
 
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

ATA Nº 01 – 09/02/2018 

 

 

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito às oito horas e cinquenta e cinco 1 

minutos, reuniram-se no Auditório do Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalia 2 

Craniofacial – CEAPAC, na Rua Carijós, 165-255 – Bairro Santa Cruz, para Reunião 3 

Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a reunião foi 4 

iniciada pelo Presidente Sr. Rosimar Baú, com a presença de seus convidados e dos 5 

Conselheiros de Direitos do CMDCA, conforme lista de presença anexa, para tratarem da 6 

pauta do dia. A reunião iniciou com o quórum de 16 (dezesseis) conselheiros presentes na 7 

prorrogação de quinze minutos prevista no regimento, após o horário agendado das oito 8 

horas e trinta minutos. O Presidente Rosimar Baú agradece a presença de todos na 9 

primeira Reunião Ordinária do CMDCA, diz que espera que a reflexão na reunião seja boa 10 

e com a realização de um bom trabalho, para garantir a prioridade da criança e do 11 

adolescente. Agradece a presença de técnicos e convidados e salineta a ausência de 12 

Conselheiros Tutelares. Coloca a pauta em aprovação e o Secretário Municipal de 13 

Assistência Social Hudson Márcio Moreschi Júnior solicita a retirada da pauta nº 11  - 14 

Apreciação e Deliberação do Plano de Trabalho/Aplicação AFAI. A Assistente Social 15 

Etelda Madsen solicita a correção do nome do programa da Secretaria de Cultura que 16 

consta na pauta como “Aculturação” e o correto é Culturação, bem como a inclusão do 17 

Ofício nº 09/2018 de 07 de fevereiro, recebido da Associação de Pais e Amigos dos 18 

Excepcionais – APAE, solicitando que o CMDCA ateste a sua inscrição e a apreciação e 19 

deliberação sobre a proposta de adesão da Entidade ao Chamamento Público nº 006/2017 20 

da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS/ PR, para o pleito de 21 

recursos do FIA Estadual. Baú solicita ainda a inclusão da Apreciação e Deliberação de 22 

alteração de sua participação como membro da Comissão de Ética e Disciplina. As 23 

alterações, exclusão e inclusões são aceitas e a proposta da Mesa Diretiva é que a pauta 24 

solicitada pela APAE substitua a pauta de nº 11 que foi retirada. O Presidente coloca a 25 

pauta com as inclusões em aprovação, a qual é aprovada com 16 (dezesseis) votos 26 



favoráveis e uma abstenção. A pauta fica disposta da seguinte maneira: 1) Apreciação e 27 

aprovação da pauta da reunião; 2) Apreciação e aprovação das justificativas de 28 

ausências; 3) Apreciação e aprovação da Ata nº 18 – Reunião Ordinária de 07/12/2017 29 

e Ata nº 19 – Reunião Extraordinária de 08/12/2017; 4)Apreciação e deliberação sobre 30 

o Parecer da Comissão de Políticas de Atendimento de Direitos, referente solicitação 31 

de inscrição de Programas do CREAS Leste/ SEASO e Culturação e Casa da Cultura 32 

Zona Norte/ SEMUC; 5) Apreciação e deliberação da Proposta de Alteração da Lei 33 

Municipal n° 6.745/2017; 6) Instituição de Comissão Temporária de Planejamento e 34 

Organização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 7) 35 

Apreciação e deliberação sobre a solicitação de utilização do Plano de Trabalho, 36 

aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, para entrega pelas 37 

Unidades de Assistência Social, para a reavaliação anual de inscrição de Programas 38 

(Ofício nº 061/2018 de 22/01/2018 - SEASO); 8) Apreciação e deliberação sobre a 39 

solicitação da SEASO de transferência de equipamentos adquiridos com recursos do 40 

FIA Municipal do CRAS Interlagos para CRAS Riviera (Ofício nº 27/2018 de 10/01/2018 41 

– SEASO); 9) Apreciação e Aprovação sobre informe de transferência de bem 42 

adquirido com recurso do FIA Municipal, para situação de inservível (Ofício nº 43 

006/2018 de 11/01/2018 – SESAU/CAPSi); 10) Apreciação e deliberação de solicitação 44 

de autorização para a destinação de bem adquirido com recursos do FIA Municipal 45 

do extinto Lar dos Bebês Pequeno Peregrino para o CRAS Interlagos (Ofício nº 46 

36/2018 de 12/01/2018 – SEASO); 11) Apreciação e deliberação referente ao ofício nº 47 

09/2018 de 07/02/2018 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE 48 

com solicitação de atestado de inscrição no CMDCA e aprovação da proposta de 49 

adesão ao Chamamento Público nº 006/2017 – SEDS/PR; 12) Apreciação e 50 

deliberação de alteração de membro da Comissão de Ética e Disciplina; 12.1 – Para 51 

conhecimento - Ofício Circular nº 15/2017 – CEDCA/PR – Consulta Pública – Plano 52 

Estadual decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente até 16/02/2018; 12.2 – 53 

Oficio CEDCA/PR nº 836/2017 de 27/11/2017 – Informação Técnica nº 960/2017 sobre 54 

Plano Decenal de Cascavel; 12.3 – Calendário de Reuniões do Conselho Municipal de 55 

Educação - CME (Ofício nº 004/2018 de 26/01/2018); 12.4 – Oficio nº 21/2018-A de 56 

17/01/2018 – 9ª PJ – sobre situação de leitos/ UPA Tancredo Neves; 12.5 – Ofício nº 57 

29/2018 de 23/01/2017 – 8ª PJ – Colégio Estadual Loteamento Riviera; 13) Informe: 58 

13.1 – Ofício nº 1673/2017 de 13/12/2017 – Material de sensibilização e erradicação do 59 

trabalho infantil – CEDCA/PR. Dando sequência a reunião Baú passa ao ponto  de pauta 60 



nº 2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências: o 2º Secretário Fábio 61 

Tomasetto realiza a leitura do Ofício de 08/02/2018, recebido da Associação Recanto da 62 

Criança, que justifica a ausência das conselheiras de direitos Isabel Mota Panizio que tem 63 

compromisso agendado nesta mesma data em outro município e Danielle Furlan da Silva 64 

Motter que não poderá se ausentar da Entidade por ser o dia em que os acolhidos recebem 65 

visitas dos pais. As justificativas são aprovadas com 17 (dezessete) votos favoráveis. 3) 66 

Apreciação e aprovação da Ata nº 18 – Reunião Ordinária de 07/12/2017 e Ata nº 19 – 67 

Reunião Extraordinária de 08/12/2017: o Presidente explica a todos que as atas foram 68 

encaminhadas por e-mail com antecedência para que todos realizassem a leitura e 69 

fizessem suas considerações e solicita a dispensa da leitura das mesmas. Etelda somente 70 

explica que na ata 18 foi solicitada a correção do nome do Sr. Valdair, pois constava 71 

“Valdir” e na ata 19 é solicitada por Marília a troca da frase dita por ela: “hoje em dia 72 

ninguém tem coragem de lutar pelos seus direitos” por “hoje em dia poucas pessoas tem a 73 

coragem de lutar por seus direitos”. O Presidente solicita que onde consta a sua formação 74 

acadêmica seja alterada de “doutorado” em história para “doutorando” em história, porque 75 

ele ainda não defendeu a tese e não possui o título. Com quórum de 18 (dezoito) votantes 76 

no momento, as atas são aprovadas com as alterações com 15 (quinze) votos favoráveis e 77 

03 (três) abstenções. No momento o Presidente agradece a presença dos Conselheiros 78 

Tutelares que chegaram à reunião e fala que é muito importante a participação dos 79 

Conselheiros Tutelares nas reuniões do CMDCA – Rosiane, Andrelina, Clarice, Everaldo e 80 

Terezinha. 4) Apreciação e deliberação sobre o Parecer da Comissão de Políticas de 81 

Atendimento de Direitos, referente solicitação de inscrição de Programas do CREAS 82 

Leste/ - SEASO, da Culturação e Casa da Cultura Zona Norte - SEMUC: o Presidente 83 

Rosimar Baú salienta que já foi discutido pela Mesa Diretiva e ficou decidido que em todas 84 

as comissões o coordenador da comissão ou o relator da comissão façam a manifestação 85 

do parecer, tendo em vistas que nem sempre a Presidência ou representante se faz 86 

presente, então em todas as reuniões o coordenador ou o relator já deve vir preparado 87 

para apresentar a pauta e fazer a defesa da situação apresentada para a votação. Desta 88 

forma então a Valéria Medeiros - Conselheira e Coordenadora da Comissão de Políticas de 89 

Atendimento de Direitos realiza a leitura do parecer: “Referente: Inscrição de Programa do 90 

CREAS Leste - A Comissão de Política de Atendimento dos Direitos do CMDCA, no uso de 91 

suas atribuições conforme prevê a Resolução nº 061/2017, de 11 de dezembro de 2017, 92 

que aprova a composição de Comissões Temáticas Internas do CMDCA – Gestão 93 

2017/2019, após a análise documental da solicitação de inscrição de Programa de 94 



Orientação e Apoio Sociofamiliar da Unidade de Atendimento CREAS LESTE da Secretaria 95 

Municipal de Assistência Social – SEASO, realizada em reunião na data de 05/02/2018, e: 96 

Considerando a Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 97 

Considerando a Resolução nº 105/2005 e 106/2005 – CONANDA, que dispõe sobre os 98 

Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do 99 

Adolescente e dá outras providências; Considerando a Resolução n° 109/2009 do 100 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que dispõe sobre a Tipificação Nacional 101 

dos Serviços Socioassistenciais; Considerando a Lei Municipal nº 6.745/2017 que dispõe 102 

sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente; Considerando a 103 

Resolução n° 048, de 16 de novembro de 2017 – CMDCA, que dispõe sobre os parâmetros 104 

para requerimentos de registros das Entidades não Governamentais, e inscrição de 105 

programas das Entidades não Governamentais e Unidades Governamentais, reavaliação e 106 

renovação de registro/Inscrição no CMDCA de Cascavel – PR; Considerando a Resolução 107 

n° 074/2014 do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Cascavel PR, que 108 

define os parâmetros municipais para a inscrição das Entidades ou Organizações de 109 

Assistência Social, bem como serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 110 

no CMAS; Considerando a solicitação de inscrição da Secretaria Municipal de Assistência 111 

Social – SEASO para o Centro de Referência Especializado em Assistência Social – 112 

CREAS Leste, para o Regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar que será executado 113 

através do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – 114 

PAEFI e Benefícios Eventuais, com capacidade de atendimento de 120 (cento e vinte) 115 

indivíduos e/ou famílias simultaneamente – sendo 65% (sessenta e cinco) por cento destes 116 

para atendimento de criança e adolescente; Considerando que o Conselho Municipal de 117 

Assistência Social – CMAS declarou que as ações desenvolvidas pelo CREAS estão em 118 

consonância com as Legislações, normativas e orientações vigentes da Política Municipal 119 

de Assistência Social; Considerando que está pendente a entrega dos seguintes 120 

documentos, os quais são necessários para o pleito: Alvará de Funcionamento e do Corpo 121 

de Bombeiros. A Comissão é de Parecer favorável à inscrição temporária, pelo prazo de 122 

180(cento e oitenta) dias, do Programa de Orientação e Apoio Sociofamiliar do CREAS 123 

Leste/ SEASO, para que neste prazo sejam regularizadas as pendências documentais. É o 124 

parecer. Cascavel, 05 de fevereiro de 2018”. Assinam os Conselheiros Governamentais 125 

Fábio Tomasetto, Jane Prestes Dalagnol, Monica Celis Stelmach Costa e Conselheiros não 126 

Governamentais Aparecida Teixeira Bernardino Morais, Isabel Aparecida Mota Panizio, 127 

Marcia Terezinha Rabisquim, Thaisy de Paula Dias, Valéria Medeiros. Valéria explica que a 128 



Comissão esteve em reunião e alguns serviços entregaram as justificativas dos alvarás e já 129 

se tem conhecimento que já estão providenciando algumas alterações solicitadas pela 130 

vigilância já estão em processo, avisa que o prazo dado para a regularização é de 180 131 

dias, que foi o mesmo prazo dado para as outras entidades para que todas tenham o 132 

mesmo prazo. O Parecer é aprovado com 18 (dezoito) votos favoráveis. Etelda explica que 133 

o Programa Culturação e a Casa da Cultura Zona Norte da Secretaria de Cultura não estão 134 

no parecer porque a comissão solicitou à Mesa Diretiva do CMDCA que devolvesse os 135 

Planos apresentados à Secretaria, em virtude da mudança na estrutura da Secretaria com 136 

a junção das Secretarias da Cultura e do Esporte, e diante disso a nova gestão pode ter 137 

outra visão e proposição de metodologia de trabalho, sendo que solicitou-se a reanálise e 138 

nova manifestação de interesse da Secretaria de Esportes e Cultura. 5) Apreciação e 139 

deliberação da Proposta de Alteração da Lei Municipal n° 6.745/2017: o Presidente 140 

expõe a sua preocupação quanto a sua situação e discutiu este assunto em reunião da 141 

Mesa Diretiva para análise dos prós e dos contra, tendo em vista que no ano passado esta 142 

situação já esteve em pauta e ele dispôs a ampliar e entender este debate quando assumiu 143 

a representação e presidência do Conselho. No entanto com a prática identificou a grande 144 

complexidade da situação. Fala que por encaminhamento e discussão na mesa diretiva, 145 

esteve no Núcleo Regional de Educação conversando com os representantes no CMDCA e 146 

a chefia e esteve também na UNIOESTE onde conversou como os representantes que são 147 

conselheiros de direitos e com à chefia sobre as consequências das mudanças ou da 148 

permanência do texto atual da Lei, e a pauta então está para ser apreciada e se possível 149 

deliberada com a presença dos interessados. O Presidente passa a palavra para Etelda 150 

que explica que a pauta é do ano passado - da gestão anterior, decorrente de uma 151 

solicitação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR e 152 

da SEDS desde setembro de 2017. Diz que o CEDCA fez uma deliberação para o repasse 153 

de recursos de Fundo a Fundo do FIA Estadual para o FIA Municipal - para o Programa 154 

Liberdade Cidadã que diz respeito ao atendimento de adolescentes em cumprimento de 155 

medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, 156 

que são executados no CREAS que é uma Unidade de atendimento da Assistência Social. 157 

NO entanto também há outras deliberações de recursos Fundo a Fundo, para outros 158 

programas governamentais e também para entidades de atendimento não governamentais. 159 

Explica que cada Deliberação do CEDCA para o repasse de recursos do FIA tem um 160 

propósito e o Edital do Programa Liberdade Cidadã foi que gerou esta demanda de 161 

questionamentos da SEDS e do CED CA ao Executivo/ CMDCA em relação a nossa lei, 162 



dizendo que a lei municipal da Política dos Direitos da Criança e do Adolescente estaria em 163 

“desacordo” com as normativas e orientações nacionais/ Resolução nº 105/2005 do 164 

Conselho Nacional dos direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que orienta 165 

sobre a formação e composição dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 166 

Adolescente, sendo que tal normativa dispõe que a representação é municipal e não 167 

poderia ter representantes de órgãos de outras esferas. Fala que esta pauta já esteve em 168 

discussão quando foi feita a alteração da Lei do CMDCA que está em vigor, momento em 169 

que o CMDCA solicitou orientação jurídica e de outros Órgãos pelo fato do CMDCA ter em 170 

sua composição órgãos estaduais, dentre eles a Universidade Estadual do Oeste do 171 

Paraná – UNIOESTE, o Núcleo Regional de Educação – NRE na representação 172 

governamental e na representação não governamental a representação dos adolescentes 173 

também esta sendo questionada, porque mesmo tendo orientações anteriores de que os 174 

adolescentes deveriam ser protagonistas no espaço do Conselho, agora existe um 175 

questionamento jurídico do papel deliberativo de um adolescente, porque a dúvida é de que 176 

se houver uma representação jurídica para o conselho e o Adolescente estiver votando ele 177 

poderá responder juridicamente não sendo maior de idade? Etelda informa que o prazo 178 

dado para a alteração foi de 06 (seis) meses a partir do mês de novembro do ano passado, 179 

o qual finaliza em 30/05/2018, e enquanto isso a SEDS que é responsável pelo 180 

chamamento público já encaminhou ao Gestor Municipal, com cópia para o  181 

CMDCA informando que o recurso está bloqueado até que o município regularize a Lei 182 

Municipal e no prazo já citado, e em função disso a partir da reunião do ano passado o 183 

CMDCA deliberou por fazer um Ofício ao Executivo Municipal, no caso a Secretaria 184 

Municipal de Assistência Social – SEASO porque o CMDCA é vinculado 185 

administrativamente à SEASO, e o Ofício foi encaminhado ao Secretário Hudson 186 

solicitando que fosse feito uma minuta e análise jurídica deste pedido para apresentação 187 

ao CMDCA. Na pauta da reunião de hoje tem-se a resposta da SEASO com uma minuta de 188 

proposição de alteração da lei. O pedido foi feito ao Executivo porque foi ele que fez a 189 

adesão ao recurso e o CMDCA aprovou esta adesão. Esclarece que o CMDCA está 190 

participando deste processo de decisão porque impacta na alteração da composição do 191 

Conselho e ele precisa se posicionar em relação a isso. O Presidente abre espaço para 192 

que os envolvidos se pronunciem: o conselheiro José César Sagrilo é o primeiro a se 193 

inscrever para falar. Cumprimenta a todos os presentes e diz que ( o atraso se deve a 194 

discussão no NRE, se seria importante comparecer, pois, ) pensou muito antes de 195 

comparecer na reunião, porque à princípio o Núcleo Regional de Educação já está fora do 196 



CMDCA “pelo andar da carruagem”, mas de que de praxe, se a questão é de Lei o assunto 197 

vai para a Comissão de Leis para ser discutido, e isso não aconteceu. Diz que o tempo 198 

concedido pelo CEDCA é de 06 (seis) meses para o assunto ser discutido. Agradece a 199 

visita do Presidente do CMDCA e diz que até então não tinha sido procurado para a 200 

discussão do assunto como parte envolvida e não sabe se a UNIOESTE e a representação 201 

dos adolescentes, haviam sido procurados e que como contraponto se temos uma vaga 202 

para o ensino superior público, também terá que sair do conselho o representante do 203 

ensino superior privado, portanto não são três representações que sairão, são 04 e isso 204 

tem que ser discutido pelos conselheiros. Relembra que são seis meses para discutir e foi 205 

feito um acordo verbal que o tema iria ser discutido entre os envolvidos, com o Ministério 206 

Público, SEDS e com quem quer que seja preciso. Fala que achou muito estranho na 207 

primeira pauta do ano o assunto já estar para deliberação, porque o Conselho não tem que 208 

deliberar sobre isso, o Conselho aprecia.  E solicita que a pauta não seja de deliberação e 209 

sim de apreciação apenas. José César diz que não tem conhecimento na integra dos 210 

documentos recebidos, e se é pauta ele não recebeu a minuta da lei, e situações parecidas 211 

que já passaram pelo conselho, todo mundo recebe a minuta previamente, que é discutida 212 

na Comissão, e depois da Comissão todos os membros recebem a minuta do parecer, 213 

analisam para depois, somente depois, em reunião tomarem uma posição. Fala que ele 214 

oficialmente não recebeu a minuta que está sendo discutida, e que o NRE não tem 215 

necessidade de estar no CMDCA, mas eles discordam dos encaminhamentos que estão 216 

sendo feitos e também da interferência do CEDCA no CMDCA, e explica que no mesmo 217 

momento que a SEDS e o CEDCA se posicionaram contra, existe um parecer jurídico da 218 

Prefeitura Municipal de Cascavel, que não foi exposto, fazendo a defesa e pontuando tudo 219 

o que estou dizendo: que as Resoluções do CONANDA são de orientação e não é lei; que 220 

o CEDCA não pode interferir na autonomia do Município e questiona o porquê do não 221 

enfrentamento, uma vez que existe um parecer jurídico do município. Finaliza pontuando o 222 

que consta no parecer jurídico elaborado pelo Dr. Telles: “a) a Resolução nº 105/2005 do 223 

CONANDA é orientativa e norteia a criação e o funcionamento dos conselhos de direitos; b) 224 

a Resolução 105 do CONANDA não possui força de lei para obrigar os entes federados a 225 

criarem os seus conselhos de direitos das formas sugeridas pelo CONANDA; c) O Estatuto 226 

da Criança e do Adolescente – ECA não estabelece competência ao CONANDA para 227 

estabelecer normas gerais para a criação de conselhos de direito; d) a Deliberação nº 228 

054/2006 do CEDCA não menciona que deve ser seguido a Resolução nº 105 do 229 

CONANDA, deve ser respeitado o princípio da legalidade e vinculação ao Instrumento 230 



Convocatório, e explica que a Lei que o CMDCA tem hoje passou pela Comissão, pelo 231 

CMDCA, Câmara Municipal e pelo Executivo e a SEDS não pode obrigar o Município de 232 

Cascavel a alterar a legislação local sob pena de violação, pacto federativo e ofensa direta 233 

a Constituição Federal e Cascavel tem competência para legislar sobre assuntos de 234 

interesse local e a SEDS não pode deixar de apreciar o mérito sobre o Plano de Trabalho 235 

sob a alegação de ser necessária a adequação da legislação municipal e ação do CMDCA 236 

e a SEDS deve deixar a decisão administrativa possibilitando o contraditório e a ampla 237 

defesa, inclusive com os recursos necessários e ingresso de ações judiciais cabíveis.” José 238 

César questiona porque estão retrocedendo, se existe a defesa e porque não fazer o 239 

enfrentamento? Lembra a todos os presentes, que todos respondem por suas decisões e 240 

se o Conselho estava irregular nas gestões passadas, então todos os atos do conselho 241 

foram irregulares, e solicita que todos tomem cuidado na hora de votar, porque todos os 242 

atos da gestão passada que teve a participação do NRE, UNIOESTE e adolescentes 243 

podem ser contestados, porque o NRE sempre esteve na composição do conselho; a 244 

participação dos adolescentes é considerada uma conquista para o CMDCA e o NRE 245 

representa trinta e poucos mil adolescentes de Cascavel. Diz que já ouviu que o NRE está 246 

contra as criancinhas porque vão perder o dinheiro, e o NRE está atentando contra isso e 247 

impedindo o recurso. Esclarece que está na pauta para hoje deliberar, mas o CMDCA não 248 

tem que deliberar nada, porque não foi ele quem criou a lei e está bem claro pra todos que 249 

o Executivo pode pegar esta lei nova e encaminhar para a Câmara com ou sem o 250 

consentimento do CMDCA. Que o Executivo encaminhou para o CMDCA para uma 251 

deliberação, mas não é necessário e essa nova Lei vai chegar à Câmara e certamente será 252 

aprovada. Clarifica que tudo o que ele disse é só pontuando para os conselheiros qual é o 253 

seu papel, diz que conselheiros não estão no CMDCA para serem governamentais ou não 254 

governamentais, e sim como conselheiros da política da criança e do adolescente; que não 255 

é contra o dinheiro, mas também não defende somente a questão do dinheiro e sim que 256 

este Conselho tenha autonomia; que a questão não é Estado contra Estado como se ouve 257 

por ai, é CEDCA e Município de Cascavel, pois a partir do parecer jurídico que o 258 

Procurador do Município fez, a discussão é porque o município de Cascavel não faz o 259 

enfrentamento, porque para liberar o recurso existe liminar e achou estranho ir para a pauta 260 

a deliberação do Conselho; propõe que o espaço não seja deliberativo, mas sim apreciador 261 

e de discussão, porque o Executivo como já disse pode encaminhar a Lei para a Câmara a 262 

qualquer momento sem o consentimento do CMDCA. Finaliza dizendo que é este o 263 

posicionamento do NRE. Dando continuidade na reunião o Presidente passa a palavra para 264 



o conselheiro representante da Secretaria de Educação Vanderlei Augusto da Silva que 265 

cumprimenta todos os presentes e parabeniza a nova Mesa Diretiva e o novo Presidente 266 

do CMDCA pela condução dos trabalhos, e deseja muito sucesso no mandato e que o 267 

trabalho de controle social seja feito, pois já foi conselheiro do CEDCA como a conselheira 268 

Maria Tereza Chaves é agora, e que gostaria de entender quais são os fundamentos do 269 

CEDCA em relação às representações no Conselho? Pois entende que algumas das 270 

representações no conselho são importantes; que parecer é parecer e o que vale é o voto 271 

lá na Câmara Municipal. Fala que quer muito saber qual é o fundamento do CEDCA para 272 

as alterações que estão solicitando que sejam feitas na lei municipal? que não somente 273 

ele, mas os demais conselheiros precisam de mais esclarecimentos e que não se sente 274 

esclarecido sobre a situação, pois é a Câmara Municipal quem dará o ponto final nisso 275 

tudo, porque quem aprova são eles. Que respeita o CEDCA porque ele participou daquele 276 

Conselho, mas um conselho não pode interferir no outro e quer saber com base no que, e o 277 

que está escrito no parecer do CEDCA, para que ele a sua companheira, possam dar o seu 278 

encaminhamento de votação na plenária do CMDCA. Na sequência o Presidente agradece 279 

a conselheira representante da UNIOESTE Monica Celis Stelmach Costa por 280 

disponibilizarem o espaço para a reunião ser realizada e passa a palavra para Monica, que 281 

agradece a presença de todos e expõe a sua posição sobre a alteração da lei: diz que 282 

enquanto UNIOESTE ela vê a necessidade do CMDCA, porém em prol da UNIOESTE não 283 

apoia. Fala que entende a necessidade de orçamento, entretanto a visão deles sobre o 284 

adolescente que está na UNIOESTE hoje, que será logo um adulto e não veem motivo para 285 

abrir mão dessa representação se eles possuem adolescentes que entram na universidade 286 

e começam a fazer os seus projetos dentro da universidade e vão pensar numa questão de 287 

orçamento? E a UNIOESTE não vê a questão como uma questão deliberativa, porque isso 288 

não pode ser deliberado pelo conselho, porque precisa ir para a Câmara. Diz que é sim 289 

uma questão municipal, mas os adolescentes da UNIOESTE são municipais, diz que a 290 

assessoria jurídica já está tratando do caso e que a demanda é muito grande e complexa e 291 

até o momento não tem nenhuma resposta sobre o que a UNIOESTE pretende. A 1ª 292 

Secretária - Edlamar de Oliveira Acloque que é representante da Paróquia Nossa Senhora 293 

de Fátima  diz que quando recebeu toda a documentação sobre o assunto, ela recebeu 294 

com muita antipatia a ideia da retirada dos adolescentes e sobre a retirada da UNIOESTE e 295 

do NRE e confessa não ter muita noção do que isso representa e qual a participação deles, 296 

mas sobre os adolescentes ela realmente acha que eles tem que participar e precisam ter 297 

voz ativa e a justificativa do CEDCA é que a UNIOESTE e o NRE são do Estado e a 298 



presença deles no CMDCA poderia interferir nas decisões na esfera Municipal, e dos 299 

adolescentes é a ideia de que eles podem ser manipulados e as decisões virem a ser 300 

comprometidas. Fala que enquanto Paróquia e comunidade ela não gosta da situação de 301 

tirar os adolescentes, mas como advogada e lendo o parecer da Prefeitura ela viu que a 302 

CMDCA poderia contestar; como advogada por ela ser da área do tributário analisa as 303 

coisas de uma maneira muito prática, sendo que nessa questão de recurso, analisa sob a 304 

ótica do empresário de que “mais vale um acordo mal feito do que uma briga boa”, porque 305 

na maioria das vezes numa briga boa todo mundo sai perdendo. Quanto a ideia de perder 306 

dois milhões e faltar o leite de uma criança e a sociedade vir cobrar da Mesa Diretora 307 

depois a falta desses e milhões, e não tendo esse dinheiro pra tirar do bolso, ela não 308 

consegue dormir tranquila com a ideia de deixar faltar esse recurso, e diz que quer deixar 309 

bem claro que está feliz de não estar assumindo está responsabilidade sozinha e o assunto 310 

estar sendo discutido nessa reunião. Fala que a questão da deliberação ou apreciação ela 311 

concorda com o posicionamento do José César e da Monica e percebe que se o “ok” sair 312 

do conselho e ir para a Câmara, talvez pela lógica ajude na aprovação da lei na Câmara. 313 

Diz que tem o ponto de vista prático, mas vê com péssimos olhos a retirada da 314 

representação dos adolescentes, mas que não é capaz de responder pela falta dos dois 315 

milhões de reais. Diz que está feliz de dividir com todos a sua dificuldade e entendimento, 316 

para que sejam feitos os encaminhamentos com a participação de todos. O 2º Secretário 317 

Fábio Tomasetto solicita a fala e realiza a leitura da justificativa da SEDS sobre a 318 

solicitação de alteração da lei “Segue abaixo análise da CPSE sobre a Deliberação 319 

Nº054/16: Em análise da documentação para adesão do Município de CASCAVEL a 320 

Deliberação 054/2016 - CEDCA - Liberdade Cidadã, verificamos que existem documentos 321 

em desacordo com as orientações disponíveis no texto da Deliberação, como segue: cópia 322 

da lei que cria o CMDCA: Constatamos que dentre os representantes governamentais tem 323 

01 representante do Núcleo Regional de Educação e de Entidades Universitária. Porém, a 324 

Resolução 105/2005 do CONANDA estabelece que: Art. 11. Não deverão compor o 325 

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, no âmbito do seu funcionamento: I- 326 

Conselhos de políticas públicas; II- Representantes de órgão de outras esferas 327 

governamentais; III ocupantes de cargo de confiança e/ou função comissionada do poder 328 

público, na qualidade de representante de organização da sociedade civil; IV- Conselheiros 329 

Tutelares no exercício da função. (Redação dada pela Resolução 106, de 17.11.2005). 330 

Parágrafo único. Também não deverão compor o Conselho dos Direitos da Criança e do 331 

Adolescente, na forma do disposto neste artigo, a autoridade judiciária, legislativa e o 332 



representante do Ministério Público e da Defensoria Pública, com atuação no âmbito do 333 

Estatuto da Criança e do Adolescente, ou em exercício na Comarca, foro regional, Distrital 334 

ou Federal. Consta também na Lei, 02 vagas para adolescentes comporem como 335 

sociedade civil o CMDCA. Ressalta-se que o adolescente não pode ser constado como um 336 

membro do Conselho, pois este não goza de maioridade civil e não pode (ou pelo menos, 337 

não deve) votar nos conselhos em que participam, estando impedidos de serem 338 

responsabilizados civilmente. Os mesmos devem participar apenas como observadores e 339 

com direito a voz; Ainda sobre a composição do CMDCA, a Lei municipal está indicando 340 

previamente as Entidades do segmento não-governamental que deverão compor o 341 

Conselho. Nossa orientação é que esse Artigo seja readequado, pois segundo o 342 

CONANDA (Resolução 105/2005), limita-se a lei, apenas estabelecer o perfil das Entidades 343 

que poderão se candidatar a uma das vagas. Art.8o. A representação da sociedade civil 344 

garantirá a participação da população por meio de organizações representativas escolhidas 345 

em fórum próprio. § 2o. A representação da sociedade civil no Conselho dos Direitos da 346 

Criança e do Adolescente, diferentemente da representação governamental, não poderá 347 

ser previamente estabelecida, devendo submeter-se periodicamente a processo 348 

democrático de escolha. Tendo em vista as questões apontadas, solicitamos que após a 349 

adequação da lei, o município envie para esta CPSE cópia da mesma, assim como uma 350 

Declaração do CMDCA constando a nova composição para anexarmos ao Plano de Ação. 351 

No aguardo das devidas correções e envio dos documentos solicitados a esta CPSE para 352 

darmos continuidade ao processo de adesão do município. Atenciosamente, Lucineia 353 

Andrade - Residente Técnica, Deise Mara Berno - Técnica de Referência, Coordenação de 354 

Proteção Social Especial (CPSE).” José César pede a réplica a fala para Edlamar dizendo 355 

que não é a questão financeira que está sendo discutida, mas sim a questão da 356 

representação no Conselho. Que para ela se os adolescentes permanecerem está bom, 357 

mas a fala dele é que não é só isso, porque o conselho tem uma composição e essa 358 

discussão partiu da Comissão do Conselho e a Câmara aprovou e o Gestor sancionou  a 359 

lei. Não está em discussão os dois milhões porque eles já são nossos, pois com uma 360 

liminar isso será garantido em qualquer instância. O que é preciso é que se faça o 361 

enfrentamento jurídico disso, a questão é a partir do jurídico. Pergunta para Fábio de onde 362 

veio o documento que ele acabou de ler? Fábio responde que veio da Comissão Técnica 363 

da SEDS. José César afirma que a SEDS não tem autonomia de interferência no CMDCA e 364 

nem no CEDCA é a mesma coisa de que a SEASO encaminhar um ofício para o NRE 365 

dizendo o que eles tem que fazer e isso não procede, isso quem tem que mandar é o 366 



CEDCA. Diz que os encaminhamentos estão sendo atravessados, inclusive foram 367 

recebidas ligações da SEDS dizendo que nós temos que alterar a lei, eles comunicaram o 368 

CMDCA por telefone e eles não tem essa autonomia. Diz ainda que já temos um 369 

encaminhamento e a briga é política, e a partir do parecer a briga é política. Reafirma que 370 

uma liminar já chega pra nós e se tiver que brigar em outras instâncias o jurídico da 371 

Prefeitura é quem vai discutir esta questão em qualquer instância. Faz a proposição de que 372 

seja retirada a pauta como deliberação e que a Mesa Diretiva faça uma conversa com o 373 

Prefeito para ver se é este também o entendimento dele, se ele quer ou não fazer este 374 

enfrentamento, já que foi o Procurador da Prefeitura que deu este parecer. Diz ser este o 375 

caminho e não pelo dinheiro, porque o dinheiro está lá, já é nosso e está reservado e não 376 

vai para outro lugar, sendo que até maio temos tempo para fazer o enfrentamento jurídico, 377 

uma liminar ou qualquer coisa. O Secretário Hudson cumprimenta todos os presentes e fala 378 

que toda e qualquer decisão que se trate de criança e adolescente a SEASO vai continuar 379 

trazendo para o CMDCA. Que inclusive na discussão da Lei nº 6.745 o Conselho participou 380 

intensamente do debate e construção e acha injusto hoje como Executivo encaminhar a Lei 381 

direto para a Câmara, sem passar pela análise do Conselho, visto que isso irá implicar em 382 

mudanças no próprio Conselho. Fala que a Secretaria sempre primou pelo debate, pela 383 

discussão o pelo processo democrático, e sempre que houver questões de Lei ou de 384 

deliberação de recursos, sempre serão trazidos para o Conselho, para que o conselho 385 

observe no que está sendo aplicado, para que se tenha uma decisão conjunta. Salienta 386 

que toda a situação começou a partir do momento em que a Lei foi mudada em agosto do 387 

ano passado. Que o Município buscou os recursos dentro dos prazos definidos pelo 388 

CEDCA e o montante seria em torno de três milhões, contemplando tanto os 389 

governamentais quanto os não governamentais e que tem recursos suspensos como foi 390 

dito, aguardando a resolução do assunto. Que consta nessa análise das obrigatoriedades 391 

em relação a Lei nº 6.745, um anexo com um parecer técnico da SEDS que diz que tudo 392 

está de acordo menos a composição do conselho e por esse motivo eles nos oficiaram e o 393 

município através do Procurador fez a defesa, de que nem Estado e nem o CEDCA 394 

poderiam interferir numa lei municipal. A defesa foi encaminhada ao CEDCA e o CEDCA 395 

devolveu afirmando que se o lei não for alterada o recurso continuará suspenso. Diz que 396 

está falando para que todos fiquem cientes dos protocolos que foram seguidos e que é 397 

muito complexo para todos entenderem que um profissional do Estado fez um parecer 398 

solicitando a retirada de representações do próprio Estado na composição do CMDCA do 399 

Município, e a situação é delicada para ser debatida, tanto para o CMDCA como para o 400 



Município. Expõe que acha um tanto incoerente processar o Estado e ir para este mérito e 401 

que é preciso avaliar um meio que não seja esse procedimento jurídico, porque acredita 402 

que todos perdem, principalmente a criança e o adolescente e é muito importante que esta 403 

responsabilidade seja discutida com os conselheiros e o Executivo, o qual não está 404 

transferindo esta responsabilidade e sim compartilhando, e como ele mesmo já disse foi 405 

debatida essa lei quando foi criada junto com o Conselho e construída junto com as 406 

comissões, e por esse motivo o assunto foi trazido para o debate no CMDCA. Maria Tereza 407 

Chaves fala que esteve juntamente com o conselheiro Fábio Tomasetto em Curitiba e 408 

participaram da Comissão do FIA do CEDCA, e explica que a sigla CPSE é uma comissão 409 

interna do CEDCA, como as que existem no CMDCA que analisa as documentações antes 410 

de dar prosseguimento aos processos e foi essa comissão que fez os apontamentos na lei 411 

do CMDCA. Fala que o Estado também teve que fazer esta readequação para a 412 

participação dos adolescentes, porque ele tinha entendido que o CEDCA também poderia 413 

ser composto e os adolescentes votarem, diz que esta readequação não está sendo feita 414 

somente em Cascavel, mas no Estado inteiro, pois houve uma orientação do Dr. Murillo 415 

José Digiácomo de que o adolescente poderia compor e votar, porque isso foi uma 416 

orientação do Dr. Murillo. Na reunião aberta onde ele foi questionado sobre a participação 417 

dos adolescentes e que estaríamos certos, pois seguimos a orientação dele, quando foi 418 

questionado que o adolescente não poderia compor e nem votar, só nesse momento que 419 

ele voltou atrás e o modelo de lei, contendo os adolescentes, foi até retirado do site do 420 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente – CAOPCA. 421 

Várias cidades do Estado seguiram a orientação dele e colocaram os adolescentes no 422 

CMDCA e foi solicitado para todas as cidades que enviaram seus projetos e estavam 423 

inadequadas para se adequarem. Fala que não é um problema com Cascavel, é uma 424 

orientação do CONANDA, feita para o CEDCA que também teve que readequar a sua lei, e 425 

que está solicitando aos municípios que tem essa composição com adolescentes votando 426 

que façam a readequação. Maria Tereza diz que a atuação do José César enquanto NRE, 427 

da UNIOESTE e dos adolescentes são primordiais e todos sabem que o CMDCA é um 428 

espaço democrático, que deve estar aberto para toda a comunidade, e o conselheiro José 429 

César que já esteve tanto tempo no CMDCA, e a UNIOESTE também, sabem que a única 430 

coisa que mudará é a questão do voto, porque participar todos poderão continuar 431 

participando. Diz que não é questão somente dos dois milhões, a questão é que a 432 

readequação precisa ser feita, o dinheiro está lá, mas está impedido de ser usado, e 433 

existem municípios que já estão recebendo dinheiro e Cascavel está impedido porque está 434 



inadequado, então é preciso pesar muito bem o que será feito, se vamos entrar com uma 435 

liminar podemos impedir o Estado inteiro ou só Cascavel, mas tem municípios recebendo e 436 

Cascavel também já poderia estar recebendo. Reforça que é responsabilidade de cada um 437 

dos aqui presentes pesar e avaliar, pois “é dar murro em ponta de faca”, porque vamos ter 438 

que readequar ou agora ou depois. Dando sequência o Presidente Baú passa a palavra 439 

para a Dra. Nádia Carenina Parcianello Taniguti que é advogada da SEASO que assumiu a 440 

vaga anteriormente ocupada por Dr. Telles que fez o parecer jurídico, a qual fala que leu o 441 

parecer jurídico do Dr. José Telles e concorda com o que ele diz sobre a autonomia 442 

municipal em legislar sobre o direito local, e principalmente na criação de seus conselhos. 443 

Que realmente o município teria tese jurídica para o enfrentamento, contudo é preciso 444 

pesar a conveniência de enfrentar isso juridicamente, porque o mundo jurídico não é tão 445 

simples e existem vários posicionamentos e entendimentos, sendo que às vezes é preciso 446 

ver o mundo prático das necessidades. Expõe que solicitou a palavra para esclarecer sobre 447 

exposição de José César quanto à preocupação com as deliberações passadas e fala que 448 

hoje o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça é o Princípio da Segurança Jurídica 449 

onde uma lei aprovada e sancionada está válida e está dentro do mundo jurídico como uma 450 

lei constitucional e legal, então o que foi aprovado anteriormente diante da lei que tínhamos 451 

até que haja um pronunciamento jurídico para declarar aquela lei inconstitucional ou ilegal 452 

está válido, e mesmo que ela seja considerada inconstitucional ou ilegal o próprio Juiz ou o 453 

Tribunal de Justiça vão poder modular os efeitos. A lei pode ser considerada 454 

inconstitucional, mas tudo que foi feito sob a égide daquela lei está valido. Fala que não vê 455 

preocupação nenhuma caso a lei seja alterada nesse momento. Monica diz que se 456 

esqueceu de avisar, mas o pessoal da Secretaria da Família procurou o Diretor Geral 457 

pedindo o apoio para que a UNIOESTE continuasse representando os adolescentes do 458 

município enquanto Estado e o Diretor esta tentando entrar em contato com o CONANDA e 459 

com a Secretaria da Família para entender o motivo. Ressalta que a UNIOESTE não é 460 

contra a questão do orçamento, mas acham que ainda tem muito tempo para se discutir 461 

para depois se deliberar sobre o assunto. José César fala para Hudson que essa proposta 462 

de alteração de lei em nenhum momento foi discutida em nenhuma comissão, e nem existe 463 

parecer algum. Que o Liberdade Cidadã é um compromisso do Município de Cascavel e 464 

existe orçamento, e não vai acabar o Liberdade Cidadã se não vir um recurso porque isso 465 

já está no orçamento, o recurso viria para complementar como um “plus” pois  o recurso do 466 

CEDCA não é para manutenção da entidade ou serviço, vai para ela atender além da 467 

demanda que ela já atende, o recurso não vem para manter o Liberdade Cidadã, e isso 468 



precisa ficar claro, que é função do Município manter o Programa. Fala para a Dra. Nádia 469 

que acha que é preciso fazer o enfrentamento sim, pois já se tem um parecer do Município, 470 

então é preciso fazer o enfrentamento e garantir o que o Jurídico expôs. Hudson diz que 471 

tanto a UNIOESTE, como o NRE terá que ter um diálogo com o outro Ente do Estado, no 472 

caso a SEDS, porque ele avalia que é uma demanda do Estado, pois não é o Município 473 

que quer tirar o Estado do CMDCA, pelo contrário, o município participou da construção da 474 

lei nº 6.745 e votou a favor da permanência dos Órgãos do Estado no Conselho, e deixa 475 

claro que o Município não tem nada contra o NRE e nem contra a UNIOESTE e nem nada 476 

contra a Secretaria da Família. Sugere que como o Edson se propôs a entrar em contado 477 

com o CONANDA e com o CEDCA, que todos os envolvidos ajudem nesse debate, porque 478 

não deseja que o Município envie a Lei para a Câmara já que se está abrindo esta 479 

oportunidade de debate sobre o assunto. José César diz que não é Estado contra Estado e 480 

sim município com CEDCA, com o Estado já está compreendido porque já se sabe que a 481 

SEDS não tem interferência nem na verba que é deliberada pelo CEDCA e nem no 482 

CMDCA. Fala que o problema é com a SEDS que emitiu o parecer e gerou o 483 

enfrentamento que é do Município com o CEDCA, porque a SEDS não tem autonomia para 484 

interferir, como a SEASO não interfere no CMDCA.  Etelda explica que é preciso esclarecer 485 

que trata-se de um Chamamento Público, e é importante que fique claro qual é o papel do 486 

CEDCA e o da SEDS, que é o mesmo contexto aqui de Cascavel. O CMDCA e o CEDCA 487 

gestionam os fundos, cada um no seu nível e delibera quanto que vai ser aplicado para 488 

cada tipo de programa ou ação. Feito isso o CEDCA encaminha para a SEDS, porque o 489 

Chamamento Público quem faz é o Executivo Estadual e no caso do CMDCA Executivo 490 

Municipal através da SEASO, a qual o CMDCA está vinculado por lei. Através da 491 

Secretaria onde o Fundo está vinculado, neste caso a SEDS que entrou nesse contexto, 492 

porque é ela quem faz o chamamento público e é ela quem define as exigências para o 493 

pleito, e dentro das exigências para o pleito a SEDS estabelece os documentos exigidos e 494 

neste caso dentre eles de que haja comprovação de que o conselho municipal esteja 495 

devidamente constituído e funcionando; que tenha lei municipal e o fundo instituído 496 

legalmente, com conta corrente específica, etc. Expõe que na hora em que eles pegaram o 497 

documento da constituição do CMDCA municipal eles analisaram, e em cima disso gerou o 498 

questionamento e a exigência de regularização de ilegalidade, ou seja, de que a Lei está 499 

em “desacordo” com a Resolução do CONANDA. A SEDS está sim cumprindo o seu papel, 500 

porque o Chamamento Público é de responsabilidade dela, e o problema está somente na 501 

composição do CMDCA, prevista em Lei e que gerou questionamento. O Presidente sugere 502 



que seja retirado de pauta o item discutido, e que seja marcada uma data para dar 503 

continuidade à discussão em abril, com pauta exclusiva para se tratar da lei, e que a 504 

Secretaria Executiva encaminhe a todos os documentos, para que todos os conselheiros 505 

possam se apropriar do assunto. Etelda comenta que para o mês de abril fica muito em 506 

cima do prazo, considerando os trâmites legais que ensejarão a alteração da Lei junto ao 507 

Jurídico, Câmara Municipal e Prefeito para homologação, e sugere que é melhor marcar a 508 

reunião em março. O Presidente concorda, mas solicita de seja feita uma reunião antes da 509 

Reunião Ordinária. Maria Teresa sugere a realização de uma reunião extraordinária pra 510 

discutir o assunto no começo de março, porque todos sabem da dificuldade para entrar em 511 

votação alguma lei. Fábio sugere que sejam convidados para a reunião o pessoal da 512 

SEDS, já que são eles que estão questionando a lei. O Presidente diz que serão feitos os 513 

seguintes encaminhamentos: 1) Reunião Extraordinária em março somente sobre essa 514 

pauta. Maria Tereza sugere que primeiro de tudo seja discutida a lei, para somente depois 515 

decidirem se entram com liminar na justiça ou não. Etelda questiona se é papel do CMDCA 516 

entrar com o pedido de liminar, sendo que foi o Município que fez a adesão para obtenção 517 

do recurso com a aprovação do Conselho? Sugere que as documentações sobre a lei 518 

sejam encaminhadas a todos para que se apropriem e defina-se uma comissão para 519 

apresentar um parecer, pois a Comissão de Leis não existe mais, foi instituída 520 

temporariamente para a alteração da Lei em vigor. Fala da preocupação com o prazo 521 

estabelecido pelo CEDCA, pois uma reunião em março e com toda a polêmica que ocorreu 522 

hoje, não havendo novamente consenso não se chegue à um consenso novamente. 523 

Monica diz que o melhor é fazer uma comissão. Baú diz que então será encaminhada toda 524 

a documentação para todos os conselheiros e enquanto isso será criada uma comissão de 525 

estará trabalhando o assunto e expondo tudo na reunião extraordinária de março, a para 526 

que depois disso se decida algo. Etelda questiona quem irá compor essa comissão e o 527 

Presidente fala que obrigatoriamente essa comissão tem que ter a SEASO e seu Jurídico, 528 

NRE (José César), UNIOESTE (Monica/ Edson), os Adolescentes, Mesa Diretiva do 529 

CMDCA, um representante da SEDS local e a Conselheira Maria Tereza representando o 530 

CEDCA. O Presidente então coloca em votação a criação da comissão composta pelos 531 

membros supracitados que é aprovada com 18 (dezoito) votos favoráveis. 2) Agendamento 532 

de uma conversa da Mesa Diretiva do CMDCA com o Prefeito Municipal para expor para 533 

ele a situação e ver qual é sua posição sobre o assunto, que também é aprovado com 18 534 

(dezoito) votos favoráveis e o último encaminhamento: 3) Sugerir à SEASO que dê entrada 535 

de medida liminar, cujo encaminhamento não é aprovado, tendo 6 (seis) votos favoráveis,  536 



9 (nove) votos contrários e 3 (três) abstenções. 6) Instituição de Comissão Temporária 537 

de Planejamento e Organização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 538 

do Adolescente: o Presidente fala que essa pauta é muito importante porque o sucesso 539 

dessa Conferência depende da adesão e da participação de todos, e que essa comissão 540 

ficará responsável por toda a organização da Conferência. Fábio Tomasetto realiza a 541 

leitura da Resolução nº 202/2017 – CONANDA, que dispõe sobre o assunto: “Conselho 542 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Dispõe sobre a convocação da XI 543 

Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. O 544 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, no uso de suas 545 

atribuições estabelecidas no art. 2º da Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991 e no art. 2º 546 

do Decreto nº 5.089, de 20 de maio de 2004, e considerando o disposto no inciso IV do 547 

art.12 do Regimento Interno do Conanda; considerando a Resolução nº 193, de 13 de julho 548 

de 2017 que institui a Comissão Organizadora da XI Conferência Nacional dos Direitos da 549 

Criança e do Adolescente e dá outras providências, resolve: Art. 1º - Convocar a XI 550 

Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o tema "Conferência 551 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente: Proteção Integral, Diversidade e 552 

Enfrentamento as Violências". Art. 2º - Estabelecer o período de outubro de 2019 para 553 

realização a XI Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e convocar 554 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme cronograma: I - Conferências 555 

livres: janeiro a abril de 2018; II - Conferências municipais: maio a novembro de 2018; III - 556 

Conferências estaduais e do Distrito Federal: janeiro a julho de 2019; IV - Conferência 557 

nacional: outubro de 2019; § 1º - Compete aos Estados, ao Distrito Federal e aos 558 

Municípios convocar as suas etapas da XI Conferência Nacional dos Direitos da Criança e 559 

do Adolescente. § 2º - Os Estados poderão convocar suas Conferências territoriais ou 560 

regionais no período previsto no art. 2º, inciso III. § 3º - A realização de conferências livres 561 

deverá anteceder a realização da Conferência municipal. Art. 3º - Recomendar aos 562 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, que garantam a participação de crianças e 563 

adolescentes nas respectivas comissões organizadoras. Parágrafo único - Recomendar 564 

aos Estados, Distrito Federal e Municípios que tenham instituído os Comitês de 565 

Participação de Adolescentes à engajar os adolescentes na organização da conferência. 566 

Art. 4º - As crianças e adolescentes terão o direito de participar, na condição de delegados 567 

(as), da XI Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo único 568 

- Recomendar a Educomunicação em todas as etapas da XI Conferência Nacional dos 569 

Direitos da Criança e do Adolescente. Art. 5º - O regimento interno da XI Conferência 570 



Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente será elaborado pela Comissão 571 

Organizadora Nacional e aprovada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 572 

Adolescente - CONANDA após consulta pública virtual. Parágrafo único - A minuta do 573 

regimento interno será submetida a consulta pública virtual até 31 de julho 2019. Art. 6º - O 574 

documento orientador será elaborado pela Comissão Organizadora Nacional e aprovada 575 

pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA e disporá 576 

sobre as orientações da XI Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 577 

e de todas as etapas disposta no art. 2º. Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de 578 

sua publicação”. Fábio fala que o importante para o CMDCA são as Conferências Livres 579 

que terão que ser realizadas até abril e a municipal que tem que acontecer entre maio e 580 

novembro de 2018. Etelda explica que conferências livres antecedem a conferência, são 581 

chamadas de pré-conferências, as quais precisam ser realizadas nos territórios, com 582 

envolvimento das crianças, adolescentes e famílias, quando são levantadas propostas para 583 

agregarem a proposta geral da conferência. Afirma que já está quase em cima do prazo. 584 

Etelda diz que para a formação dessa comissão é importante que participem técnicos das 585 

Políticas preponderantes, porque são elas que irão fazer todas as articulações para a 586 

realização das Conferências Livres e sugere que essa comissão tenha representantes da 587 

Saúde, Educação, Assistência Social, do Esporte e da Cultura e das Entidades. Sugere 588 

que tenha um representante de cada, para facilitar as articulações junto com as entidades e 589 

órgãos não governamentais. O conselheiro Fábio se coloca a disposição para representar a 590 

Secretaria de Saúde, da SEASO é indicada pelo Secretário Hudson a Lucimaira Cabreira, 591 

da Educação o representante será o conselheiro Vanderlei Augusto, Esporte Ricardo de 592 

Lima Legnani, representando o Grupo de Agentes da Cidadania do Centro da Juventude o 593 

adolescente Lucas Vinícius Magalhães de Almeida, Valéria Medeiros da Guarda Mirim, 594 

Daniele de Lima Vacari do Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristóvão – CEMIC 595 

e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE a conselheira Márcia 596 

Terezinha Rabisquim. Etelda expõe que a Susana Medeiros Dal Molin da Gestão de 597 

Pessoas da SEASO se colocou a disposição para ajudar na organização do evento e 598 

constará como convidada e também outros convidados podem ser solicitados para 599 

contribuir à critério da Comissão. A comissão temporária é aprovada com 17 (dezessete) 600 

votos favoráveis. José César e sua suplente se colocam à disposição para colaborar, 601 

sendo que a articulação da educação como um todo ficou sob a responsabilidade de 602 

Vanderlei. José Cesar solicita que seja posta em votação a retirada do ponto 5 (cinco) da 603 

pauta por questões regimentais e o Presidente então coloca em votação e a retirada do 604 



ponto de pauta é aprovado com 17 (dezessete) votos favoráveis, pois não cabe ao 605 

Conselho tal Deliberação. Com a chegada do Diretor Geral do Hospital Universitário Edson 606 

Souza que neste ato representa a Reitoria, o Presidente Rosimar Baú o convida para 607 

participar da reunião e passa a palavra ao mesmo. Edson diz que foi procurado pelo 608 

Secretário Hudson e pelo Presidente Baú para tratar do assunto da retirada da 609 

representação da UNIOESTE do Conselho e ele entrou em contato com a Secretaria da 610 

Família e conversou com a Chefe de Gabinete que foi quem assinou o ofício e enviou para 611 

Cascavel e ela determinou uma advogada dela para fazer o acompanhamento junto com a 612 

UNIOESTE e o Setor Jurídico da Universidade e também do Hospital irão se reunir para a 613 

discussão. Que a Chefe de Gabinete no momento concordou com ele que não faz sentido 614 

nenhum retirar a UNIOESTE do Conselho porque a questão da criança é uma questão de 615 

todos. Informa também que através da Universidade e do Hospital entraram em contato 616 

com o CONANDA e está marcando uma reunião com o pessoal do CEDCA e vai para 617 

Curitiba conversar se for necessário. Disse que combinou com o Presidente Baú e com o 618 

Secretário Hudson que não quer de forma alguma prejudicar a Prefeitura e a questão dos 619 

recursos, mas não vão ficar quietos porque eles não acham correto e vão brigar pela 620 

manutenção da vaga e discordar de tudo que foi apresentado por eles até o presente 621 

momento. Expôs que na visão da UNIOESTE deve-se fazer o enfrentamento, porque não 622 

podem abrir mão de algo que está vindo com positividade para os adolescentes da 623 

UNIOESTE, enquanto representação da Universidade no Conselho, e garantindo a 624 

paridade com a representação não governamental de universidades privadas. Que não 625 

abrirão mão dessa participação e representação por conta de dois milhões, mesmos 626 

sabendo que por conta disso alguém poderá estar desassistido, no entanto as Políticas 627 

Municipais devem dar contar mesmo assim do custeio dos atendimentos, como a 628 

UNIOESTE ao ofertar vagas públicas para os estudantes. Que o questionamento é do que 629 

está por trás desta exigência. Agradece a Mesa Diretiva e diz que a UNIOESTE entende 630 

qual é a visão dessa questão de orçamento, mas eles optaram pelo enfrentamento e por 631 

lutar pela manutenção da vaga no Conselho. 7) Apreciação e deliberação sobre a 632 

solicitação de utilização do Plano de Trabalho, aprovado pelo Conselho Municipal de 633 

Assistência Social – CMAS, para entrega pelas Unidades de Assistência Social, para 634 

a reavaliação anual de inscrição de Programas (Ofício nº 061/2018 de 22/01/2018 - 635 

SEASO): Etelda diz que a SEASO fez um modelo de Plano que foi encaminhado para o 636 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS que é diferente do modelo aprovado 637 

pelo CMDCA solicitando que para as unidade e entidades de atendimento da Assistência 638 



Social habilitadas no Conselho de Assistência Social o modelo de Plano de Trabalho seja 639 

diferente daquele aprovado pelo CMDCA e passe a utilizar o modelo aprovado pelo CMAS. 640 

Explica que as entidades que não são registradas no CMAS e as entidades que não são da 641 

Assistência Social usariam o modelo já aprovado pelo CMDCA e os da Assistência Social 642 

utilizariam o modelo aprovado pelo CMAS. Sendo que serão dois planos diferentes para 643 

serem avaliados pela Comissão de Política na hora de validar os registros. Esclarece que a 644 

SEASO não solicita que este modelo seja utilizado para tudo, apenas para que agora 645 

nessa entrega de documentos de validação anual, de março à abril, seja um modelo 646 

diferenciado e a dúvida é qual será o modelo utilizado para cada situação. Diz que isso 647 

precisa ser debatido porque essa mudança irá impactar na análise do CMDCA, porque ele 648 

terá que fazer dois tipos de análise. Maria Tereza fala que esteve conversando sobre o 649 

assunto ontem e analisou que no CMDCA a Associação de Portadores de Fissura Lábio 650 

Palatal de Cascavel – APOFILAB é inscrita em Apoio Socieducativo em Meio Aberto e 651 

Apoio Sociofamiliar e no CMAS o registro em Defesa e Garantia de Direitos e Serviço de 652 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos e é outra nomenclatura e ela terá que fazer outro 653 

Plano. Um diferente para cada Conselho, diz que não são somente as entidades de 654 

aprendizagem que terão que fazer e é preciso definir o que será feito. Etelda explica que o 655 

Conselho Municipal de Assistência Social é um conselho específico setorial da Política de 656 

Assistência e segue as normativas do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e o 657 

CMDCA se pauta para fazer o registro, inscrição, validação anual e renovação a cada 658 

quatro anos, e que para uma entidade não governamental funcionar ou unidade 659 

governamental e atender criança e adolescente, precisam ter esse registro no Conselho da 660 

Criança e isso está previsto no Artigo 90 do ECA e na Resolução nº 048/2017. Que o que a 661 

conselheira Maria Tereza disse é que o olhar quando é na Política da Assistência Social é 662 

um olhar de acordo com a legislações do SUAS onde a nomenclatura é diferente e quando 663 

é para o CDMCA a nomenclatura e o olhar também é diferente. Fala ainda que já tinha sido 664 

feito o desmembramento, porque quando os relatórios chegavam ao CMDCA era feito um 665 

“cópia e cola” do Plano do CMAS e muitas vezes acontecia do plano vir com informações 666 

de outros conselhos como do Conselho do Idoso e da Mulher, e para o CMDCA só 667 

interessa o que está inscrito no CMDCA. Diz que é importante essa manifestação da Maria 668 

Tereza e abre espaço para as unidades governamentais se manifestarem, porque parece 669 

que o objetivo é facilitar porque os Planos serão entregues agora de fevereiro até março no 670 

CMAS e depois no CMDCA. Etelda explica que não é tão simples porque o olhar quando 671 

se preenche o plano para o CMAS é um, e para o CMDCA é outro.  A Gerente da Proteção 672 



Social Básica Poliana Lauther explica que o modelo de plano do CMDCA e do CMAS 673 

possuem os mesmo elementos e o que muda é a questão da estrutura, e o plano fica mais 674 

claro. Que foi feito todo um estudo técnico para facilitar até a análise dos conselheiros 675 

porque ficavam muitas matrizes com informações repetidas, diz que muda o olhar mas a 676 

execução é a mesma, não vai mudar a escrita o que muda é a nomenclatura diz que no 677 

SUAS é Serviço de Convivência e Fortalecimento de 6 a 15 anos e no CMDCA Apoio 678 

Socioeducativo em Meio Aberto, algumas coisas mudam, mas a essência do serviço que é 679 

a criança e o adolescente não vai mudar, porque a criança e o adolescente estão dentro da 680 

Assistência ou na Saúde. Poliana solicita em seu nome e de suas colegas de trabalho 681 

presentes na reunião que a solicitação de utilização do Plano de Trabalho, aprovado pelo 682 

CMAS seja utilizado no CMDCA e seja aprovado, porque o plano muda, mas o que é 683 

solicitado pelo CMDCA será contemplado e vai facilitar muito para quem preenche, porque 684 

a execução é a mesma e por mais que a avaliação seja diferente não é feito um plano para 685 

o CMDCA e um para o CMAS e sim é atendida uma criança. Para as coordenadoras dois 686 

planos tomam mais tempo delas e usando um modelo único a qualidade do plano não vai 687 

mudar. A coordenadora geral do CEMIC, Vera Aparecida Anger fala que veio participar da 688 

reunião por causa desta pauta e fala que apoio a solicitação dizendo que realmente o plano 689 

não muda em sua essência, somente o nome e o modelo está um pouco diferente na 690 

distribuição e ficou mais claro, que é mais fácil de ser elaborado e acrescenta que os 691 

atendimentos nas entidades à crianças e adolescentes, hoje comparado ao de alguns anos 692 

atrás é muito menor de forma efetiva, em função da burocracia nos documentos que a 693 

entidade precisa para se manter em funcionamento. Como a entidade precisa de recursos 694 

ela precisa prestar contas e acredita que se for para favorecer somente as entidades ela 695 

não é favorável, porque seria injusto, mas se for para todos vai facilitar muito. Valéria 696 

Medeiros diz que faz parte do CMAS e do CMDCA e que já era discutido há muito tempo 697 

que o plano fosse o mesmo para as entidades, porque a maioria dos serviços que são 698 

inscritos no CMAS também tem inscrição no CMDCA e reforça que a proposta seja aceita 699 

porque usando somente um plano todos fazem tomando cuidado com o “copiar e colar” 700 

para não fazer errado e não colocar o público alvo que não é relativo à política da criança e 701 

do adolescente. Fala que esses dias na Comissão pegou um plano que estava com 702 

informações misturadas e é preciso prestar atenção nesse sentido, porque esses planos 703 

irão para a comissão da qual ela participa e explica que os planos virão para a Secretaria 704 

dar o parecer e que no CMDCA será preciso analisar somente os documentos que estão 705 

faltando na validação, e fala que nos programas de aprendizagem e de acolhimento o 706 



CMDCA tem uma particularidade que é exigida e no CMAS não é solicitado, então tem 707 

algumas informações que o CMDCA vai solicitar o CMAS não vai. Fala que a vantagem do 708 

plano padronizado é essa e se for aprovado hoje ficará muito fácil a análise, evitando se 709 

chegar quase no meio do ano e ainda estarem se arrastando processos para se validar 710 

uma instituição. Fábio Tomasetto propõe que ao invés do CMDCA solicitar o plano 711 

fortalecesse os Conselhos Setoriais e solicitasse um parecer, e cita como exemplo o 712 

CEACRI, CAPSi e CAPS AD que são preponderantes da Política de Saúde e então o 713 

CMDCA solicita ao Conselho Municipal de Saúde – CMS que informe por meio de parecer 714 

para o CMDCA se os seus serviços estão devidamente legalizados, qual público estão 715 

atendendo, qual faixa etária estão atendendo, as atividades desenvolvidas e encaminha 716 

para o CMDCA, porque o que interessa para o Conselho são essas informações e não 717 

carga horária dos profissionais porque esse tipo de informação chega ao Conselho depois 718 

com as demandas reprimidas. Lucimaira Cabreira diz que é preciso que se observe qual é 719 

a Política de cada serviço; que cada Conselho de Política de origem precisa estar 720 

sistematicamente acompanhando e fazer interlocução, e que no seu entendimento é 721 

preciso reproduzir o plano para o CMDCA para que se conheça o plano de forma 722 

minuciosa, não só o plano do conselho de origem e explica que quando foi pensado na 723 

proposta de ser o mesmo modelo de plano para os dois conselhos é porque é efetivamente 724 

o que eles fazem, e as vezes por questões burocráticas para a organização do conteúdo se 725 

gasta muito tempo e assim isso pode ser otimizado e “conversar com o ECA”, para ver se o 726 

serviço é realmente um serviço para a criança e para o adolescente. Que é uma 727 

consideração muito importante porque permite que todos se organizem melhor, ganha mais 728 

tempo, otimiza o processo e caso o entidade tenha algum serviço que executa que não é 729 

da Assistência Social ele tem que se organizar conforme os moldes da política de origem. 730 

Fábio Tomazetto diz que isso faz com que os conselhos setoriais comessem a ter presença 731 

e cita como exemplo a Secretaria da Cultura que tem dois serviços e não tem um Conselho 732 

da Cultura e talvez ai ela coloque o seu Conselho em funcionamento e talvez a Secretaria 733 

de Esporte também. Fábio acrescenta ainda, que dessa forma se agrega muito mais as 734 

discussões do que ficar com um monte de plano de trabalho para analisar sem uma efetiva 735 

necessidade. Lucimaira sugere que isso seja aplicado ao quadrianual. Etelda explica que 736 

não há mais necessidade de apresentação de plano e relatório quadrianual, estando com 737 

as validações anuais em dia isso é automático, de acordo com a última Resolução do 738 

CMDCA. Após longa discussão sobre o assunto sem chegar a um acordo o Presidente 739 

questiona qual será a decisão e o que irão colocar em votação.  Etelda sugere que como 740 



os planos do CMDCA tem o prazo até o dia 30 de abril para serem entregues que a 741 

Gestão, a Comissão do CMAS que aprovou o modelo do plano e os Técnicos que estão no 742 

CMDCA e elaboram os documentos façam uma reunião ampliada e discutam melhor na 743 

reunião e tragam novamente a pauta para a plenária no mês de março. Continua-se a 744 

discussão e diante do impasse Etelda faz uma nova proposição: de que o modelo de plano 745 

apresentado, com as adequações de nomenclaturas de acordo com o ECA, seja utilizado 746 

para as Unidades Governamentais e Organizações da Sociedade Civil que executam o 747 

mesmo tipo de serviço e público inscrito nos dois conselhos e o que tiver diferencial 748 

entrega o modelo padrão do CMDCA já constante na Resolução 048/2017. O Presidente 749 

Baú coloca então a preposição de Etelda em votação, a qual é aprovada com 15 (quinze) 750 

votos favoráveis e 3 (três) abstenções. 8) Apreciação e deliberação sobre a solicitação 751 

da SEASO de transferência de equipamentos adquiridos com recursos do FIA 752 

Municipal do CRAS Interlagos para CRAS Riviera (Ofício nº 27/2018 de 10/01/2018 – 753 

SEASO): Fábio realiza a leitura do ofício recebido da SEASO: “A Secretaria Municipal de 754 

Assistência Social vem por meio deste solicitar a autorização deste Conselho para fazer a 755 

transferência de ar condicionado e cortina de ar solicitados no projeto do FIA do CRAS 756 

Interlagos para o CRAS Riviera, segue tabela: aparelho de ar condicionado de 24.000 btus, 757 

aparelho de ar condicionada de 12.000 btus, 03 aparelhos de ar condicionado de 9.000 758 

btus, uma cortina de ar. A SEASO solicita a colaboração deste estimado conselho e 759 

ressalta que a transferência desses aparelhos não interfere na execução do objeto, pois 760 

tanto a unidade CRAS Interlagos como a Unidade CRAS Riviera executam PAIF. Além 761 

disso, o CRAS absorveu a demanda do CRAS Interlagos. A obra da nova sede do CRAS 762 

Interlagos deveria ser finalizada em junho de 2016, no entanto, houveram problemas com a 763 

empresa responsável e a construção está suspensa. Com nova licitação, a entrega da obra 764 

está prevista para o começo do segundo semestre de 2018. Diante disso, considerando 765 

que a construção da nova sede do CRAS Interlagos ainda não foi concluída e a sede atual 766 

não comporta a instalação dos equipamentos, o pedido justifica-se, pois os mesmos já 767 

foram adquiridos e encontram-se no almoxarifado da SEASO, aguardando a instalação, 768 

que deve ser feita o mais breve possível devido ao seu período de garantia. Sendo o que 769 

tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para enviar nosso apreço.” O Secretário 770 

Hudson diz que os aparelhos já foram adquiridos e estão no almoxarifado e foram 771 

deliberados pelo Conselho para irem para o CRAS Interlagos, só que a construtora que 772 

estava realizando a obra abandonou a obra em junho de 2017 e já está marcada a licitação 773 

para a conclusão da obra no dia 26 de fevereiro, porém a preocupação da SEASO é que 774 



até a conclusão da obra do CRAS Interlagos será perdida a garantia dos equipamentos que 775 

estão dentro do almoxarifado, por não terem sido instalados e usados. Diante disso, o 776 

pedido é que os equipamentos sejam destinados para o CRAS Riviera que já está 777 

inaugurado, e o projeto é o mesmo do CRAS Interlagos e não teria nenhum problema de 778 

instalação, porque o projeto é o mesmo. José Cesar questiona se existe alguma previsão 779 

para adquirir novos equipamentos pro CRAS Interlagos com recursos do município, se os 780 

equipamentos que já foram adquiridos forem para o CRAS Riviera. Fábio sugere que seja 781 

feito um novo plano de aplicação com a substituição do objeto por se tratar de recurso do 782 

FIA. Poliana fala que no caso do CRAS Interlagos o plano de aplicação não muda, porque 783 

tanto o CRAS Interlagos como o Riviera executam o Serviço de Proteção e Atendimento 784 

Integral à Família – PAIF. Fábio argumenta que muda o objeto e a localidade e Poliana diz 785 

que não muda porque o CRAS Interlagos atendia o Bairro Floresta e a população também 786 

não muda porque o território foi reorganizado e só mudou o endereço da unidade, o CRAS 787 

tem a mesma execução e não vai mudar o objeto. Colocada a transferência de 788 

equipamentos do CRAS Interlagos para o Riviera em votação a transferência é aprovado 789 

por 15 (quinze) votos favoráveis. 9) Apreciação e Aprovação sobre informe de 790 

transferência de bem adquirido com recurso do FIA Municipal, para situação de 791 

inservível (Ofício nº 006/2018 de 11/01/2018 – SESAU/ CAPSi): Fábio realiza a leitura do 792 

ofício “Informe de transferência para inservível: informamos através deste que foi 793 

transferido paro o setor de Patrimônio como inservível o item abaixo: 01 projetor multimídia: 794 

patrimônio 15-13914. Sendo o que se tinha, coloca-se a disposição para mais 795 

esclarecimentos.” Colocado em votação a transferência do bem para o inservível é 796 

aprovada com 15 (quinze) votos favoráveis. Etelda sugere que a entrega para o descarte 797 

seja junto à SEASO que é responsável pelos bens adquiridos, com o envio da Resolução 798 

para conhecimento e esta providência. 10) Apreciação e deliberação de solicitação de 799 

autorização para a destinação de bem adquirido com recursos do FIA Municipal do 800 

extinto Lar dos Bebês Pequeno Peregrino para o CRAS Interlagos (Ofício nº 36/2018 801 

de 12/01/2018 – SEASO): o 2º Secretário Fábio faz a leitura “A Secretaria Municipal de 802 

Assistência Social vem respeitosamente solicitar a autorização deste Conselho para utilizar 803 

a escrivaninha de patrimônio nº 15-23167, adquirida com recurso do FIA para o Lar dos 804 

Bebês, que se encontra disponível no barracão da SEASO e não está sendo utilizada por 805 

outra unidade. A escrivaninha será destinada ao CRAS Interlagos, que também possui 806 

inscrição neste Conselho e realiza atendimento a crianças e adolescentes, atendendo aos 807 

objetivos do FIA. Sendo o que temos para o momento, nos colocamos a disposição para 808 



eventuais esclarecimentos.” A destinação é aprovada com 15 (quinze) votos favoráveis. 11) 809 

Apreciação e deliberação referente ao ofício nº 09/2018 de 07 de fevereiro da 810 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE com solicitação de atestado 811 

de inscrição no CMDCA e aprovação da proposta de adesão ao chamamento público 812 

006/2017 – SEDS: Fábio realiza a leitura do ofício recebido da APAE: “A Associação de 813 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Cascavel, em virtude do Edital de 814 

Chamamento Público 006/2017 CEDCA – PR, vem através deste, solicitar respeitosamente 815 

a este Conselho a realização de reunião extraordinária a fim de obtenção de deliberação, 816 

atestando a inscrição da APAE de Cascavel, bem como aprovando o mérito técnico contido 817 

no Projeto “Salas Multifuncionais”. Outrossim, ressaltamos a importância da declaração 818 

solicitada para o cumprimento do Art. 5º; § 3º; em específico o item IX de que trata este 819 

artigo sobre as documentações necessárias à submissão de Projetos. Assim, certos que 820 

podemos contar com o apoio deste Conselho, agradecemos antecipadamente pela 821 

colaboração e prestatividade. Fazemos, também, uso também deste para enviarmos 822 

nossos cumprimentos pela conquista de pleito e missão de Vossa Senhoria frente a 823 

Presidência do CMDCA de Cascavel com os mais sinceros votos que 2018 seja um ano de 824 

conquistas e realizações em prol de causas de desenvolvimento social/humano. O 825 

Presidente passa a palavra para a convidada e Coordenadora Pedagógica da APAE 826 

Suzana Cristina Neves para apresentar o Projeto da entidade. Suzana fala que a APAE já 827 

tem as salas para a execução do projeto de Salas Multissensoriais, que a APAE atende 828 

430 (quatrocentas e trinta) crianças e que o projeto das salas é para atender uma demanda 829 

de crianças que são crianças acamadas que possuem deficiência intelectual e múltipla 830 

grave. Que o projeto é para melhorar a qualidade do atendimento para essas crianças. 831 

Realiza a apresentação de fotos da sala que existe hoje para o atendimento às crianças, 832 

local onde as crianças permanecem por 4 (quatro) horas e no espaço são atendidas 10 833 

(dez) crianças por período. Que as crianças ficam no ambiente para que sejam 834 

estimuladas, mas não existem materiais que façam os estímulos necessários com vistas ao 835 

desenvolvimento multissensorial. Esclarece que a Sala Multissensorial permite a 836 

estimulação dos sentidos primários como o toque, a visão, o som, o cheiro, recorrendo, não 837 

às capacidades intelectuais, mas sim, às capacidades sensoriais. O conceito destes 838 

ambientes é proporcionar conforto, utilizando estímulos controlados e oferecer uma grande 839 

quantidade de estímulos sensoriais, que podem ser utilizados individualmente ou 840 

combinando com efeito de música, sons, estimulação tátil e aromas. A sala multissensorial 841 

é um recurso especialmente útil naqueles lugares onde há crianças e adolescentes com 842 



deficiências físicas, mentais ou sensoriais, e nesse espaço o individuo terá experiências 843 

que envolvem todos os sentidos: a visão, o olfato, o tato, a audição e o paladar. Fala que 844 

as crianças ficam muito tempo no tatame e a percepção delas é somente o teto, porque o 845 

máximo que a professora consegue é levar um fantoche ou trabalhar com um livro, e 846 

devido algumas crianças serem grandes é muito difícil fazer a locomoção. Neste espaço 847 

que está sendo pleiteado será possível trabalhar com luzes, balanços e outros. Suzana 848 

apresenta um vídeo de algumas salas multissensoriais: algumas com piscinas com espuma 849 

onde as crianças são colocadas nessas piscinas com bolas, com a troca de cor das luzes 850 

internas e é possível trabalhar com a percepção de cores com as crianças, irá sentir e 851 

perceber o espaço também e assim é oferecido um aprendizado diferente para a criança. 852 

Fala que as luzes do fundo da piscina trocam de cor, diz que com as salas multissensoriais 853 

as crianças poderão sentir e ver a troca das cores, ter sensações porque o ambiente é 854 

preparado com luzes diferenciadas, projeções diferenciadas e som ambiente. Maria Tereza 855 

questiona se Suzana anexou alguma foto ao projeto, a qual responde que sim e fala que 856 

trouxe o vídeo para que todos pudessem vivenciar e entender melhor o que está sendo 857 

solicitado. Suzana diz que o projeto é para instalação de quatro salas, mas não sabem se 858 

irão conseguir, mas se conseguirem pelo menos para duas já será possível enriquecer a 859 

aprendizado das crianças. O valor do projeto é de R$ 60.000,00 (sessenta) mil reais. O 860 

Presidente coloca em aprovação a Proposta de Adesão da APAE, para o pleito de recursos 861 

do FIA Estadual, assim como a emissão de Atestado de Inscrição no CMDCA, devido estar 862 

em consonância com a Inscrição do Programa e a Entidade estar devidamente registrada  863 

no CMDCA, que é aprovada com 15 (quinze) votos favoráveis, sendo este o quórum do 864 

momento. 12) Apreciação e deliberação de alteração de membro da Comissão de 865 

Ética e Disciplina: o Presidente explica que no momento que foram criadas as comissões 866 

ele se colocou a disposição para participar da Comissão de Ética e Disciplina, e solicita a 867 

sua substituição haja vista que após ler os documentos e analisar as situações não acha 868 

prudente ele como Presidente do CMDCA participar da comissão, atestando uma coisa e 869 

depois o assunto ser levado para a Mesa Diretiva e ele atestar novamente. Fala que não 870 

existe ilegalidade mas é uma questão de prudência, para que a mesma pessoa não faça a 871 

mesma coisa duas vezes. Solicita que seja substituído por outro conselheiro representante 872 

não governamental. Etelda explica que o substituto do Presidente precisa ser não 873 

governamental e que esta comissão é a que analisa os processos de denúncias e pedido 874 

de providências relativas aos Conselhos Tutelares e Conselheiros Tutelares, que chegam 875 

no CMDCA. O Presidente então pergunta se algum representante não governamental se 876 



dispõe a compor a comissão e a conselheira Marcia Terezinha Rabisquim se coloca a 877 

disposição. Não havendo outros interessados a substituição é aprovada com 15 (quinze) 878 

votos favoráveis. 12.1 – Para conhecimento - Ofício Circular nº 15/2017 – CEDCA/PR – 879 

Consulta Pública – Plano Estadual decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente 880 

até 16/02/2018: Etelda informa que está aberta a Consulta Pública que irá até o dia 16, e 881 

fala que se alguém precisar ela enviará o link novamente, por e-mail, para que todos 882 

possam acessar e se quiseram propor alguma adequação ou alteração. 12.2 – Ofício 883 

CEDCA/PR nº 836/2017 de 27/11/2017 – Informação Técnica nº 960/2017 sobre Plano 884 

Decenal de Cascavel: Etelda relembra a todos que veio da SEDS uma análise técnica 885 

com um parecer que o Plano de Cascavel precisaria ser readequado e o CMDCA 886 

encaminhou um ofício ao CEDCA dizendo que não tinha entendido, porque o Plano de 887 

Cascavel estava extremamente completo e foi analisado pela fundação ABRINQ como o 888 

melhor plano e o porquê então do questionamento. Etelda explica que então eles 889 

encaminharam esta nota técnica dizendo que o plano está aprovado e não está em 890 

desacordo com as orientações. 12.3 – Calendário de Reuniões do Conselho Municipal 891 

de Educação - CME (Ofício nº 004/2018 de 26/01/2018): Etelda fala que o calendário foi 892 

encaminhado para todos por e-mail, porque as reuniões são abertas e o CMDCA é 893 

representado neste conselho pelos conselheiros José César Sagrilo e Fábio Tomasetto. 894 

12.4 – Ofício nº 21/2018-A de 17/01/2018 – 9ª PJ – sobre situação de leitos/ UPA 895 

Tancredo Neves: Etelda esclarece que essa foi uma demanda grande da gestão anterior, 896 

e que foram realizadas várias reuniões, foi oficiada a Secretaria de Saúde questionando 897 

sobre as vagas de leito para crianças e adolescentes, porque eles permaneciam muito 898 

tempo internadas na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, sendo que a UPA não é local 899 

para internação, foi enviado Ofício a 9ª Promotoria de Justiça ao Dr. Ângelo Mazzuchi 900 

Santana Ferreira que encaminhou uma resposta dizendo estar ciente de tudo e que já 901 

existem processos em andamento e tem acompanhado as vagas de leito, com o 902 

acompanhamento do Conselho Municipal de Saúde, dele e do Executivo Municipal.  12.5 – 903 

Ofício nº 29/2018 de 23/01/2017 – 8ª PJ – Colégio Estadual Loteamento Riviera: 904 

Informa-se que o CMDCA provocou o Ministério Público após várias discussões sobre a 905 

construção do Colégio Estadual no Loteamento Riviera, onde estão tendo problemas de 906 

vagas para os adolescentes com dificuldades de deslocamento, ausência de vale 907 

transporte e recursos financeiros da família. Etelda fala que o CMDCA já recebeu a 908 

resposta e a Promotoria diz que já acionou a Secretaria de Estado da Educação – SEED e 909 

a SEED diz que já estão realizando todos os trâmites para a construção da referida Escola. 910 



Fábio realiza a leitura da Deliberação 31/2018 – 8ª Promotoria: “1. O CMDCA de Cascavel 911 

solicitou providências para priorização de construção de estabelecimento de ensino no 912 

Loteamento Riviera. Instado, o órgão responsável pelo processamento da solicitação 913 

informou que o procedimento instaurado está tramitando. 2. Sem evidências de omissão do 914 

Estado no desenvolvimento de ato discricionário (construção de escola) e sem indícios de 915 

falta de vagas nos estabelecimentos de ensino da região interessada, não vislumbro 916 

necessidade de outras diligências. Logo, arquiva-se sem necessidade de submissão à 917 

homologação judicial ou do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Remeta-se 918 

cópia desta Deliberação e da manifestação do Estado do Paraná para conhecimento do 919 

noticiante.” 13) Informe: 13.1 – Ofício nº 1673/2017 de 13/12/2017 – Material de 920 

sensibilização e erradicação do trabalho infantil – CEDCA/PR: Etelda diz que os 921 

materiais estão a disposição na recepção da reunião, que foram confeccionados e 922 

recebidos para distribuição no carnaval, sendo que uma parte deste material foi elaborada 923 

pelo CEDCA com recursos do FIA Estadual e a outra parte pelo conselho Estadual de 924 

Assistência Social – CEAS. Etelda fala que todo o material que o CMDCA tinha foi trazido 925 

para a reunião e explica que a quantidade não é muito grande porque o material já foi 926 

distribuído pela SEASO, a qual ficou responsável de encaminhar para as unidades de 927 

atendimento, sendo que os presentes podem levar os materiais se desejarem. Não 928 

havendo outros questionamentos e contribuições e com a pauta concluída, o Presidente 929 

Rosimar Baú agradece a presença de todos os conselheiros de direitos e tutelares 930 

presentes, ao Hospital Universitário e seu Diretor Edson, aos adolescentes e diz que 931 

aguarda todos para a reunião ordinária que será realizada no dia sete de março no Colégio 932 

Júlia Wanderley as oito horas e trinta minutos. Nada mais havendo para tratar, o Presidente 933 

dá por encerrada à reunião às onze horas e quarenta e oito minutos e eu Maísa de Moura 934 

Ito ____________________________ Agente Administrativo da Secretaria Executiva dos 935 

Conselhos/ CMDCA, lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pelo Presidente do 936 

CMDCA Rosimar Baú __________________________________, contendo anexa a 937 

listagem de presença dos demais participantes da reunião. 938 


