-mail: cmdca.cascavel@gmail.com 

 

                     

 

 

 

 

pois poderia ser solicitada um documento do referido Conselho dizendo que junto a 733 

política aquela entidade ou programa estão habilitados e, dessa forma o CMDCA 734 

solicitaria somente complementação documental, porém por outro lado a Legislação 735 

do Sistema Único de Assistência Social-SUAS possui uma nomenclatura específica 736 

da Assistência, no CMDCA o que rege é o ECA, com os regimes de atendimento 737 

que obrigatoriamente necessitam estar registrados. Desta forma torna-se difícil a 738 

junção, pois existem questões específicas. Maria Tereza tem a palavra e sugere que 739 

seja aprovada agora só que considerando pensar um “pouquinho” maior, pois já que 740 

pertencem todos ao mesmo sistema com elaboração de somente um Plano pois é 741 

atendimento, ela cita que também não discutiu a questão com o Conselho da 742 

Assistência sendo um assunto que iniciou-se na mesa diretiva e na comissão, porém 743 

ainda não discutiu-se tal questão e questiona de o porque não se estar aberto e 744 

começar a pensar em uma   outra forma. Etelda sugere que haja uma discussão com 745 

os técnicos de todas as políticas sobre o assunto. Maria Tereza concorda. Etelda 746 

então segue com a leitura dos pontos grifados da Minuta. A Comissão  também 747 

propõe que a plenária delibere pela não entrega do Relatório Mensal, pois no 748 

momento de revalidação do registro e inscrição a entidade deverá entregar o 749 

Relatório Anual de atendimentos e atividades o qual é um documento oficial. Para 750 

efetuarem a entrega mensalmente do Relatório hoje teria que ser em meio físico,  751 

porque há o Sistema IPM, porém não são todos que possuem acesso, sendo este 752 

restrito a algumas unidades e em algumas políticas, e a segunda questão é que hoje 753 

o CMDCA por meio da Comissão não está conseguindo fazer a análise destes 754 

relatórios mensais como é sua obrigação, juntando então muitos papéis em arquivos 755 

desnecessariamente, sem fazer uma breve análise e, dessa forma quando a mesa 756 

diretiva necessita de alguma informação relativa a Política de Assistência da Saúde 757 

ou outra, e como não há de forma tabulada tais dados, acaba-se tendo que solicitar 758 

aos gestores da pasta ou os dados de atendimento quadrimestrais do Conselho 759 

Tutelar, sendo os de violações de direitos e proteção. Quanto às Políticas Setoriais 760 

quando há a necessidade de dados  pontuais poderá ser requisitado ao Conselho 761 

Setorial ou Órgão competente. Não havendo manifestações foram realizados dois 762 

encaminhamentos: aprovar a resolução nova de inscrição com as adequações 763 

propostas, e acatando a sugestão da Maria Tereza de que para a próxima gestão 764 
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seja promovida uma discussão técnica com as várias políticas para pensar-se em 765 

uma resolução única para os Conselhos Setoriais e Intersetoriais;  e a não entrega 766 

dos Relatórios Mensais sendo então a exigência de entrega de relatório anual nas 767 

validações. Valdair questiona se há mais algum pronunciamento e em seguida 768 

coloca as proposições em aprovação, as quais são aprovadas com 20 (vinte) votos 769 

favoráveis. 7. Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão de Política de 770 

Atendimento dos Direitos sobre a Validação de Inscrição do CAPSi e CAPS 771 

AD: Etelda esclareceque trata-se de justificativas da Secretaria Municipal de Saúde 772 

das pendências cumpridas e ainda não cumpridas para a regularização das 773 

validações das unidades, cujo prazo de regularização era de 180 (cento e oitenta) 774 

dias, conforme Resolução CMDCA n° 015/2017. Esclarece que além destas 775 

possuem outras com pendências para o mesmo prazo referentes a Resolução nº 776 

006/2017 e nº 015/2017, porém ainda não justificaram. Quanto ao CAPSi e CAPS 777 

AD ela comenta que o prazo de regularização é até o dia 21/11 e estavam 778 

pendentes em relação ao CAPS i e o CAPS AD o Plano de Segurança Contra 779 

Incêndio, sendo que o CAPS i entregou a cópia do plano de segurança contra 780 

incêndio regularizado com data de vencimento em  maio/2018 e o CAPS AD 781 

justificou que se encontra pendente por questões financeiras pois foi possível 782 

somente a realização de forma parcial a instalação de corrimão exigido pelo Corpo 783 

de Bombeiros e o mesmo apresentou o comprovante em anexo. Possuem ainda 784 

algumas pendências; quanto a cópia da Licença Sanitária, mesmo o CAPS i 785 

possuindo a licença do Bombeiros ainda não conseguiram, pois ainda possuem 786 

exigências da Vigilância para adequações e também o CAPS AD; quanto ao Alvará 787 

de Funcionamento a Prefeitura não fornece a liberação, sem as do Bombeiro e 788 

Vigilância. Desta forma a Comissão é de Parecer favorável porém sem prazo para 789 

regularização, a qual deixou para discussão pela plenária. Telda aproveita para 790 

sugerir que seja dado o mesmo prazo para todas as demais que possuem 791 

pendências, com a publicação de uma única Resolução, independentemente de não 792 

terem justificado, e questiona o que o CMDCA irá fazer pois não poderá solicitar o 793 

cancelamento e pedir o fechamento do serviço, pois acarretará prejuízo ao 794 

atendimento. Questiona qual seria o novo prazo para a regularização. Fábio explica 795 

que a Secretária de Saúde possui ciência de toda essa pendência e pretende 796 
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providenciar o mais rápido possível todas essas essas pendências, porém há falhas 797 

em algumas situações e comenta que o Secretário de Assistência Social Hudson 798 

pode contemplar todos esses problemas  sendo que algumas situações possibilitam 799 

se adequar mais facilmente e outras dependem de licitações e de prazos. Quanto a 800 

prazos não consegue citar uma data pois o que acontece na verdade, tanto nos 801 

serviços da saúde como nos serviços de assistência, a não realização da 802 

fiscalização pelo mesmo individuo, visto então que para uma pessoa está “ok” e para 803 

outra não. Maribel Lopes Rodrigues – Coordenadora do CAPS AD explica que teve 804 

licitação para atender as exigências dos Bombeiros de implantação do corrimão, que 805 

agora estão implantando pois foi liberado. Reforça as dificuldades quanto a postura 806 

dos fiscaise de não um protocolo, pois cadaum faz exigências diferentes do outro. 807 

Que a dificuldade na está na questão financeira e sim de quem se dirige ao local 808 

para fiscalizar. Para um o corrimão não é um problema, para outro é. A preocupação 809 

maior deve ser com o local onde os adolescentem permanecem, sugere então que a 810 

comissão averigue o que está ocorrendo e o que está impedindo para poder 811 

fornecer um prazo maior, ela explica que sua fala não significa a não liberação do 812 

prazo mas uma Comissão que verifique o que está pendente e o que está sendo 813 

feito para garantir o atendimento. Fábio complementa que entende-se que o serviço 814 

não irá deixar de ser com excelência e para a demanda existente, porém existem os 815 

entraves burocráticos dos quais depende a regularização. Leoni questiona que o 816 

prazo de cento e oitenta dias é muito longo. Maria Tereza complementa não ser 817 

apenas os bombeiros mas a Vigilância Sanitária que cada vez que fiscaliza exige 818 

algo, comenta que as escolas particulares, escolas municipais e serviços estão com 819 

o mesmo problema. Hudson diz que está havendo maior agilidade da Vigilância 820 

Sanitária, mas agora falta os Bombeiros, sendo estes responsáveis pelo 821 

“travamento” das liberações atuais. Marizete de F. Rodrigues – Coordenadora do 822 

CAPSi  diz que quem está causando empecilhos no momento é a Vigilância 823 

Sanitária e mesmo adequado,  em nova vistoria corre-se o risco de haver outras 824 

novas solicitações não apontadas anteriormente, nesta caso nunca conseguirão 825 

regularizar. Valéria complementa dizendo ser o mesmo problema para a Guarda 826 

Mirim, em que foi solicitada a instalação de extintor porém, em seguida, solicitaram a 827 

retirada pois afirmaram ter muitos extintores, dessa forma teve que adequar o 828 
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projeto do contêiner e da cobertura. Que o Corpo de Bombeiros foi averiguar a 829 

“casinha” de gás, que está no mesmo lugar há muitos anos, onde encontrava-se 2 830 

(dois) extintores “grandões” de 45 kg, porém solicitaram a construção de uma 831 

“casinha” em outro lugar, e diante disso a entidade teve que gastar mais de R$ 832 

2.000 (dois mil reais)  para construir a “abençoada” da casa no canto, sendo que há 833 

30 (trinta) anos fazem a vistoria e a estava no mesmo lugar e o corpo de bombeiros 834 

nunca solicitou a retirada. José Cesar diz que o Conselho já ponderou essa questão, 835 

em que a licitação era nova e porisso foi dado o prazo já dito, aguardando-se que 836 

com a nova administração poderia se ter mais sucesso e que continua tudo igual. 837 

Diz que se preocupa porque o Conselho irá responder junto se houver algum 838 

problema. Fábio diz que se avançou bastante. José Cesar continua explicando que 839 

as não -governamentais estão todas regularizadas exemplicando o CEMIC, APAE e 840 

a APOFILAB e que todas tiveram que  gastar e pagar não sabe-se quanto para 841 

resolver seus problemas. Cita que por ser um serviço que necessita funcionar, e ele 842 

explica que não está sendo contra, porém já foi discutido essa questão no Conselho 843 

e gostaria somente de fazer tal apontamento, pois os assuntos retornam e 844 

continuam sem solução e o CMDCA continua não se posicionando. Valdair se 845 

reporta ao Secretário Hudson dizendo que há algo que o deixa preocupado, pois o 846 

antigo Lar dos Bebês conseguia regularizar os Alvarás, porém agora o Familia 847 

Acolhedora no mesmo lugar e está com dificuldades de regularizar e questiona o 848 

que há de grave e qual é o motivo dos serviços governamentais travarem tanto 849 

nestes documentos. Hudson responde que houve a discussão da importância dos 850 

Alvarás, porém avalia como injusta a comparação entre os serviços governamentais 851 

e não governamentais, e exemplifica que se solicitarem ao governamental a troca de 852 

uma lâmpada de emergência de R$ 15 (quinze reais) emcima da porta, leva três 853 

meses para se licitar, porém os não governamentais possuem compra diferenciada, 854 

elaboram três cotações de preços e em uma hora compram a lâmpada.  Explica que 855 

troca-se a lâmpada e solicita-se novamente para os bombeiros a vistoriae que após 856 

averiguram dizem que somente a lâmpada não é o suficiente e necessita também de 857 

uma “plaquinha” de saída  e o Município terá de se fazer orçamentos novamente e 858 

mais quatro meses para se colocar a “plaquinha” de saída, solicita novamente aos 859 

Bombeiros que possuem prazos de sessenta dias para fazer a visita e há outro 860 
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questionamento. Diz que entende e compreende a insatisfação de todos por essa 861 

repetitiva e até “chata” situação, e que fica chateado chateado por se ter um 862 

processo público muito “engessado” e unificado, para efetuar a compra de algo 863 

simples. Explica que o problema é a forma como são feitos os processos para que 864 

os mesmos sejam efetivados e exemplica por exemplo uma troca de extintor pelo 865 

qual necessita se ter uma licitação, onde essa troca não é cara, sendo “baratíssima” 866 

porém, ele informa que não há condições de executar ele de forma legal sem a 867 

licitação, pois como gestor irá responder. Etelda questiona sobre os prazos e sugere 868 

para que não se faça outra Resolução novamente, que seja garantido o mesmo 869 

prazo para a regularização das pendências das Resoluções n° 06 e n° 015 e todos 870 

aqueles que possuem pendências. Marizete sugere que ao invés de ser fornecido 871 

um prazo o gestor elabore uma declaração do que está sendo feito, e exemplifica 872 

por exemplo: possuir todas as Comunicações Internas - CI’s a de encaminhamentos, 873 

comprovando que está sendo relizado e o que é necessário para a regularização. 874 

Fábio explica que a Secretaria já procede assim. Valdair faz a proposta de que se 875 

estenda a todos o prazo até que tenham que regularizar a validação anual, já 876 

aprovada que é até final de abril. A proposta é colocado em votação e aprovada com 877 

dezenove votos favoráveis e uma ausência. 8. Ratificação da suplementação de 878 

valores CAPS AD - Resolução nº 040/2017 de 05/10/2017: Etelda explica que 879 

houve falha no momento de aprovação do pedido de alteração de valores referente 880 

ao Projeto do CAPS AD, que foi esquecido um item, porque além de aprovar os 881 

cortes de alguns itens, no último item do ofício o CAPS AD havia solicitação de que 882 

o valor que estava sendo economizado fosse suplementado. Faz a leitura do texto 883 

da Resolução CMDCA n° 040/2017 Art. 3° para ratificação da plenária:  AUTORIZAR 884 

a suplementação de R$ 591,40 (quinhentos e noventa e um reais e quarenta 885 

centavos) para a aquisição de tintas spray, para realização de grafitagem para a 886 

qualificação do Projeto CAPS AD EM AÇÃO. Fábio diz não ser suplementação, 887 

sendo uma utilização da sobra de recursos para outro fim e sugere que seja 888 

suprimido o termo suplementação, pois passa a impressão de libreação dinheiro a 889 

mais para o projeto. Valdair questiona se deve ser adequado e sugere que no Art. 3°  890 

seja alterada a palavra “suplementação” por “utilização” porque há o entendimento 891 

de que está ocorrendo outra suplementação em cima do R$ 591,40 ( Quinhentos e 892 
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noventa e um reais). Etelda explica que no ofício estava como suplementação. 893 

Maribel comenta que já está recebendo muitos pedidos das escolas para que sejam 894 

feitas grafitagens com os materiais que serão adquiridos com este recurso. Também 895 

informa que a partir da chegada dos materiais, todos serão convidados para fazer a 896 

entrega oficial da “Kombi” e dos demais materiais. Que os adesivos serão colocados 897 

nas portas dos banheiros, atrás dos bebedouros, em veículos e nas Escolas. Valdair 898 

coloca em aprovação e tem dezenove votos favoráveis e um ausente. 9. Apreciação 899 

e Aprovação do Plano Operativo Municipal de Socioeducação, apresentado 900 

pela SESAU e com as adequações propostas pela CISVEL: Etelda o Plano após 901 

aprovado será encaminhado ao CEDCA, que no final do ano passado já solicitou 902 

providências de envio pelo CMDCA. Que desde então o Conselho fez a solicitação à 903 

SESAU. Que o Plano Operativo vem complementar o Plano Municipal de 904 

Socioeducação e também o Plano Decenal.  Que a CISVEL que é a Comissão 905 

Técnica Intersetorial responsável pelo acompanhamento municipal da 906 

socioeducação, vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social analisou o 907 

Plano e apresentou um parecer. Inicia a leitura do Parecer: “A CISVEL – Comissão 908 

Intersetorial de Socioeducação de Cascavel, vem por meio deste, informar ao 909 

CMDCA que na reunião do dia 25 de outubro de 2017, foi apreciado o Plano 910 

Operativo Municipal – POM, apresentado pelo Sr. Fabio Tomasetto, representante 911 

da SESAU.Na oportunidade foram realizados alguns questionamentos sobre a 912 

aplicação dos recursos e foram realizadas sugestões a serem acrescidas no Plano 913 

Apresentado, sendo elas: Acrescentar o Número da Portaria que regula a construção 914 

do Plano; Atualizar o quadro de servidores citados no Plano, referentes às unidades 915 

que atendem aos adolescentes, a exemplo, da Casa de Semiliberdade; Atualizar 916 

informações referentes a unidades que ofertam Aprendizagem; Descrever a 917 

metodologia adotada para a construção do Plano; Apresentar no Plano a equipe 918 

responsável pela elaboração do mesmo; Acrescentar no item do Monitoramento, que 919 

o mesmo será monitorado pelo CMDCA; O representante da Secretaria de Saúde 920 

acatou as sugestões da Comissão e o Plano será apresentado para deliberação do 921 

CMDCA. Entende-se que o atendimento ao adolescente autor de ato infracional é 922 

extremamente peculiar e importante, desta forma, todas as ações específicas 923 

destinadas a este atendimento devem ser apoiadas. Certos de contarmos com a 924 
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vossa colaboração, renovamos votos de estima e consideração.Atenciosamente, 925 

Lucimaira Cabreira – Presidente da CISVEL.” O Conselheiro Fábio explica que o 926 

Plano Operativo trabalha juntamente com o Plano de Socioeducação e o Plano 927 

Decenal propriamente dito, o mesmo já está emitido no Sistema Nacional de 928 

Atendimento Socioeducativo-SINASE. Já deveria ter sido apresentado há algum 929 

tempo,  porém algumas demandas em relação as portarias do Ministério da Saúde 930 

que se confrontavam, impediu que pudesse ser apresentado com antecendência. 931 

Destaca que a Secretaria de Saúde foi uma mera norteadora de todo o processo, a 932 

construção contou com a participação da Maribel e da Marizete do CAPS i e do 933 

CAPS AD, bem como o Centro de Socioeducação - CENSE I e Centro de 934 

Socioeducação - CENSE II  e da Casa Semiliberdade,  pois o Plano Operativo 935 

Municipal é voltado integralmente para atendimento de saúde dos adolescentes em 936 

internação provisória e em Semiliberdade, sendo então um Plano anexo ao Plano de 937 

Socioeducação, contudo voltado à área da saúde dos adolescentes em cumprimento 938 

de medidas socioeducativas em sistema de internação. Foram realizadas as 939 

adequações solicitadas pela CISVEL. explica que o Plano já trouxe alguns itens pré-940 

prontos que vem do Estado na questão de Assistência Farmacêutica, do 941 

Financiamento decorrente do Plano Operativo Municipal – POM, pois até hoje o 942 

Município é signatário do Plano Operativo do Estado. Dessa forma o POM 943 

contribuirá para a captação de recursos para a melhoria do atendimento de saúde 944 

dos adolescentes, pois atualmente o município recebe a importância de R$ 4.000,00 945 

(quatro mil reais) sendo este a contrapartida do Estado, porém com o 946 

credenciamento do POM junto ao Ministério da Saúde, o município passará a 947 

receber uma quantia de aproximadamente R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) por 948 

mês para desenvolver as ações junto aos adolescentes. Esclarece que as ações que 949 

foram colocadas no Plano, não são ações “engessadas” e que se tomou este 950 

cuidado para não inviabilizar o cumprimento e o corte de recrusos. São ações 951 

bastante genéricas e amplas para possibilitar dentro da ação trabalhar com várias 952 

especificidades, vários Planos e projetos diferentes com previsão de capacitação 953 

para a equipe e a rede, atividades desenvolvidas junto aos adolescentes dentro das 954 

unidades dos CENSE’s e da Casa Semiliberdade. O Plano está amplo e conseguiu 955 

abranger tanto os profissionais desses serviços quanto os profissionais da rede 956 
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como um todo e não somente exclusivo a área da Saúde. A primeira parte é 957 

histórica, sendo a caracterização dos municípios e das Unidades  e lembra ainda 958 

que cada CENSE e a casa Semiliberdade é vinculada a uma unidade de saúde, 959 

sendo que este Plano explica como é configurado, sendo que hoje a Casa de 960 

Semiliberdade e o CENSE II estão vinculados a Unidade Básica de Saúde do 961 

Cascavel Velho e o CENSE I por estar na Avenida Brasil o mesmo está vinculdado a 962 

Unidade Básica de Saúde do Aclimação. Que futuramente haverá uma mudança, 963 

pois com a saída do CENSE I da Avenida Brasil mesmo não ter sido elaborada a 964 

territorialização ainda, acredita que passará a pertencer a Unidade de Saúde da 965 

Família do Bairro Presidente, sendo esta uma unidade nova a ser inaugurada no 966 

mês de novembro, porém como necessita ser elaborada a territorizalização, e a 967 

construção do CENSE I também está sendo finalizando o processo de andamento, 968 

visto isso será feito essas mudanças. O Pleito é de que o CENSE I seja 969 

transformado em um CENSE Feminino, pois atualmente o município ainda não 970 

possui. Aborda que todo o profissional necessita ser vinculado com a função e o 971 

Cadastro Nacional, citando todas as caracterizações das Unidades e os 972 

profissionais,que o grupo de trabalho intersetorial municipal irá fazer as orientações 973 

e fiscalizações do desenvolvimento do projeto. O grupo de trabalho é composto por 974 

1 (um) representante da 10ª  Regional de Saúde, 1 (um) Representante da Unidade 975 

Básica de Saúde de referência de saúde da Casa Semiliberdade e dos CENSE’s, 1 976 

(um) representante da Secretaria Municipal de Saúde da Divisão de Atenção Básica, 977 

1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde da Divisão de Atenção de 978 

Saúde Mental, 1 (um) representante da equipe de saúde do CENSE I e CENSE II da 979 

Casa Semiliberdade, 1(um) Representante do Núcleo Regional de Educação, 1(um) 980 

Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social da Divisão de Proteção 981 

Social Básica, 1(um) Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social 982 

da Divisão de Proteção Social Especial, 1(um) Representante do Consórcio 983 

Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP do Serviço Integrado de 984 

Saúde Mental do Paraná - SIM PR, 1(um) Representante do Conselho Municipal de 985 

Saúde e 1(um) Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 986 

Adolescente. Que a previsão de reuniões do Grupo será de reuniões a cada três 987 

meses depois da formulação. Informa que já foram enviados os ofícios para a 988 
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composição deste grupo de Trabalho que será através de Decreto do Prefeito 989 

Leonaldo Paranhos da Silva e que depois do grupo de trabalho irá estudar o que 990 

compete a cada instância, e que para o POM os fluxos de encaminhamento dos 991 

Adolescentes relacionados a saúde mental foram construídos pelo grupo de trabalho 992 

bem como foram apresentados na reunião da Rede e alterados e finalizados com a 993 

aprovação da mesma. Aponta que o fluxo de encaminhamentos dos adolescentes 994 

do CENSE I, o Fluxo de Encaminhamentos do CENSE II e o Fluxo de 995 

Encaminhamentos da Casa Semiliberdade, possuem peculariedades devido as 996 

atribuições de cada um. O único que possui equipe de Saúde é o CENSE II, cita a 997 

Assistência Farmacêutica sendo que os medicamentos é o município que fornece. 998 

Existem ações exclusivas das Unidades de Atendimento de Adolescentes, outras 999 

exclusivas da Unidades de Saúde e outras que são do coletivo. Fala da forma de 1000 

avaliação do Plano, da capacitação continuada e permanente dos profissionais 1001 

conforme a demanda temática de cada serviço e política que desenvolve as 1002 

atividades com os adolescentes; realizar atividade voltada a prevenção de atos 1003 

infracionais de uso e abuso de álcool e outras drogas, sendo estas várias ações que 1004 

foram colocadas de forma geral para dentro destas haver a possibilidade de 1005 

trabalhar programas e atividades específicas. Que o Plano Interativo Municipal conta 1006 

com o apoio de todos, sendo que não é somente da Saúde porém é por ela que os 1007 

recursos serão repassados para as atividades serem desenvolvidas. Valdair 1008 

questiona se aquelas adequações que foram sugeridas pela CISVEL estão 1009 

presentes e quem elaborou o Plano. Fábio responde dizendo que a equipe foi 1010 

colocada na parte da construção, porém não foram citados nomes, porque foram os 1011 

serviços no geral que fizeram a contribuição. Etelda questiona quem irá assinar o 1012 

Plano e quem será o responsável. Fabio responde que é a Secretaria Municipal de 1013 

Saúde que irá assinar porém quem é responsável por toda a parte de orientação e a 1014 

fiscalização é o Núcleo de Trabalho. Etelda esclarece que cabe ao CMDCA aprovar 1015 

o Plano, publicar resolução aprovando, encaminhar cópia ao CEDCA, sendo que 1016 

para isso necessita estar assinado pois a minuta não está assinada, dessa forma 1017 

solicita que Fábio providencie a assinatura e encaminhe para que se possa 1018 

juntamente com a resolução encaminhar ao CEDCA. Valdair questiona se há alguma 1019 

pergunta. Fábio comenta que cansadamente se está respondendo Ofícios ao 1020 
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Ministério Público Estadual. Que o Plano será encaminhado a 10ª Regional de 1021 

Saúde, ao Ministério da Saúde, ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 1022 

Adolescente - CONANDA, ao CEDCA e à Secretaria de Estado da Saúde, dessa 1023 

forma para vários lugares que precisam ser encaminhados após a aprovação. Etelda 1024 

questiona se irão fazer tais encaminhamentos acompanhados da Resolução do 1025 

CMDCA, pois para o CEDCA obrigatoriamente o CMDCA terá que encaminhar pois 1026 

está pendente esta resposta. Maria Tereza responde dizendo que para o CEDCA 1027 

não é necessário encaminhar, pois quem é responsável para tal é o CONANDA, 1028 

porém os municípios estão encaminhamento ao CEDCA para conhecimento. Etelda 1029 

explica que independentemente dos mesmos encaminharem o CMDCA necessita 1030 

encaminhar a Resolução e o Plano e questiona também outra questão a Plenária, 1031 

referente ao Plano que é um documento vasto, e que a publicação tem um custo 1032 

alto, e sugere a Plenária que se elabore a Resolução aprovando constando a 1033 

dispensa da publicação do documento integral contudo, o mesmo está disponível 1034 

junto a Secretaria Executiva do Conselho para consulta. Valdair questiona se esse 1035 

documento será enviado colocado para consulta no portal do município. Etelda 1036 

responde que essa questão é outra demanda, pois desde fevereiro o CMDCA não 1037 

possui publicação atualizada no Portal, porque se está aguardando uma senha do 1038 

executivo para se poder fazer a atualização e alimentação destas informações no 1039 

Portal, dessa forma, nesse momento não há condições de ser enviado. Valdair 1040 

questiona ao Hudson se o mesmo tem conhecimento desta liberação de senha, e o 1041 

mesmo sugere que seja oficiado a Secretaria de Administração que é a responsável 1042 

pela gestão dessa ferramenta. Valdair complementa dizendo que já foi oficiado 1043 

porém não houve resposta. Hudson então diz que é válido reiterar para que se 1044 

possa junto cobrar soluções com relação a isso. Valdair diz que acha importante 1045 

atualizar o portal pois sabe-se que muitas pessoas acabam fazendo pesquisas a 1046 

respeito da Política do Município de Cascavel. Etelda questiona a Hudson se seria a 1047 

Secretaria de Comunicação e o mesmo responde que sim juntamente com a 1048 

Secretaria de Administração. Valdair coloca em aprovação o Plano Operacional e o 1049 

mesmo é aprovado com vinte votos favoráveis.  10.Leitura do Ofício nº 345/2017 1050 

de 23/10/2017 – CMDCA e providências da Mesa Diretiva em relação à 1051 

Equipamentos Comunitários/ Entrega de Empreendimentos Habitacionais, 1052 
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Loteamentos e Realocação de Famílias: Etelda faz a leitura do ofício n° 345/2017: 1053 

“Equipamentos Comunitários/ Entrega de Empreendimentos Habitacionais. 1054 

Excelentíssimo Senhor, O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 1055 

Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto 1056 

no artigo 227 da Constituição da República e Lei Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da 1057 

Criança e do Adolescente), assim como que em reuniões do Conselho, com a 1058 

participação de representações comunitárias, ficou evidenciado que quando da 1059 

entrega de Empreendimentos Habitacionais, tanto do Programa Minha Casa Minha 1060 

Vida, como com a instalação de Loteamentos e Construções Habitacionais por 1061 

Empresas Privadas e a Realocação de Famílias de Áreas Irregulares pelo Município 1062 

de Cascavel, não estão sendo contempladas as estruturas Comunitárias suficientes 1063 

nas áreas prioritárias de garantia de direitos de crianças e adolescentes quanto à 1064 

educação, saúde, assistência social, esporte e cultura.Essa situação afeta mais 1065 

especialmente as famílias em situação social de vulnerabilidade e risco social que 1066 

não possuem condições econômicas para garantir o deslocamento dos filhos para 1067 

Escolas distantes do local, assim como em relação aos demais atendimentos 1068 

necessários. Tal problemática ensejou por parte do CMDCA a realização de reunião 1069 

ampliada com a participação da rede de atendimento Municipal, do Núcleo Regional 1070 

de Educação, CONCIDADE e outros, na data de 20/10/2017, na qual foi 1071 

amplamente discutida a questão, e como encaminhamento o envio deste Ofício a 1072 

Vossa Excelência solicitando as seguintes providências: 1) Maior articulação da 1073 

Comissão Técnica de Análise – CTA, instituída através do Decreto Municipal nº 1074 

11.367/2013, com as Políticas Municipais prioritárias e que possuem preponderância 1075 

no atendimento de crianças e adolescentes, para discussão conjunta e preliminar a 1076 

entrega de moradias, abertura de novos loteamentos e realocação de famílias; 2) 1077 

Elaboração de diagnóstico, pela SEPLAN/ Políticas Públicas Municipais, elaborado a 1078 

partir de cadastro unificado de dados dos usuários, com a utilização do Sistema IPM, 1079 

para planejamento preliminar dos equipamentos e demandas de atendimento 1080 

necessárias na área de educação, saúde, assistência social, esporte e cultura em 1081 

especial;No mês de novembro será realizada nova reunião para dar continuidade a 1082 

esta discussão, pautada na resposta de Vossa Excelência. Certos do apoio em prol 1083 

desta causa, na condição de candidato a premiação Prefeito Amigo da Criança, 1084 



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

                               Lei Municipal nº 6.745/2017 de 23 de agosto de 2017 
                             Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – Cascavel – Paraná  
                          Fone: (45) 3392-6413 – e-mail: cmdca.cascavel@gmail.com 

 

                     

 

 

 

 

agradecemos. Atenciosamente, Valdair Mauro Debus – Presidente do 1085 

CMDCA/Gestão 2015-2017.” O presidente explica que este foi o ofício encaminhado 1086 

após a reunião que discutiu-se sobre este assunto para que o Prefeito tenha 1087 

conhecimento da situação com relação ao assunto. Etelda explica que é para leitura, 1088 

conhecimento e providências pois o pedido é que seja garantido o transporte escolar 1089 

que torna-se prioritário nesse momento, porque é a maior demanda urgente 1090 

confirmando com o José Cesar que faz parte do Núcleo Regional da Educação. 1091 

Fábio interrompe para avisar que são duas pautas, a dez e a onze sendo que já está 1092 

sendo debatido questão da próxima pauta. Etelda então sugere que sejam debatidos 1093 

os dois pontos de pauta juntos: 10)Leitura do Ofício nº 345/2017 de 23/10/2017 – 1094 

CMDCA e providências da Mesa Diretiva em relação à Equipamentos 1095 

Comunitários/ Entrega de Empreendimentos Habitacionais, Loteamentos e 1096 

Realocação de Famílias; 11) Apreciação e Deliberação de proposição pela 1097 

Mesa Diretiva, de encaminhamento de solicitação de transporte escolar, ao 1098 

Executivo Municipal, para atendimento de demanda de crianças e 1099 

adolescentes do Jardim Riviera e ao Estado de Construção de Colégio 1100 

Estadual:  O conselheiro José César comenta que nas reuniões teve-se 1101 

representações preponderantes pelo qual, se fizeram presentes o Sr. Hudson, 1102 

Marcia Baldini, Companhia de Habitação de Cascavel - COHAVEL, Conselho 1103 

Municipal da Cidade- CONCIDADE, Secretaria Municipal de Ação Comunitária e 1104 

Defesa Civil - SEACOM, etc, dessa forma fala que houve uma representação 1105 

significativa referente ao objetivo da discussão, mas sentiu-se a falta da Secretaria 1106 

Municipal de Planejamento - SEPLAN  e da Comissão da Câmara Municipal, que 1107 

deveriam estar lá para que se pudesse dialogar. No entanto não impediu que fosse 1108 

elaborando este encaminhamento e também outro para que voltem a se reunir no 1109 

final do mês de novembro ou começo de dezembro, para dar continuidade sobre os 1110 

problemas que já foram pautados que envolvem as questões de vagas no ensino e 1111 

outras. Que junto da aprovação de empreendimentos habitacionais, novos 1112 

loteamentos e desocupações com a realocações precisam ser discutidas as 1113 

instalações de equipamentos comunitários das várias políticas públicas 1114 

preponderantes no atendimento das famílias. Fábio comenta que seria importante 1115 

frizar a importância da fala do Nei Hamilton Haveroth - Presidente da Companhia 1116 
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Municipal de Habitação de Cascavel - COHAVEL, pois por mais que ele não esteja 1117 

na condição de Vereador, trouxe algumas demandas de sua legislatura ainda para 1118 

esclarecer qual é o processo e o trâmite para que aconteçam essas aprovações, 1119 

sobretudo, loteamentos grandes e condomínios. Explica que por mais que não 1120 

entrava presente a Câmara de Vereadores, o mesmo conseguiu suprir um pouco da 1121 

demanda, da “angústia” em relação a essas aprovações, contudo a presenção de 1122 

Vereadores é extremamente necessária. Valdair comenta com referência a data de 1123 

reunião no final de novembro e questiona quem irá articular essa reunião. Fábio 1124 

responde que na verdade ficou acordado no dia dessa reunião que iria ser 1125 

repassado  data a ser discutido. José Cesar explica que não existe a nível municipal 1126 

um banco de dados que identifica quantas pessoas mudaram ou mudarão, quantas 1127 

crianças, quantos adultos. Quanto a pauta onze diz que a Secretária  Marcia Baldini 1128 

colocou sobre a necessidade e pressa da inauguração e também da forma que ela 1129 

teve de implantar CMEI e Escola, sendo emergencial, e que certamente outros 1130 

serviços também tiveram essa dificuldade. Que tem criança sendo atendida na 1131 

Associação de Moradores em condições precárias. Comenta que os pontos 1132 

importantes em que se busca a unificação do IPM pelo qual o Conselho já 1133 

encaminhou solicitando que o serviço fosse ampliado, porque se torna necessário o 1134 

acesso ao Cadastro Habitacional, é preciso saber quantas pessoas fazem o 1135 

cadastro, destas quantas são sorteadas, para que as outras Políticas possam atuar 1136 

também, para se ter uma perspectiva de atrelar quantas crianças, adolescentes, 1137 

idosos e famílias em relação a necessidade de estrutura comunitária. Fábio explica 1138 

que no Riviera foram sorteadas quase todas as pessoas que habitavam o Veneza, 1139 

porém não se tem a proporção da quantidade real de pessoas que estavam se 1140 

retirando de determinada localidade para outra, dessa forma, daí a necessidade das 1141 

informações, do cadastro. Por exemplo: estarem sendo retiradas duzentas e vinte e 1142 

três de um local que agora irão compor determinada localidade, ou seja para se ter 1143 

conhecimento da quantidade, pois o que acontece com o “pessoal” do Riviera, por 1144 

exemplo: uma pessoa solteira é contemplada com uma casa no Riviera porém sua 1145 

irmã se separou e foi morar junto, sendo que a mesma possui mais três filhos, dessa 1146 

forma já não é mais uma pessoa e sim cinco pessoas na casa e esse controle não 1147 

se tem. De oito mil pessoas pode dez mil ou onze mil então o mesmo explica que 1148 
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não há essa proporção de pessoas que estarão indo ou estão hoje morando nesses 1149 

determinados locais, sendo preocupante até para se fazer a gestão dos 1150 

equipamentos públicos. Diz que a professora Marcia colocou, que se tem um CMEI 1151 

com capacidade para cento e cinquenta pessoas por exemplo e hoje o atendimento 1152 

é de cento e setenta e mais trezentos na fila de espera por não se ter a proporção 1153 

da quantidade de crianças. Etelda complementa dizendo que uma coisa é 1154 

quantidade de pessoas contempladas com o imóvel e outra coisa é a quantidade de 1155 

pessoas na ocupação do imóvel. Fábio diz que são duas mil e oitenta e nove casas, 1156 

porém quantas pessoas habitam cada casa, não se sabe. Valdair questiona se há 1157 

algum encaminhamento deste conselho para essa questão através desta reunião. 1158 

Fábio responde que possui um encaminhamento e comenta que se não for por meio 1159 

deste não há a possibilidade de acontecer.  Sugere que o Conselho encaminhe para 1160 

o Ministério Público da Educação a solicitação de providências junto ao  Estado do 1161 

Paraná, a construção da Escola Estadual pois no local não há e que o Estado só 1162 

resolve com Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.  Valdair afirma que este 1163 

seria questão do próximo item, porém Etelda explica que bordados juntamente. 1164 

Etelda solicita atenção em relação ao item dez, e que cabe a mesa diretiva articular. 1165 

Valdair diz que então a mesa tomará esta decisão em sua reunião. Quanto ao onze 1166 

a sugestão até agora é de solicitação ao Ministério Público que providencie um TAC 1167 

junto a Secretaria de Educação do Estado e questiona o local da construção do 1168 

Colégio Estadual. Fábio responde sendo este nas proximidades do Loteamento 1169 

Riviera ou Conjunto Riviera. José Cesar diz que a importância deste Conselho é na 1170 

defesa dos direitos da criança e do adolescente que habitam neste local, não 1171 

possuindo a condição de deslocamento do Riviera. Fábio comenta que o Colégio 1172 

Estadual do Bairro Floresta não comporta e José Cesar diz que o Colégio do 1173 

Floresta que possuía possibilidade de vaga, hoje possui aproximadamente duzentos 1174 

e cinquenta alunos, portanto não há essa possibilidade, ele faz referência a uma 1175 

família de trabalhador que precisa pagar um passe por dia, tendo o aluno que sair do 1176 

Riviera para estudar na escolas onde frequentavam todo dia, sendo essa questão 1177 

emergencial, pensando que esse aluno está perdendo quantos dias por causa de 1178 

custo de deslocamento com lotação. Valdair então questiona a ser pensado que tipo 1179 

de proposta, pois são duas demandas sendo a de Construção de Escola e o de 1180 
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transporte. Questiona como as famílias estão se virando. Etelda relembra que essa 1181 

questão já foi solicitada em ofício e questiona Maria Tereza se o Conselho Municipal 1182 

de Educação - CME já discutiu essa pauta e a mesma responde que não. Se discute 1183 

que o Estado colabora com uma certa quantia e que o Municipio viabiliza o 1184 

transporte escolar de crianças para as escolas. José Cesar responde que há um 1185 

detalhe, pois dentro da cidade pela questão da lei é o transporte urbano que é 1186 

responsável, por isso há a lei do meio passe, por isso possui esse entrave na 1187 

questão do transporte. Fala da preocupação com a evasão escolar, que os alunos 1188 

estão sem frequentar as escolas pois quem não tem a condição de transporte ou de 1189 

levá-los, porque tem-se adolescentes que estão impossibilitados de ir a escola pela 1190 

questão financeira e como já há a dificuldade de inclusão e adesão, acabam 1191 

aproveitando essa situação como mais um motivo para não estudare evadir. Maria 1192 

Tereza complementa dizendo que essa questão é emergencial. Valdair diz que 1193 

quem necessita pensar em uma solução conjunta é a educação. Jane questiona se 1194 

tal questão seria considerada evasão escolar. Valdair responde que sim, pois a Lei 1195 

está sendo violada e o Conselheiro Fábio explica que poderia estar se fazendo uma 1196 

demanda ao Conselho Municipal de Educação para saber como proceder. José 1197 

Cesar explica que Márcia falou na reunião que quando a construtora elaborou o 1198 

projeto, fez o CMEI, a escola municipal e os serviços, porém os valores não 1199 

possibilitaram a construção do Colégio Estadual e somente agora que está sendo 1200 

feita a doação de terreno para o Estado construir o Colégio estadual e diz que a fala 1201 

de Fábio é real, pois o Estado para se mexer e construir uma escola leva de cinco a 1202 

seis anos.  Problema em relação ao Estado são  os adolescentes que estão fora da 1203 

escola, por isso se não houver nada que seja encaminhado para que essa questão 1204 

seja “apressada”. Valdair propõe que se articule uma reunião com a mesa diretiva do 1205 

CMDCA e o Ministério Público para ser mais rápido. Maria Tereza sugere que haja a 1206 

participação da Secretaria da Educação e o Fábio sugere também o Núcleo 1207 

Regional, até porque o mesmo é o principal responsável. Valdair ainda sugere a 1208 

participação dos Presidentes de cada Conselho Tutelar  responsável pelo direito 1209 

violado. Fábio sugere também a participação do Programa de Evasão Escolar por 1210 

possuírem os dados concretos da quantidade de evasão. Etelda sintetiza os 1211 

encaminhamentos: solicitação ao Ministério Público para que providencie TAC para 1212 
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a construção urgente da escola estadual; para que a mesa diretiva articule com a 1213 

presença do Núcleo Regional, da Secretaria de Educação Municipal, Dr. Luciano, as 1214 

mesas diretivas do CMDCA  e do Conselho Municipal de Educação, os presidentes 1215 

dos três conselhos tutelares e o Programa Evasão Escolar  para discutirem a 1216 

problemática emergencial de transporte e de falta de vagas.  Valdair sugere que a 1217 

Comissão de Educação da Câmara de Vereadores esteja presente pois a mesma 1218 

também é responsável. Telda questiona sobre prazos para os encaminhamentos, 1219 

pois essa gestão está no limite, ela explica que são duas reuniões importantes a 1220 

serem feitas este mês, sendo a Reunião Extraordinária, a Posse, feriado e todas as 1221 

pautas que estão aguardando a Reunião Ordinária do mês que vem. Fábio sugere 1222 

que seja feito uma Deliberação e quando entrar a próxima gestão a reunião 1223 

necessita acontecer de qualquer forma e também em relação ao calendário  em que 1224 

o Dr. Luciando está saindo de férias, conforme falou hoje. Etelda então questiona se 1225 

permanecem os encaminhamentos e que a mesa elabore essa articulação para 1226 

verificar a possibilidade de realizar-se agora ou deixar para outra gestão. Fábio 1227 

sugere que deixe pelo menos “engatilhado” sabendo que é um encaminhamento que 1228 

necessita acontecer. Valdair coloca em  aprovaço os encaminhamentos das pautas 1229 

que são aprovados com vinte votos favoráveis. 12. Definição de participação de 1230 

representantes do CMDCA no 6º Congresso Estadual de Conselheiros 1231 

Tutelares e Rede de Proteção, de 04 à 06/12/2017 – Foz do Iguaçú: Etelda realiza 1232 

a leitura do material recebido.  Evento ocorrerá em Foz do Iguacú no período de 04 1233 

à 06 de dezembro do corrente ano, com inscrição paga. Dr. Leoni questiona quem 1234 

irá participar do evento. Etelda responde dizendo que na Lei Municipal está dizendo 1235 

que cabe ao Executivo Municipal através da Secretaria de Assistência Social pelo 1236 

qual está no orçamento para aprovar os recursos do CMDCA, sendo um orçamento 1237 

para este ano 2017 de valor para garantir a estrutura e funcionamento do CMDCA, 1238 

inclusive capacitações. Valdair complementa dizendo que esse foi um dos 1239 

questionamentos quanto a aprovação do orçamento pelo qual estaria contemplado 1240 

recursos a estas questões e ele informa que responderam a ele que sim, portanto o 1241 

mesmo diz que espera que agora esteja respaldado dentro deste orçamento previsto 1242 

no momento em que foi aprovado pela Lei Orçamentária esse ano. Questiona ao 1243 

Secretário Hudson se o mesmo não pode fornecer um posicionamento referente a 1244 
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inscrição de conselheiros tutelares e responde que foi discutido juntamente com os 1245 

Conselhos Tutelares, a participação deles também e que se está aguardando 1246 

deliberação do CMDCA, para saber quem irá participar. Valdair fala que teria muito 1247 

interesse, porém não pode por causa de seu trabalho, sendo época de dezembro e 1248 

necessita trabalhar, informando que a sua vaga está a disposição. De monstram 1249 

interesse o Fábio a Suely dos Santos Miyasaki, Silvana Andrade e José Cesar 1250 

Sagrillo. Fica definido que a solicitação será feita para os quatro participantes, com 1251 

pagamento de despesas de inscrição, locomoção, diária para hotel e alimentação. 1252 

Que caso não seja possível a participação de todos discutidos os encaminhamentos 1253 

com os quatro interessados. 13.Discussão e encaminhamentos referente aos 1254 

Ofícios nº 1458/2017 de 31/10/2017 e nº 1483/2017 de 06/11/2017 – SEASO, que 1255 

dispõem sobre a deliberação de recursos para o Município de Cascavel – FIA 1256 

Estadual – Deliberação CEDCA n° 054/2016: Etelda realiza a leitura do Ofício n° 1257 

1483/2017: “A Secretaria de Assistência Social vem pelo presente complementar o 1258 

ofício da SEASO n° 1458/2017 emitido pelo CMDCA referente à Deliberação do 1259 

CEDCA n° 054/2016  - Programa Liberdade Cidadã e mudança da lei do CMDCA, 1260 

com cópia do ofício n°274/2017 da SEDS e a informação n° 516/2017 da Assessoria 1261 

Técnica Júridica da SEDS, recebido pelo Município em 01 de novembro de 2017. 1262 

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos de estima e consideração 1263 

e nos colocamos a disposição. Hudson Márcio Moreschi Junior- Secretário Municipal 1264 

de Assistência Social”.  Hudson solicita a leitura do anexo, o ofício SEDS 1265 

n°274/2017: “Senhor Secretário, Em atenção ao ofício SEASO n° 1311/2017, 1266 

protocolo n° 14.862.1998-5, por meio do qual  Vossa Senhoria informa que, 1267 

considerando o Parecer Jurídico n° 004/2017, subscrito pelo Procurador de 1268 

Cascavel, essa secretaria não realizará as adequações solicitadas pela 1269 

Coordenação de Proteção Social Especial, para continuidade do processo de 1270 

adesão do Município ao Programa Liberdade Cidadã, tratado na Deliberação n° 1271 

054/2016 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 1272 

CEDCA/PR e solicita a revisão da posição da referida Coordenação, encaminhamos 1273 

a informação n° 516/2017 da Assessoria Técnica Jurídica desta Secretaria, para seu 1274 

conhecimento e os encaminhamentos que julgar cabíveis. Ressaltamos que cópia 1275 

integral do referido protocolado foi enviado ao CONANDA, dada a competência 1276 
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estabelecida nos incisos I e II do art. 2° da Lei Federal n° 8.242/1991. 1277 

Atenciosamente, Silvia Ogrodovski- Chefe do Gabinete”. Etelda lê o anexo de 1278 

conclusão: “Por todo o exposto verifica-se a necessidade que os municípios 1279 

cumpram as normas declaradas pelo CONANDA com base no sublime 2.3 da 1280 

presente informação discutindo a possibilidade da participação de adolescentes nos 1281 

Conselhos somente em carácter construtivo com direito a voz nos termos 4.2.5 desta 1282 

informação, as demais no sublime 2.6 consta as respostas e conclusões 1283 

apresentadas pelo Parecer Jurídico 004/2017 folha 23 replicados no ofício SEASO 1284 

1.311 folhas 3 e 4 desta feita não dano da recomendação obtida do item 2.7 retorna 1285 

a tabela da excelentíssima senhora Secretária do Estado para lançarem as 1286 

providências que entenderem necessárias.” Etelda explica que o Parecer tem em 1287 

torno de oito páginas, em resposta à SEASO devido o envio de Parecer Jurídico do 1288 

Dr. Teles, justificando que o Município não faria as adequações da Lei Municipal da 1289 

Política da Criança e do Adolescente, solicitadas nã se sabe exatamente por 1290 

quem,se é pela SEDS que emitiu o parecer através da Câmara Técnica ou do 1291 

CEDCA, pois oficialmente até agora os documentos recebidos pelo CMDCA são da 1292 

SEASO e um e-mail com o parecer daCãmara Técnica recebido por e-mail do 1293 

Escritório Regional da SEDS de Cascavel. Esclarece que a não regularização da Lei 1294 

Municipal quanto a representação Governamental do Núcleo Regional deEducação 1295 

– NRE e UNIOESTE e Não Governamental de Adolescentes, poderá impactar no 1296 

pleito pelo Município de recursos relativos a Deliberações de recursos do FIA 1297 

Estadual, no montante de aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 1298 

que não serão liberados até que o município não regularize as adequações 1299 

necessárias solicitadas em relação a Lei Municipal, que foi recentemente aprovada 1300 

em Agosto. Diante disso o Ofício da SEASO apresenta uma minuta de proposição 1301 

de alteração da Lei Municipal, quanto aos itens questionados pelo stado. Neste 1302 

mesmo Ofício a SEASO informa quais foram as questões relevantes apontadas no 1303 

Parecer Jurídico do Dr. Teles, sendo o Parecer Jurídico 24/2017 que informa o 1304 

seguinte, que a resolução n°105 do CONANDA é  orientativa quanto a criação e o 1305 

funcionamento dos Conselhos de Direitos; que essa resolução não possui força de 1306 

Lei para obrigar os entes federados em instituir em seus Conselhos de Direitos as 1307 

normas sugeridas pelo CONANDA; que o ECA não estabelece competência ao 1308 
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CONANDA para estabelecer normas gerais para criação de Conselhos de Direitos 1309 

Municipais e Estaduais; que a Deliberação n° 054 do CEDCA, que libera recursos no 1310 

montante de mais de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para o Programa 1311 

Liberdade Cidadã não menciona que deve ser seguida a Resolução n° 105 do 1312 

CONANDA; que deve ser respeitado a princípio da legalidade quanto ao instrumento 1313 

convocatório, que a SEDS não pode obrigar o Município de Cascavel a alterar a 1314 

Legislação local/municipal sob pena de violação do Pacto Federativo e ofensa direta 1315 

a Constituição Federal, pois o Municipio de Cascavel possui competência para 1316 

Legislar sobre assuntos de interesse local; que a SEDS não pode deixar de apreciar 1317 

o Mérito do Plano de Trabalho sob a alegação de ser necessária a adequação da Lei 1318 

Municipal no que se refere a composição do CMDCA; que ao exarar a decisão 1319 

administrativa,  deve possibilitar ao Município de Cascavel o contraditório  e a ampla 1320 

defesa e recurso hierárquico. A SEASO esclarece ainda em seu Ofício que entrou 1321 

em contato com outros municípios, e com técnicos de outros municípios e que a 1322 

informação é de que ao serem questionados sobre suas Leis realizaram as 1323 

adequações solicitadas pelo CEDCA.  D. Diante do exposto, a SEASO esclarece 1324 

que a intenção é da resolução desta situação o mais breve possível para que não 1325 

haja prejuízo aos usuários que seriam contemplados com os recursos financeiros 1326 

pleiteados, oriundo das Deliberações do CEDCA e que o CMDCA delibere pela 1327 

mudança da Lei, de acordo com a proposta de alteração apresentada.  A minuta 1328 

solicita que se altere o art. 13 referente a Composição do CMDCA, sendo que com a 1329 

alteração seriam retiradas da composição governamental o NRE e a UNIOESTE, 1330 

ficando 11 (onze) representantes governamentais e 11 (onze) representantes não 1331 

governamentais com a retirada das duas vagas de representações de 1332 

adolescentes.Apresenta os textos da Lei n° 6.278 que foi alterada pela n° 6.423 em 1333 

relação a representação de adolescentes que dizia o seguinte: “ 2 (dois) 1334 

representantes de adolescentes acima de 16 (dezesseis) anos, desde que 1335 

organizados de diversas formas jurídica, politica e social em grupos que tenham 1336 

como objetivo a luta pelos direitos, devendo ser eleitos entre os delegados 1337 

indicados”  e que a Lei atual dispõe: “2 (dois) representantes adolescentes entre 16 1338 

(dezesseis) e 18 (dezoito) anos organizados em diversas formas jurídica, politica e 1339 

social que tenham como objetivo a luta pelos seus direitos. Na hipótese de o 1340 
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adolescente atingir 18 (dezoito) anos durante a gestão seguirá facultada a 1341 

continuidade do mandato até o término do mandato do Conselho.”  Etelda questiona 1342 

se perceberam alguma mudança relevante e Fábio diz: na anterior “representantes 1343 

de adolescentes e na atual representantes adolescentes”. Juliana Gomes Savi 1344 

afirma que os adolescentes entre 16 (dezesseis) a 18 (dezoito) anos possuem 1345 

capacidade jurídica  de manifestar-se. Maria Tereza responde que os mesmos não 1346 

podem responder juridicamente e Juliana afirma que sim, tanto que seja assistido 1347 

por pai e mãe e comenta que se existe um processo judicial e o adolescente atinge 1348 

16 (dezesseis) anos é solicitado para que o mesmo assine a procuração. Esclarece 1349 

que se existe a capacidade civil também há a capacidade relativa. Fábio explica que 1350 

a posse não é dada para o pai e sim para o adolescente e explica que os mesmos 1351 

enquanto conselheiros respondem criminalmente pois um adolescente de 16 1352 

(dezesseis) anos não pode responder criminalmente. Juliana diz que ele pode 1353 

responder em uma Vara de Infância, sendo uma competência diferente, porém ele 1354 

tem responsabilidades. Fábio diz que para fins de Conselho o mesmo não possui, 1355 

sendo este o problema. Juliana que é advogada representante da OAB no Conselho, 1356 

explica que a discussão não é responsabilidade criminal e sim civil, e que quando se 1357 

fala em Vara de Infância, também se trata da área infracional. Maria Tereza explica 1358 

que em conversa com Dr. Murilo, o mesmo respondeu que não, o adolescente é 1359 

impossibilitado de responder crimininalmente pelos atos do Conselho. Valdair 1360 

questiona se o adolescente que possui emancipação não pode responder, e afirma 1361 

que a discussão é muito mais ampla que se está imaginando, émuito mais uma 1362 

questão política que técnica e jurídica. Fábio questiona quantas vezes de fato os 1363 

adolescentes participantes proporcionaram algum conteúdo para o Conselho, pois 1364 

sempre estiveram muito ausentes, e que o conselho avalie isso. Valdair diz que 1365 

sempre o adolescente possui alguém por trás, sendo que há alguém organizando o 1366 

mesmo no grupo ou Órgão que ele representa, pois a vaga no Conselho não é do 1367 

adolescente é da organização que ele representa, tá claro na Lei isso. Etelda explica 1368 

que quando se fala organizado, diz que não foi o adolescente eleito, mas sim um 1369 

grupo de cidadania que funciona em algum órgão público ou organização privada, 1370 

no caso atual é o Centro da Juventude e a Paróquia onde funciona o grupo de 1371 

Jovens, então há um órgão responsável por este grupo de adolescentes, e que a 1372 
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impressão é de que no entendimento do CEDCA é o adolescente que está 1373 

ocupando a vaga, porém não, sendo organização de adolescentes, que após eleitos 1374 

indicam adolescentes para comporem essa gestão do CMDCA, não sendo o 1375 

adolescente a compor mais sim a organização. Jane contesta a opinião de Fábio e 1376 

diz que os adolescentes são participativos sim e que estão empolgados e com várias 1377 

idéias, como no caso dos agentes de cidadania que irão participar da nova gestão 1378 

do Conselho, e se forem excluídos certamente ficarão frustrados. Se pensarmos 1379 

também temos conselheiros adultos que contribuem pouco. Hudson colabora 1380 

dizendo que ligou para dois profissionais que estão envolvidos nesta análise, o 1381 

advogado e o técnico responsável pela Proteção Especial da SEDS, para os quais 1382 

esclarecer que seria uma representação de  entidades de adolescentes e não o 1383 

adolescente em si, e explica que o “de” especificado no parágrafo da lei atual, 1384 

acabou chamando a atenção deles para essa temática que até então não estava 1385 

senda debatida, dessa forma os técnicos disseram que foi alterado totalmente a 1386 

intenção e o sentido da Lei. Explica que é um caso delicado pois entra em jogo 1387 

quase R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) de recursos. Valdair questiona se terá 1388 

que retirar os adolescentes do Conselho. Hudson responde que não seria essa a 1389 

proposta, a conselheira Jade questiona se não há como colocar o nome da 1390 

Associação e o adolescente representando. Valdair responde que é entidade que 1391 

tem a vaga e não o adolescente. Jade reforça que faz parte da Comissão de 1392 

Agentes da Cidadania na qual ela e Fábio representam o CMDCA e os mesmos 1393 

ficarão tristes caso não possam participar, pois foram motivados para esta 1394 

participação. Juliana questiona se o CMDCA foi notificado quanto a isso tudo e 1395 

Etelda responde que a SEASO oficializou e do CEDCA não enviou nada. Fábio 1396 

explica que não cabe ao CMDCA mudar a Lei, por isso foi enviado o Ofício para a 1397 

gestão da SEASO. Etelda esclarece que se retirar os adolescentes há a questão da 1398 

paridade, pois segundo Maria Tereza oproblema não é mais a UNIOESTE e o NR e 1399 

sim os adolescentes. Fábio sugere ao presidente duas propostas, sendo a primeira, 1400 

solicitando um prazo para se estudar e o segundo verificar a possibilidade de mudar 1401 

a redação de representantes adolescentes de acordo com o texto da lei anterior. 1402 

Que o enfrentamento vai gerar desgastes, que o melhor é o dialógo e propostas, 1403 

caso contrário questiona se a plenária “terá pernas” para enfrentarquestionamentos 1404 
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sobre a perda de recursos neste valor alto. Etelda diz que a sugestão do Fábio é a 1405 

da discutida na mesa diretiva de que a Mesa Diretiva do CMDCA em conjunto com a 1406 

Gestão da SEASO participem da Reunião do CEDCA que acontecerá em vinte e 1407 

quatro de novembro, na qual já foi solicitado pauta pela Mesa para esta defesa e 1408 

discussão, de solicitar um prazo para aprofundar o assunto. Auta essa já confirmada 1409 

pelo CEDCA com o qual foi entrado em contato. Hudson discorda e sugere que seja 1410 

elaborado uma Resolução com a proposta do Conselho de um prazo para discussão 1411 

e que desta forma não haja prejuízo no repasse dos recursos.  Maria Tereza sugere 1412 

que na Resolução seja colocada a intenção de regularização. Juliana solicita que 1413 

seja feita a leitura novamente do Ofício da SEDS  de n° 274, recebido pela SEASO. 1414 

Etelda o lê novamente: “Senhor Secretário, Em atenção ao ofício SEASO n° 1415 

1311/2017, protocolo n° 14.862.1998-5, por meio do qual  Vossa Senhoria informa 1416 

que, considerando o Parecer Jurídico n° 004/2017, subscrito pelo Procurador de 1417 

Cascavel, essa secretaria não realizará as adequações solicitadas pela 1418 

Coordenação de Proteção Social Especial, para continuidade do processo de 1419 

adesão do Município ao Programa Liberdade Cidadã, tratado na Deliberação n° 1420 

054/2016 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 1421 

CEDCA/PR e solicita a revisão da posição da referida Coordenação, encaminhamos 1422 

a informação n° 516/2017 da Assessoria Técnica Jurídica desta Secretaria, para seu 1423 

conhecimento e os encaminhamentos que julgar cabíveis. Ressaltamos que cópia 1424 

integral do referido protocolado foi enviado ao CONANDA, dada a competência 1425 

estabelecida nos incisos I e II do art. 2° da Lei Federal n° 8.242/1991. 1426 

Atenciosamente, Silvia Ogrodovski - Chefe do Gabinete”. Fábio sugere que sejam 1427 

definidos os encaminhamentos. Juliana explica que se o CMDCA recebeu apenas 1428 

um  email, não é documento oficial e dessa forma se for condicionado a liberação de 1429 

verba na mudança legislativa precisam formalizar, porém reforça de que essa 1430 

situação não impede os encaminhamentos, mas é interessantes entender se estão 1431 

vinculando uma coisa a outra. Etelda explica que para a SEASO foi dito claramente 1432 

que se o município não alterar a Lei, os recursos estão parados não sendo 1433 

deliberados pois estão aguardando a manifestação do Município referente a 1434 

alteração ou não da Lei. Hudson complementa que foi recebido pela gestão, e que 1435 

inicialmente seria somente em relação ao recurso Liberdade Cidadã e, como houve 1436 
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tal embate, todos os recursos estão bloqueados e, explica que está claro ao final do 1437 

relatório em que foi oficiado o Conselho por meio de ofício. Valdair diz sim foi 1438 

oficiado pela SEASO, mas não pelo CEDCA e SEDS. José Cesar diz que gostaria 1439 

de chamar a atenção referente ao texto da Lei, pois a minuta foi amplamente 1440 

discutida nas comissões internas, na plenária do Conselho, passou pela SEASO, 1441 

passou pelo jurídico, foi aprovada pela Câmara de Vereadores e daí aparece um 1442 

Parecer dizendo que a Lei é irregular e um Parecer jurídico do Município/ SEASO 1443 

que diz que a SEDS não possui autonomia de  Municipio de questionar o Mun icípio 1444 

sobre sua Lei, além disso o CEDCA em sua Deliberação não atrelado o repasse de 1445 

recursos à resolução do CONANDA, ainda mais, que a orientação do CONANDA 1446 

não é uma Lei e que cabe a cada ente decidir seus encaminhamentos e leis. Que a 1447 

orientação do Dr. Murilo é de que os Conselhos possuem autonomia para se 1448 

organizarem frente a sua comunidade. Quero chamar a atenção prá tudo isso, pois é 1449 

a segunda vez que a Lei Municipal é questionada, da outra vez é de que era 1450 

inconstitucional e também tinha passado por todo mundo. Maria Tereza questiona 1451 

qual a proposta de encaminhamento de Cesar e o mesmo explica que está em sua 1452 

fala no momento, e quer ter o direito de concluir sua fala, pois até agora Maria 1453 

Tereza teve a fala e respeitou. Diz que a aprovação da Lei passou por todo um 1454 

processo em que participou-se, concordou-se e aprovou-se a Lei, a Câmara 1455 

aprovou, o Prefeito sancionou e há um parecer jurído do município dizendo que 1456 

minimamente deve se ter direito a defesa e que não podem barrar o recurso  e 1457 

questiona qual o juizado e qual a instância que julga isso. Questiona: então 1458 

vamos jogar tudo isso fora e abaixar a cabeça. Lembra que não está fazendo 1459 

defesa enquanto Núcleo Regional de Educação, pois afirma que não depende da 1460 

vaga para estar aqui e que a vaga necessita ser transitória mesmo, mas se está 1461 

fazendo a defesa é do direito trinta e três mil adolescentes de Cascavel, que 1462 

precisam de Escola e de vagas, assunto este já tratado em pauta anterior hoje.  O 1463 

que está em questão é a participação ou não do Núcleo Regional, UNIOESTE e 1464 

Adolescentes, questiona como será barrado o dinheiro, pois não há nada que 1465 

impede. Na Lei anterior já dizia tudo isso e os mesmos sempre aprovaram sem 1466 

questionar a lei.  As decisões que foram tomadas baseadas na lei anterior, em que o 1467 

NRE, UNIOESTE e adolescentes votaram não vale mais? questiona se terá de ser 1468 
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revertido todo esse processo e se tudo o que foi aprovado não vale mais, e diz que 1469 

necessita ser pensado nisso, para que seja tomada uma decisão, pois do jeito que o 1470 

assunto está sendo tratado não percebe a preocupação quanto a legitimidade do 1471 

CMDCA até agora. Valdair reforça questionando que se o Conselho concordar que 1472 

há ilegalidade está assumindo a sua própria legalidade durante toda essa gestão, e 1473 

pergunta é isso mesmo? Juliana complementa o que o César apontou, dizendo que 1474 

diante da gravidade dessa questão, a discussão não pode ser na superficialidade e 1475 

sem um maior aprofundamento, porque se for considerado que os mesmos possuem 1476 

a capacidade de exigir uma mudança da Lei, significa que há uma ilegalidade e a 1477 

nulidade referente aos representantes do Conselho, e se for nulo, de alguma forma 1478 

todas as decisões que se teve até agora, sendo as Plenárias e as Resoluções são 1479 

nulas, dessa forma são vários anos de “trabalho jogados no lixo”. Questiona o que 1480 

será feito com tudo o que foi elaborado se for ilegal.  Maria Tereza relembra que na 1481 

Lei há “de” na parte que trata dos adolescentes, o que faz toda a diferença, sendo 1482 

justamente o fator que fornecia a legalidade e nesta nova Lei é que foi removido o 1483 

“de”.  Juliana reafirma que se for dado um “ok” para modificarem a lei,  e questiona 1484 

se o problema é o “de” porque não alterar somente ele? José Cesar relembra que foi 1485 

feito uma Reunião Extraordinária em que se solicitou um parecer jurídico e que foi 1486 

feito pelo Dr. Teles, e que não é possível que tudo o que foi realizado, inclusive um 1487 

Parecer Jurídico do município de Cascavel seja  “jogado fora” e simplesmente 1488 

desconsiderado. Hudson diz que é necessária uma resposta,  por dar impressão de 1489 

estar sendo “leviano”,  tanto que não foi lido o Ofício da SEASO pois no mesmo está 1490 

dizendo claramente o que a SEDS está dizendo e o que o CEDCA está falando 1491 

tomando-se a decisão de ir para o embate ou não, caso se defina pela mudança 1492 

está ali a proposta, ele ainda fala que é bom estar claro pois parece que se esta aqui 1493 

“plantando goiabada”, muito pelo contrário, fala que sua proposta é de que seja 1494 

elaborada uma resposta ao CEDCA solicitando um prazo e sugere seis meses, para 1495 

que seja estudado melhor o assunto, sem prejuízo na liberação de recursos. Valéria 1496 

sugere que seja feito tal encaminhamento para que possa ser votado, e concorda 1497 

com a proposta de Hudson, pois caso contrário poderá ser “um tiro no pé”. Etelda 1498 

lembra que o prazo para encaminhamentos deve ser anterior ao dia vinte e quatro, 1499 

porque já foi solicitado pauta na Plenária do CEDCA e questiona se está se 1500 
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discordando do agendamento de reunião da mesa com o CEDCA, e o 1501 

encaminhamento independeria da participação na reunião. Afirma que há várias 1502 

agendas já planejadas pelo CMDCA: que dia vinte e um de novembro tem reunião 1503 

extraordinária de apresentação de dados dos Conselhos Tutelares decorrente do 1504 

cancelamento da reunião do dia dezoito,  que também contemplará pauta do 1505 

Programa do Prefeito Amigo da Criança, devido envio de Mapas que devem ser 1506 

aprovados pelo CMDCA e que possuem prazos, além de várias questões 1507 

relacionadas a posse da nova gestão. Fábio diz que mantem sua proposição de 1508 

levar a proposta na Reunião Plenária do CEDCA com solicitação de prazo de seis 1509 

meses, para estudo das deliberações que foram realizadas em relação a Lei do 1510 

CMDCA de Cascavel,  sem a indicação de paralização do recurso pelo Estado, pois 1511 

na sua opinião este é o encaminhamento mais prudente que possa ser feito, pois 1512 

discutir terá de ser discutido, e complementa ainda dizendo que estão extremamente 1513 

irredutíveis, e mantem seu questionamento se este Conselho está preparado para 1514 

receber as críticas das entidades que terão cortadas os recursos, serviços que irão 1515 

ter de parar os atendimentos, em decorrência talvez do egoísmo em não estudar a 1516 

possibilidade. Etelda questiona então se a ida da mesa diretiva na Plenária do dia 1517 

vinte e quatro seria para dizer que necessita-se de um prazo de seis meses para 1518 

aprofundar a discussão, ou se será apenas solicitado por oficio. Fábio diz que não, 1519 

pois precisa se entender o que está sendo discutido no CEDCA e para tal é 1520 

necessário estar lá na reunião. Etelda questiona se a pauta será discutida na 1521 

referida reunião e Fábio responde que sim.  Etelda questiona então se a proposta 1522 

seria que a mesa diretiva e o gestor municipal da pasta compareçam na reunião do 1523 

CEDCA, no dia 24/11, sendo mantida a pauta já solicitada ao CEDCA para dizer que 1524 

esta Plenária deliberou pela solicitação de um prazo de seis meses para aprofundar 1525 

o assunto juntamente com o Executivo Municipal. Fábio complementa que em 1526 

contrapartida o pedido de não bloqueio dos recursos e sugere que seja elaborada 1527 

uma resolução para protocolo em mãos. Etelda propõe que fará a Minuta da 1528 

Resolução e enviará a mesa diretiva e ao Hudson para validarem e após publicar. 1529 

Valdair questiona ao Hudson se está contemplado o pedido da SEASO,  pois quem 1530 

oficiou o Conselho foi a SEASO. Hudson diz que deve haver coerência, pois nunca a 1531 

gestão teve um perfil de ditador, então esquecer o CMDCA e enviar direto para a 1532 
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Câmara o projeto não seria a melhor forma, e explica que acha coerente que seja 1533 

solicitado um prazo de seis meses e salienta que está aberto para discussão, e cita 1534 

a fala de Cesar, em que no Parecer houve um embate e questionamentos. Fábio diz 1535 

que o pedido de prazo paraser melhor estudado, demonstra ao CEDCA que há 1536 

também uma preocupação com a legalidade. Hudson que há argumentos, pois 1537 

houve a eleição para troca de gestão, que se acabou de eleger as entidades, sendo 1538 

justo tal prazo.  Etelda informa que é uma reunião da Plenária do CEDCA em 1539 

Curitiba no dia vinte e quatro e que já foi discutido quem irá, sendo a mesa diretiva e 1540 

o Hudson, os quais irão levar uma cópia da Resolução em mãos com a solicitação 1541 

de um prazo de seis meses ao Conselho Estadual, para uma análise e 1542 

aprofundamento da discussão da possível alteração da Lei Municipal, com pedido de 1543 

que CEDCA e a SEDS não inviabilizem a liberação e o repasse dos recursos. 1544 

Valdair questiona se há alguma sugestão de participação na reunião, e Fábio diz 1545 

que gostaria de participar por estar na próxima gestão, já indicado pela Secretaria de 1546 

Saúde. Cesar sugere a presença de Dr. Telles. Hudson explica que com relação ao 1547 

Dr. Telles, o mesmo será substituído pela Dr. Nadia a qual ficará responsável pelas 1548 

questões jurídicas da Secretaria, desta forma não pode garantir a sua presença. 1549 

Valdair diz que gostaria de participar.  Etelda sintetiza dizendo que quem irá então é 1550 

Valdair, Fábio e Hudson. Colocado em aprovação o encaminhamento foi aprovado 1551 

com dezesseis votos favoráveis e quatro ausentes. 14. Apreciação e aprovação – 1552 

Parecer da Comissão Temporária de Revisão e Alteração do regimento do 1553 

CMDCA: Capítulo II – Art. 4°, §4º: Juliana esclarece que faz parte da Comissão 1554 

Temporária de alteração do Regimento e que durante a análise deciciram elaborar 1555 

este Parecer, para evitar irregularidades na composição nova do CMDCA, porque as 1556 

atuais indicações podem ocorrer como aconteceu na eleição, em que duas 1557 

entidades indicaram o mesmo representante para votar, estar omisso no regimento. 1558 

Etelda realiza a leitura do parecer com o seguinte conteúdo: COMISSÃO 1559 

TEMPORÁRIA DE REVISÃO E ALTERAÇÃO DO REGIMENTO DO CMDCA – 1560 

PARECER - A Comissão Temporária de Revisão e Alteração do Regimento do 1561 

CMDCA instituída pela Resolução nº 037/2017 de 18/09/2017, no uso de suas 1562 

atribuições está realizando as alterações necessárias no regimento interno, 1563 

conforme prevê a Lei Municipal nº 6.745/2017 em seu art. 47 - O CMDCA deverá 1564 
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elaborar o seu Regimento de funcionamento em no máximo 90 (noventa) dias após 1565 

a publicação desta Lei, e: 1566 

CONSIDERANDO o regimento Interno do CMDCA – gestão 2015/2017 publicado 1567 

através da Resolução nº 052/2015 de 10/11/2015 e Resolução nº 026/2016 de 08 de 1568 

agosto de 2016 que aprova alteração no art. 17, Inciso II; CONSIDERANDO que 1569 

durante o processo de trabalho da Comissão identificou-se a necessidade de propor 1570 

antecipadamente a este Conselho, a inclusão de um parágrafo no artigo 4º do 1571 

Regimento em vigor, devido à necessidade de garantir maior legalidade quanto à 1572 

natureza e composição da gestão 2017/2019, que será empossada no mês de 1573 

dezembro do corrente ano. A Comissão SUGERE à plenária do Conselho a inclusão 1574 

do seguinte texto no CAPÍTULO II – DA NATUREZA E COMPOSIÇÃO – Art. 4º - §4º 1575 

Ficam vedadas indicações de forma cumulativa, de representantes para a 1576 

composição Governamental e não Governamentais, cabendo a cada representante 1577 

indicado apenas uma representação, tanto para titular como para suplente. 1578 

Cascavel, 01 de novembro de 2017. Valdair coloca o parecer em aprovação, e o 1579 

mesmo é aprovado com treze votos favoráveis e sete ausentes. Etelda sugere que o 1580 

item de pauta 15. Ofício nº 043/2017 – CGM –SEMDEC de 30/10/2017 com 1581 

solicitação de indicação de dois representantes, sendo um Titular e um Suplente 1582 

para compor a Câmara Técnica de Educação Empreendedora, até a data de 1583 

17/11/2017, que o Conselho encaminhe somente a partir da nova gestão e faça essa 1584 

informação por Ofício. 16) Saldo do FIA Municipal para elaboração de Plano de 1585 

Trabalho e Aplicação do CMDCA e Histórico de valores da arrecadação do 1586 

exercício fiscal de 2016. Devido o adiantado da hora decide-se que esta pauta será 1587 

discutida na Comissão durante a elaboração do Plano de Aplicação do FIA; 17) Para 1588 

Conhecimento: 17.1 - Deliberação CEDCA/PR nº 094/2016 - Edital 004/2017 – 1589 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA OSCs – SEDS/PR: Etelda informa que já foi 1590 

encaminhado para conhecimento das entidades e as providências que entenderem 1591 

necessárias ao pleito. 17.2 - Desnecessária a instituição de Comissão de 1592 

Acompanhamento do Plano Decenal, cuja atribuição é da Comissão de Política 1593 

de Atendimento dos Direitos – Resolução nº 009/2017 de 15/03/2017: Etelda fala 1594 

que já consta essa atribuição para a Comissão de Política de Atendimento do 1595 

Conselho. 17.3 - Ofício n° 346/2017 de 23/10/2017 – CMDCA para Assembléia 1596 
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Legislativa do Paraná – encaminhamento da Audiência Pública de 20/10/2017, 1597 

realizada pelo CMDCA – “Falta de Estrutura de Atendimento do NUCRIA”: 1598 

Etelda diz que já foram feitos os encaminhamentos através de Ofício da CMDCA, 1599 

CMAS e CMDM ao Presidente da Assembléia; que o Deputado Pacheco, 1600 

representado na Audiência se dispôs a reforçar o pedido na Assembléia, assim 1601 

como o Vereador Celso Dal Molim ficou de providenciar a representação da Câmara 1602 

junto ao Ministério Público com solicitação de providências. 17.4 - Prazo para 1603 

Entidades não Governamentais eleitas para compor o CMDCA, indicarem seus 1604 

representantes: 16/11/2017, horário comercial junto à Secretaria Executiva dos 1605 

Conselhos: Etelda diz que todas receberão cópia do Edital e pedido que indiquem 1606 

no prazo legal e realiza a leitura dos informes: 18. Informes: 18.1 - Ofício nº 1607 

88/2017 de 23/10/2017 – Câmara Municipal de Vereadores – AUDIÊNCIA 1608 

PÚBLICA em 08/11/2017 das 9h às 12h – “REGULAMENTAÇÃO DOS 1609 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DAS DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS”; 18.2 - 1610 

Ofício nº 204/2017 de 16/10/2017 – CMAS/ Mesa Diretiva CMAS Gestão 1611 

2017/2019; 18.3 - Reagendamento da Reunião Extraordinária do CMDCA, para 1612 

apresentação de dados de atendimento pelo Conselho Tutelar, para 21/11/2017 1613 

às 8h30,  AMOP. 18.4 – Reunião Ordinária de Dezembro em 07/12/2017 às 8h30 1614 

– Auditório da Prefeitura. 18.5 – Posse e eleição da Mesa Diretiva Gestão 1615 

2017/2019 das 8h30 às 11h30 – Câmara Municipal dos Vereadores e 13h30 às 1616 

17h30 – Capacitação dos novos Conselheiros do CMDCA. Neste ponto Etelda 1617 

explica que a data da posse da nova gestão foi alterada e que será elaborado edital, 1618 

pois a posse seria no dia trinta, porém teve que ser alterado para não cometer-se 1619 

ilegalidade, sendo a data de posse no dia oito de manhã. O presidente Valdair 1620 

Mauro Debus agradece a presença de todos e dá por encerrada à reunião às doze 1621 

horas e vinte minutos, e eu Miriã Quézia de Almeida Souza – Estagiária da 1622 

Secretaria Executiva dos Conselhos (ad hoc) _______________________________ 1623 

lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo presidente do Conselho 1624 

Valdair Mauro Debus - CMDCA _________________________________________. 1625 


