
 
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

ATA Nº 05 – 04/04/2018 

 

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às oito horas e quarenta e cinco 1 

minutos, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 2 

do Adolescente – CMDCA, na Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, 3 

sito à Rua Manaus, nº 3.990, Bairro Tropical – Cascavel – PR. A reunião foi iniciada pelo 4 

Presidente do Conselho Sr. Rosimar Baú, com a presença dos Conselheiros de Direitos do 5 

CMDCA e convidados. Inicialmente o Presidente cumprimenta a todos os presentes e 6 

passa a fala para o Presidente da APAE de Cascavel Sr. Evilásio Schimitz que diz ser uma 7 

grande satisfação receber o Conselho na Entidade e deseja a todos uma reunião produtiva. 8 

A reunião iniciou com o quórum de 16 (dezesseis) conselheiros presentes na prorrogação 9 

de quinze minutos prevista em regimento. O Presidente agradece a presença dos 10 

Conselheiros de Direitos, e dá início a reunião. Pauta nº 1) Apreciação e aprovação da 11 

pauta da reunião: A Assistente Social Justa Alves dos Anjos Chesca solicita a retirada da 12 

aprovação da Ata de nº 03 do ponto de pauta nº 05 e justifica que é devido à sobrecarga de 13 

trabalho da Equipe da Secretaria Executiva e fala que a mesma situação está ocorrendo 14 

nos demais Conselhos. Marcia Terezinha Rabisquim solicita a inclusão de pauta para 15 

Substituição de Conselheiro em Comissão e de informe sobre o Aniversário da Associação 16 

Pais e Amigos Excepcionais – APAE. Não havendo mais nenhuma inclusão, Baú coloca a 17 

pauta em votação a qual é aprovada com 16 (dezesseis) votos favoráveis, e fica disposta 18 

da seguinte maneira: 1) Apreciação e aprovação da pauta da reunião; 2) Apreciação e 19 

aprovação das justificativas de ausências; 3) Substituição e Posse de Conselheiros 20 

de Direitos: Ofício nº 071/2018 – DVPG/SEPLAG de 20/03/2018; 4) Substituição e 21 

Eleição de 1ª Secretaria do CMDCA – Representação não Governamental; 5) 22 

Apreciação e aprovação das Atas: nº 02 – Reunião Extraordinária de 21/02/2018, e nº 23 

04 – Reunião Extraordinária de 19/03/2018; 6) Apreciação e deliberação sobre o 24 

Parecer da Comissão de Políticas de Atendimento de Direitos, referente ao Programa 25 

de Evasão Escolar e outras demandas correlacionadas; 7) Discussão e 26 

encaminhamentos referentes à proposição de datas de capacitação para 27 



Conselheiros de Direitos – sobre a Lei nº 13.019/2014 – Ofício nº 425/2018 de 28 

21/03/2018 – SEASO; 8)Substituição de Conselheiro em Comissão Temática; 9) Para 29 

Conhecimento: 9.1 – Data da Conferência Municipal – 23/10/2018 (Conferências 30 

Livres – Julho/Agosto/Setembro); 9.2 - Ofício CEDCA-PR nº 010/2018 de 05/03/2018 – 31 

Informação Técnica nº 1862/2017 – CPSE – Crescer em Família - Resposta ao Ofício 32 

nº 329/2017 – CMDCA; 9.3 – Portaria nº 24/2018 – SEASO – Divulgação das datas de 33 

Eventos/ Seminários/ Fóruns e Congressos da secretaria; 9.4 – Nota Pública 34 

CONANDA sobre PLS nº 394/2017 – Dispõe sobre o ECA; 9.5 – Folder da Campanha 35 

de 18/05/2018 – Abuso Sexual; 9.6 – Informe sobre o Aniversário da Associação Pais 36 

e Amigos Excepcionais – APAE. Dando continuidade, Baú passa para o ponto de pauta 37 

nº 2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências: Fábio Tomasetto realiza 38 

a leitura do Ofício nº 07/2018 – Território Cidadão de 07 de março de 2018, que dispõe: 39 

“Prezado Presidente: Venho por meio desta, comunicar que a servidora Viviane Muller 40 

(suplente SEACOM), não participará da reunião ordinária do Conselho Municipal dos 41 

direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, que ocorrerá hoje, no mesmo horário da 42 

Reunião Matricial do Território Cidadão. Certos e podermos contar com a sua compreensão 43 

e total colaboração, antecipadamente nossos agradecimentos”. Salienta-se que esta 44 

justificativa é relativa à Reunião Ordinária de 07/03/2018, pois a mesma foi protocolada 45 

junto à Secretaria Executiva após os trâmites da Reunião. Baú agradece a presença da 46 

Assistente Social Justa que hoje está dando suporte ao CDMCA devido à ausência da 47 

Assistente Social Etelda Madsen que não pode comparecer na reunião por motivo de 48 

doença em família. O segundo Secretário do Conselho - Fábio agradece a presença da 49 

Dra. Leoni Aldete Prestes Naldino, do ex- presidente do CMDCA Pedro Maria Martendal de 50 

Araújo, do Júlio Cézar Raizel Assessor do Vereador Pedro Sampaio, aos usuários da 51 

APAE e demais convidados. A justificativa é colocada em aprovação e aprovada com 16 52 

(dezesseis) votos favoráveis. Pauta nº 3) Substituição e Posse de Conselheiros de 53 

Direitos - Ofício nº 071/2018 – DVPG/SEPLAG de 20/03/2018: Fábio realiza a leitura do 54 

Ofício, que dispõe o seguinte conteúdo “Senhor Presidente, vimos solicitar a substituição 55 

da servidora Suely dos Santos Miyasaki, matrícula nº 24.692-21, representante desta 56 

Secretaria no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo servidor 57 

Renato Junges Spada matrícula nº 32.017-0, ramal 2227, lotado no Setor de Protocolo da 58 

Secretaria de Planejamento e Gestão.” O Presidente Baú dá posse ao Renato que recebe 59 

as boas vindas dos demais conselheiros e passa a votar a partir deste momento. Pauta nº 60 

4) Substituição e Eleição de 1ª Secretaria do CMDCA – Representação não 61 



Governamental: Baú solicita que a peimeira Secretária Edlamar de Oliveira Acloque faça 62 

uso da palavra. A mesma diz que quando assumiu a segunda Secretaria do CMDCA 63 

estava crente que iria conseguir vencer todos os seus compromissos, mas infelizmente ela 64 

não está dando conta da quantidade de compromissos que tem, e de que ainda foi 65 

aprovada no mestrado da UNIOESTE. Que a quantidade de compromissos assumidos 66 

acumulou muito e ela não está conseguindo acompanhar, e não está nem conseguindo 67 

participar das Reuniões da Mesa Diretiva, e desta forma reconhece que pode estar 68 

comprometendo o andamento dos trabalhos do CMDCA,  e por isso infelizmente terá que 69 

abdicar do cargo e formaliza seu pedido de substituição na Mesa Diretiva por outro 70 

Conselheiro de Direitos que tenha condições de contribuir mais do que ela. Edlamar fala 71 

ainda, que logo solicitará a alternância de conselheira titular para suplente, e apresenta a 72 

Mariza Marques Curado Fleury que assim que indicada pela Entidade que representam 73 

passará a ser titular. Mariza se apresenta como Socióloga e fala que está feliz por 74 

participar do CMDCA e solicita o apoio de todos para que ela possa aprender mais sobre a 75 

política dos direitos da criança e do adolescente. Baú agradece a colaboração de Edlamar 76 

e a parabeniza pela aprovação no mestrado. Fábio realiza a leitura do Ofício referente à 77 

renúncia ao cargo de primeira Secretária: “Prezado Professor Baú, pela presente venho 78 

formalizar minha renúncia ao cargo de Primeira Secretária desse honrável CMDCA – 79 

Cascavel – PR. Explico que em razão dos meus compromissos profissionais, não tenho 80 

conseguido acompanhar o ritmo de trabalho dessa mesa diretora. Em prol a boa 81 

continuidade dos trabalhos, a renúncia me pareceu a solução mais adequada nesse 82 

momento, ainda que isso me cause profundo pesar. Agradeço a compreensão de todos os 83 

componentes dessa mesa diretora, requerendo a adoção das formalidades de estilo. 84 

Cordialmente, Edlamar de Oliveira Acloque”. Após a leitura do documento, o Presidente 85 

pergunta se alguém se habilita ao cargo e Fábio relembra a todos que para compor a 86 

Primeira Secretaria tem que ser um representante não governamental. Maria Tereza indica 87 

a Conselheira Marilia Maria Montiel Coutinho representante do Conselho Escolar do Centro 88 

Municipal de Educação de Jovens e Adultos Paulo Freire. Marilia é consultada quanto a 89 

sua disponibilidade e interesse de diz ter interesse em ocupar a função. Não havendo 90 

outros interessados, o Presidente coloca em aprovação a indicação de Marília que é 91 

aprovada com 17 (dezessete) votos favoráveis. Pauta nº 5) Apreciação e aprovação das 92 

Atas: nº 02 – Reunião Extraordinária de 21/02/2018, e nº 04 – Reunião Extraordinária 93 

de 19/03/2018: Baú informa que as atas foram encaminhadas antecipadamente, para todos 94 

os conselheiros realizarem a leitura e questiona se existe alguma solicitação de alteração 95 



ou inclusão. Não havendo nenhuma manifestação o Presidente coloca as Atas em 96 

aprovação separadamente, as quais são aprovadas com a seguinte votação: Ata nº 02 -97 

aprovada com 14 (quatorze) votos favoráveis e  03 (três) abstenções; Ata nº 04 -i aprovada 98 

com 15 (quinze) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. Pauta nº 6) Apreciação e 99 

deliberação sobre o Parecer da Comissão de Políticas de Atendimento de Direitos, 100 

referente ao Programa de Evasão Escolar e outras demandas correlacionadas: Fábio 101 

realiza a leitura do Parecer da Comissão de Ética e Disciplina. Fábio realiza a leitura do 102 

parecer: “Referente: Programa de Prevenção e Combate à Evasão Escolar. A Comissão de 103 

Política de Atendimento dos Direitos do CMDCA, no uso de suas atribuições conforme 104 

prevê a Resolução nº 061/2017, de 11 de dezembro de 2017, que aprova a composição de 105 

Comissões Temáticas Internas do CMDCA – Gestão 2017/2019, e: Considerando o 106 

encaminhamento da plenária da Reunião Ordinária do CMDCA, realizada em 07 de março 107 

de 2018, na qual houve a apresentação de dados de atendimento do Programa de 108 

Prevenção e Combate à Evasão Escolar, de que a Comissão de Política de Atendimento 109 

de Direitos realizasse o aprofundamento da análise dos dados, com indicativos de 110 

encaminhamentos ao Conselho, a Comissão sugere: 1) Oficiar à Secretaria Municipal de 111 

Educação – SEMED com cópia ao Conselho Municipal de Educação – CME, para que 112 

informe, quais são as providências que estão sendo tomadas para a resolução das 113 

questões de evasão escolar nas faixas de CMEIS, apontadas como um total de 213 em 114 

2016 e 176 em 2017, devido a demanda reprimida aguardando vagas; 2) Oficiar o Núcleo 115 

Regional de Educação – NRE para que informe como ocorre o encaminhamento, 116 

atendimento e acompanhamento realizado pela QUALICENTER, pois esta Entidade não 117 

faz parte da rede de atendimento que está registrada e inscrita no CMDCA;3) Articular e 118 

solicitar que a rede de atendimento Governamental e não Governamental fortaleça o 119 

trabalho de atendimento e orientação às famílias atendidas, com a inclusão da temática da 120 

Frequência Escolar/ Evasão Escolar, nas atividades desenvolvidas; 4) Oficiar o Executivo 121 

Municipal para que cumpra a Meta 22 do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do 122 

Adolescente – referente a problemática da Evasão Escolar cuja ação é de “Formalizar o 123 

Programa de Prevenção e Combate à Evasão Escolar – PPCEE, com ampliação da 124 

equipe, espaço físico e equipamentos adequados para o desenvolvimento do Programa” – 125 

aprovado pela Lei Municipal nº 6.588 de 28/03/2016; 5) Articular junto às Entidades de 126 

Aprendizagem, Sistema S, Agência do Trabalhador, SEMDEC, Conselho Municipal do 127 

Trabalho e outros, para a realização de “Fórum Municipal de Aprendizagem para 128 

Adolescentes”; É o parecer. Cascavel, 13 de março de 2018. Marcia Terezinha Rabisquim, 129 



Thais de Paula Dias, Valéria Medeiros.” Baú diz que esse parecer é uma análise feita do 130 

relatório entregue pelo Programa de Evasão escolar, após a apresentação na Reunião do 131 

CMDCA, que foi muito bem feito, que dá uma visão do trabalho e aonde o Conselho 132 

precisa atuar e solicita a aprovação dos encaminhamentos para colaborar com a 133 

qualificação e legalização do Programa Evasão Escolar e ajudar a sanar algumas 134 

dificuldades enfrentadas pelo Programa. O Parecer é aprovado com 17(dezessete) votos 135 

favoráveis. Pauta nº 7) Discussão e encaminhamentos referentes à proposição de 136 

datas de capacitação para Conselheiros de Direitos – sobre a Lei nº 13.019/2014 – 137 

Ofício nº 425/2018 de 21/03/2018 – SEASO: Fábio realiza a leitura do Ofício nº 425/2018: 138 

“Assunto: Proposta de contratação de Palestrante para “Capacitação para os Conselheiros 139 

de Direitos e Entidades não Governamentais habilitadas no CMDCA, sobre os trâmites 140 

para aplicação da Lei Federal nº 13.019/2014 e em especial diante dos prazos, sobre 141 

Chamamento Público”. Prezado Senhor, Cumprimentando cordialmente, vimos informar a 142 

Vossa Senhoria, que a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO esteve 143 

realizando contato telefônico com o Senhor Luiz Carlos Betenheuser, para verificar a 144 

possibilidade do mesmo realizar “Capacitação para os Conselheiros de Direitos e 145 

Entidades não Governamentais habilitadas no CMDCA, sobre os trâmites para aplicação 146 

da Lei Federal nº 13.019/2014 e em especial diante dos prazos, sobre Chamamento 147 

Público”. O contato deu-se em decorrência da paralização das atividades do Centro de 148 

Estudos e Projetos em Educação, Cidadania e Desenvolvimento Social – CEDEPS, haja 149 

vista ser a empresa contratada para desenvolver a referida Capacitação. Mediante ao 150 

exposto, o mesmo demostrou interesse em desenvolver a Capacitação, no entanto, 151 

somente poderá realizar em finais de semana. Assim, solicitamos a gentileza do CMDCA 152 

verificar a possibilidade da Capacitação acontecer em dois sábados e/ou sábado e 153 

domingo para contemplar a carga horária solicitada de16h. Sendo o que temos para o 154 

momento, renovando votos de estima e consideração e nos colocamos a disposição para 155 

quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Hudson Márcio Moreschi Junior.” Baú fala que 156 

a preocupação é a baixa adesão dos conselheiros, caso a capacitação seja realizada aos 157 

finais de semana e que o assunto foi colocado na pauta para deliberação, para que os 158 

Conselheiros se manifestem se aceitam a proposta da SEASO, ou seja realizada contra 159 

proposta para a realização durante a semana e em dias úteis. O Secretário Hudson 160 

complementando a informação do Ofício, diz que a Empresa que ganhou a licitação para 161 

realizar a capacitação faliu e somente informou da não possibilidade de realização. Informa 162 

que o Município está tomando as suas providências, porém não resolve o problema porque 163 



a Empresa está fechada e a capacitação deve ser disponibilizada. Hudson fala que a Lei nº 164 

13.019/2014 é uma Lei que gera muitas dúvidas e existem poucos profissionais 165 

capacitados no País que possam realizar essa capacitação e sanar as dúvidas de todos, e 166 

que o profissional que foi encontrado para realizar essa capacitação tem outro vínculo 167 

empregatício durante a semana, sendo que se colocou a disposição desde que a 168 

capacitação seja realizada nos finais de semana. Hudson solicita que se alguém conhecer 169 

outro profissional que tenha conhecimento na área, que possa realizar essa capacitação 170 

nos dias da semana, informe à Secretaria para ser for possível contratá-lo para dar a 171 

capacitação durante a semana. Maria Tereza Chaves diz que a Secretaria de Família e 172 

Desenvolvimento Social do Estado do Paraná – SEDS tem um Superintendente chamado 173 

Leandro Nunes Meller, que é expert na Lei n°13.019/2014 e essa capacitação talvez nem 174 

tenha custo para o Município, mas eles exigem que a capacitação seja uma capacitação 175 

regional, para que outros municípios possam participar também. Fábio questiona Hudson 176 

se existe a possibilidade de cancelar a licitação, sendo que a empresa faliu? Hudson 177 

responde que a licitação já está resolvida, mas não há possibilidade de passar para o 178 

segundo colocado, porque é ilegal, a questão é a empresa fazer um contrato e não cumprir, 179 

e isso está gerando um debate jurídico contra a empresa e informa que já foram perdidos 180 

os prazos e já se teve muitas consequências por causa do acontecido. Hudson diz que o 181 

importante agora é realizar a capacitação e que a sugestão de Maria Tereza é válida. Baú 182 

solicita a manifestação dos conselheiros de direitos presentes, se tiverem interesse de 183 

participar na capacitação sendo ela feita aos sábados ou sábado e domingo, e somente 184 

06(seis) dos conselheiros manifestaram interesse, assim sendo Baú conclui que é preciso 185 

encontrar outra solução. Fábio sugere que o CMDCA responda o Ofício recebido da 186 

SEASO informando a posição do CMDCA sobre a capacitação, explicando a dificuldade 187 

para a realização da capacitação aos finais de semana e com o indicativo de procurar outro 188 

profissional para realizar o trabalho, diante do fato de que houve a apreciação e a não 189 

adesão dos membros do Conselho de participar aos sábados, cuja aprovação foi muito 190 

baixa. O Presidente coloca então o encaminhamento sugerido por Fábio em votação, o 191 

qual é aprovado com 17 (dezessete) votos favoráveis e dá sequência a reunião passando 192 

para o ponto de pauta nº 8) Substituição de Conselheiro em Comissão Temática: 193 

Márcia Terezinha Rabisquim informa que solicitou a pauta porque ela está atualmente 194 

participando de quatro Comissões Temáticas, enquanto a conselheira Maria Tereza não 195 

está participando de nenhuma comissão. Fábio diz que Márcia participa das seguintes 196 

comissões - Comissões de Políticas de Atendimento de Direitos, Comissão de Ética e 197 



Disciplina, Comissão de Assuntos Orçamentários e do FIA e da Comissão Temporária de 198 

Planejamento e Organização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 199 

Adolescente-2018. Márcia solicita a sua substituição incluindo Maria Tereza para a 200 

Comissão de Assuntos Orçamentários e do FIA. Maria Tereza explica que conforme 201 

Regimento Interno, todo conselheiro deve participar e uma comissão, mas como no dia da 202 

posse dos conselheiros e da formação das Comissões ela não estava presente, por estar 203 

em reunião do CEDCA/PR em Curitiba e sua suplente estava em consulta médica, a 204 

Associação de Portadores de Fissura Lábio Palatal de Cascavel – APOFILAB, Entidade 205 

que ela representa não está participando de nenhuma Comissão, sendo que Márcia 206 

participa de quatro comissões e neste ato solicitou sua substituição. Mas para que seja 207 

feita a substituição é preciso a aprovação do CMDCA. Diante do exposto o Presidente 208 

coloca a Substituição da Conselheira Márcia por Maria Tereza na Comissão de Assuntos 209 

Orçamentários e do FIA em votação, e a substituição é aprovada com 17 (dezessete) votos 210 

favoráveis. Pauta nº 9) Para Conhecimento: 9.1 – Data da Conferência Municipal – 211 

23/10/2018 (Conferências Livres – Julho/Agosto/Setembro): Baú relembra a todos que 212 

a Conferência Municipal será realizada no dia vinte e três de outubro e as Conferências 213 

Livres nos meses de julho, agosto e setembro e informa que as reuniões da Comissão 214 

responsável, referentes à Conferência já estão sendo realizadas. Renato Junges Spada 215 

pergunta em qual local será realizada a Conferência, Baú responde que o local ainda será 216 

definido, mas normalmente as Conferências são realizadas na Universidade Paranaense – 217 

UNIPAR. 9.2 - Ofício CEDCA-PR nº 010/2018 de 05/03/2018 – Informação Técnica nº 218 

1862/2017 – CPSE – Crescer em Família - Resposta ao Ofício nº 329/2017 – CMDCA: 219 

Fábio realiza a leitura do Ofício nº 010/2018- CEDCA/PR: “Senhor Presidente: conforma 220 

deliberado em sessão plenária ordinária do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 221 

Adolescente – CEDCA/PR, realizada em 23 de fevereiro p.p., em resposta ao ofício em 222 

epígrafe, encaminha-se (anexo) copiada informação técnica exarada pela Coordenação de 223 

Proteção Social Especial – CPSE/SEDS”. Após leitura do Ofício Fábio realiza a leitura da 224 

Informação Técnica n° 1862/2017 – CPSE: “Resposta ao Ofício nº 329/2017 – CMDCA de 225 

Cascavel. Trata o presente Ofício encaminhado ao CEDCA/ PR pelo CMDCA de Cascavel, 226 

no qual solicitam que as próximas deliberações de incentivo aos serviços de acolhimento 227 

para crianças e adolescentes tenham como critério da partilha o “valor per capta de 228 

acolhidos”. Pois bem. Primeiramente há que se esclarecer que os recursos do FIA 229 

possuem caráter complementar e não continuado, visando a qualificar os serviços por meio 230 

de incentivo financeiro e não cofinanciamento para a manutenção dos serviços. Ademais, 231 



há que se considerar que os serviços de acolhimento constituem-se serviços tipificados 232 

como socioassistenciais, estando sujeitos às regras e normas da política e assistência 233 

social. Isto posto, vale lembrar que de acordo com o art. 15, inciso V, da Lei n° 8742/1993 – 234 

Lei Orgânica da Assistência Social, a execução dos serviços socioassistenciais é de 235 

responsabilidade dos municípios, cabendo a estes inclusive o aporte financeiro para tal, 236 

com o apoio do Estado e da União. Esclarecido isto, há que se ponderar a solicitação de 237 

partilha levando em consideração “o custo per capto”, visto que o FIA não é 238 

cofinanciamento e nem serve para a manutenção Sendo este na forma de incentivo, sendo 239 

injetado valores para qualificar o atendimento como um todo e não para custear as 240 

despesas de cada acolhido; por isso mesmo, na Deliberação nº 55/2016, os valores foram 241 

estabelecidos com base no número de serviços existente em cada município, visto que o 242 

número máximo de acolhidos por serviço já está estabelecido nas Orientações Técnicas 243 

para os serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. Ou seja: quando repassado 244 

o valor para a melhoria numa casa lar já se sabe que este valor beneficiará globalmente 245 

todas as crianças atendidas, visto que o município precisará ter a estrutura montada, 246 

independente de sua demanda, lembrando que grande parte dos custos por serviço não 247 

variam de acordo com o número de acolhidos, tais como recursos humanos, aluguel, 248 

prestadores de serviços, dentre outros. Outrossim, vale ressaltar que os serviços de 249 

acolhimento possuem uma peculiaridade em relação aos demais: o maior número de 250 

atendimentos não podem ser considerado um índice de sucesso visto que a intenção, de 251 

acordo com o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é o afastamento de 252 

convívio com a família natural e/ou extensa seja a medida última, aplicada nos casos 253 

excepcionais, em que comprovadamente a convivência traga um risco iminente. Nas 254 

primeiras deliberações do Programa Crescer em Família, o incentivo era feito por valor per 255 

capto, sendo que o município ou OSC que atendia a um maior número de crianças e 256 

adolescentes recebiam valores mais altos. A mudança deste paradigma de partilha, ao 257 

longo da história do Governo do Estado e do CEDCA/PR, deu-se justamente porque não se 258 

quer incentivar um número maior de acolhidos ou desincentivar a reintegração familiar, 259 

remunerando mais àqueles que mantém um número maior de acolhidos. Importa ressaltar 260 

que a própria política de assistência social, por meio do Ministério do Desenvolvimento 261 

Social, no âmbito federal, e da SEDS, no âmbito estadual, e seus respectivos conselhos, já 262 

não fazem mais o cofinanciamento por número de acolhidos, mas sim por coletivos, por 263 

grupos de vagas ofertadas, não vinculando mais ao número exato de crianças e 264 

adolescentes acolhidos em cada localidade, mas sim à proporcionalidade dos serviços 265 



ofertados. Quanto a Deliberação nº 31/2017, a qual destinou o mesmo valor para todos os 266 

municípios contemplados, independente do número de acolhidos e de serviços, há que se 267 

ressaltar que o objetivo desta era o fomento à implantação de novos serviços de 268 

acolhimento familiar sendo que o art. 8º definia como prioritários àqueles municípios que 269 

não possuem o serviço em telam sendo que os que já executam, como Cascavel, somente 270 

seriam contemplados se não houvesse interesse dos demais. Devido a isto, por ser um 271 

valor de incentivo para municípios com baixa demanda, que não visa manutenção do 272 

programa, mas sim dar início ao serviço, foi estabelecido um incentivo único para aqueles 273 

que fossem contemplados. Municípios como Cascavel, que já possuem o serviço, não 274 

eram prioritários neste caso. Ressalte-se que a Deliberação nº 55/2016 destinou para 275 

Cascavel o valor de R$ 240.000,00, que é proporcional ao número de serviços existentes 276 

no município, num total de quatro, conforme cadastro no CADSUAS, apurado em agosto de 277 

2016. Portanto, à exceção da Deliberação nº 31/2017, as demais deliberações consideram 278 

uma proporcionalidade, mas pelos serviços ofertados e não pelo número de acolhidos, 279 

Diante do exposto, do ponto de vista técnico, prestar incentivo na forma de valor per capto 280 

como sugere o CMDCA de Cascavel seria um retrocesso do ponto de vista da gestão, 281 

podendo vir a incentivar aos municípios e às OSCs a manter um número maior de 282 

acolhidos para manter o patamar de cofinanciamento ou incentivo federal”. Baú informa 283 

que essa solicitação foi feita no ano de 2017 e Maria Tereza diz que a solicitação foi feita e 284 

defendida por ela junto ao CEDCA/PR, pelo grande número de acolhidos que existem em 285 

Cascavel e os destituídos, fala que vai ser preciso encontrar outra forma de 286 

cofinanciamento para as crianças e adolescentes já destituídos do poder familiar para o 287 

Programa continuar, pois é tido com insucesso do Programa ter tantos acolhidos e pouca 288 

reinserção familiar, e jamais o CEDCA vai cofinanciar pelo número de acolhidos, pelos 289 

motivos que já foram expostos na Informação Técnica, pois o objetivo primeiro não é de 290 

acolher. Fala que os conselheiros do CEDCA tem um posicionamento bem firme em 291 

relação a este assunto, de que não se deve utilizar o valor de forma per capta e sim um 292 

valor para o município, muitas vezes o município não tem o Programa, mas tem que manter 293 

a Assistência Social e as equipes, então se implementa para os municípios que não tem o 294 

Programa e os que tem precisam investir na prevenção, investir nos Serviços de 295 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para evitar acolhimentos, pois caso contrário se 296 

estaria incentivando o acolhimento. Diz que é preciso acabar com o acolhimento porque é 297 

uma coisa que não tem fim, e sugere que este ano a verba do FIA seja investida em 298 

prevenção, para “fechar a torneirinha” dos acolhimentos. José César sugere que na hora 299 



em que o CMDCA for deliberar a partilha do FIA, que não seja deliberado para equipar os 300 

serviços, mas sim deliberar para a prevenção, trabalhando com a família, com a criança e 301 

com o adolescente, é preciso que o Conselho tenha uma posição, porque o dinheiro não 302 

pode ser investido para comprar coisas e para equipar serviços, porque a demanda que 303 

existe e os serviços já tem orçamento. Fala que é preciso trazer a proposição para a 304 

plenária priorizando a prevenção. Maria Tereza acrescenta que pode até ser possível 305 

equipar, mas equipar novos serviços, porque vários Bairros não tem nenhum serviço e cita 306 

como exemplo o Bairro XIV de Novembro que não possui outro serviço a não ser o Centro 307 

de Referência em Assistência Social – CRAS, que está fechando o atendimento de zero à 308 

seis anos porque não tem pessoal. Diz que existem Bairros com um grande número de 309 

crianças que não tem o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e fala que 310 

nesses casos é possível até que se equipe com recurso do FIA, mas somente se for para 311 

ser criado novos serviços nos Bairros que não possuem. Baú finaliza dizendo, que fica 312 

então registradas todas as considerações e sugestões e dá sequência a reunião passando 313 

para o ponto nº 9.3 – Portaria nº 24/2018 – SEASO – Divulgação das datas de Eventos/ 314 

Seminários/ Fóruns e Congressos da secretaria: Fábio realiza a leitura da Portaria nº 315 

24/2018 – SEASO: “O Secretário Municipal de Assistência Social do Município de 316 

Cascavel, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, Resolve Art. 1º 317 

Considerando a importância de divulgar com antecedência, à comunidade, aos 318 

conselheiros municipais e aos trabalhadores da Rede Socioassistencial e Intersetorial os 319 

eventos vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social. Art. 2º Considerando a 320 

necessidade ampliação do debate acerca das temáticas elencadas; Art. 3º Divulgam-se as 321 

datas dos Eventos, Seminários, Fóruns e Congressos realizados pela Secretaria de 322 

Municipal de Assistência Social: a) 08 de março de 2018. “Evento Alusivo ao Dia 323 

Internacional da Mulher”. b) 15 de março de 2018. “III Edição do evento FeliCidade do 324 

Idoso”. c) 17 de maio de 2018. “XVI Fórum Municipal de Enfrentamento ao Abuso e 325 

Violência Sexual de Crianças e Adolescentes”. d) 12 de junho de 2018. “VI Seminário 326 

Municipal de Erradicação ao Trabalho Infantil”. e) 14 de junho de 2018. “IV Edição do 327 

evento FeliCidade do Idoso”. f) 22, 23 e 24 de julho de 2018. “II Congresso Internacional de 328 

Acolhimento Familiar”. g) 08 de agosto de 2018. “I Seminário Municipal de Vigilância 329 

Socioassistencial”. h) 30 de agosto de 2018. “V Edição do evento FeliCidade do Idoso”. i)20 330 

de setembro de 2018. “I Seminário Municipal sobre População em Situação de Rua e 331 

População Imigrante”. j) 03 de outubro de 2018. “III Seminário Municipal de 332 

Socioeducação”. k)23 de outubro de 2018. “VII Conferência Municipal dos Direitos da 333 



Criança e do Adolescente”. l) 25 de outubro de 2018. “VI Edição do evento FeliCidade do 334 

Idoso”. m) 07 de novembro de 2018. “II Seminário Intersetorial sobre o Programa Bolsa 335 

Família”. n) 30 de novembro de 2018. “III Mostra de Práticas Inovadoras da Proteção Social 336 

Básica”. Art. 4º Essa Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura. Cascavel, 337 

16 de março de 2018.” Maria Tereza questiona o Secretário Hudson se esqueceram da 338 

aniversário do ECA e da SEMANECA. Hudson diz que a Portaria se justifica pela grande 339 

quantidade de eventos durante o ano que a Secretaria realiza, e para que os eventos 340 

possam ser melhorados e planejados e organizados foi criada a Portaria definindo quais 341 

são os maiores eventos e pode ser que no decorrer do ano apareçam mais eventos e essa 342 

portaria aumente. Com relação aos eventos que são realizados em parceria com outras 343 

políticas, como é o caso da SEMANECA, esses não foram colocados na Portaria. A 344 

Secretária de Assistência Social prevê um orçamento para a SEMANECA e já foi feito até 345 

uma agenda para o evento, no mês de Maio pela Secretaria. Hudson solicita que caso 346 

existam sugestões, que elas sejam remetidas a SEASO, para que sejam agregadas a 347 

Portaria novas datas importantes e se tenha um calendário oficial. Maria Tereza comenta 348 

que é preciso ver as implicações do ano político, porque em algumas datas não é possível 349 

realizar eventos e Fábio informa que a SEMANECA será realizada do dia 14 (quatorze) à 350 

18 (dezoito) de maio, informa que o CMDCA encaminhará Ofício para as políticas 351 

preponderantes solicitando que elenquem atividades relacionadas a questão da exploração 352 

sexual desenvolvidas pela Secretaria. Pauta nº 9.4 – Nota Pública CONANDA sobre PLS 353 

nº 394/2017 – Dispõe sobre o ECA: Fábio faz a leitura da nota: “Nota Pública do 354 

CONANDA sobre o PLS n° 394/2017, que dispõe sobre o Estatuto da Adoção o Conselho 355 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, no uso da atribuição que 356 

lhe confere a Lei n° 8.242, de 12 de outubro de 1991, como órgão formulador e controlador 357 

da política de proteção integral à criança e ao adolescente. Considerando: 1. O que 358 

dispõem os Artigos 226 e 227 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 359 

2. Que a Declaração dos Direitos da Criança e a Convenção das Nações Unidas sobre os 360 

Direitos da Criança (CDC), de 1989, da qual o Brasil é membro signatário garantem o 361 

direito de crianças e adolescentes; 3. Que a Lei Federal n.º 8.069/90 – Estatuto da Criança 362 

e do Adolescente, assegura que crianças e adolescentes gozam de todos os direitos 363 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata a 364 

referida Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 365 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 366 

social, em condições de liberdade e de dignidade; 4. Que a Lei n° 12.010/09 dispõe sobre o 367 



aperfeiçoamento da sistemática prevista para garantia do direito à convivência familiar a 368 

todas as crianças e adolescentes; familiar, acolhimento, apadrinhamento, guarda e adoção 369 

de crianças e adolescentes; 6. Que a Lei nº 13.257/16 dispõe sobre o Marco Legal da 370 

Primeira Infância; 7. O que dispõe o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 371 

Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, de 2006; 8. O 372 

que manifesta a Nota Pública do CONANDA de repúdio à retirada compulsória de bebês de 373 

mães usuárias de substâncias psicoativas, de 19 de outubro de 2017; 2 Vem a público 374 

Destacar que o PLS n° 394/17 propõe a instituição de um novo Estatuto para dispor sobre 375 

o processo de adoção de crianças e adolescentes, fragilizando a vigente Lei nº 8.069/90 376 

(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), que trata sobre o direito da convivência 377 

familiar de crianças e adolescentes, reintegração familiar, destituição do poder familiar, 378 

acolhimento familiar e institucional, apadrinhamento, guarda e adoção, dentre outros 379 

direitos. Portanto, um novo Estatuto para dispor apenas sobre a adoção não se coadunaria 380 

com a visão holística do sujeito de direitos, ferindo o princípio da proteção integral conferido 381 

a crianças e Reafirmar que o direito à convivência familiar e comunitária está 382 

fundamentado, primordialmente, na prevenção ao rompimento dos vínculos familiares, na 383 

qualificação do atendimento dos serviços de acolhimento e no investimento para o retorno 384 

ao convívio com a família de origem, logo, a adoção é medida excepcional e irrevogável, à 385 

qual se deve recorrer depois de aplicados os recursos previstos para a manutenção da 386 

criança ou adolescente na família natural ou extensa. Alertar que qualquer iniciativa que 387 

acelere os prazos para destituição do poder familiar, busca pela família extensa, estágio de 388 

convivência e adoção, sem considerar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da 389 

busca da verdade real, coloca em risco o direito à proteção integral de crianças e 390 

adolescentes. Salientar que crianças e adolescentes têm direito a ser ouvidos e a participar 391 

nos atos e na definição das medidas de proteção, para que sua opinião seja devidamente 392 

considerada pela autoridade judiciária competente, em todos os atos do processo, inclusive 393 

nas ações de destituição do poder familiar e adoção, observados os critérios estabelecidos 394 

pela Lei n°13.431/17. Ressaltar que a condenação criminal ou a condição de dependência 395 

de substâncias psicoativas do pai, da mãe ou de pessoas do convívio familiar e comunitário 396 

não podem ser critérios que justifiquem a destituição do poder familiar. Manifestar-se pela 397 

retirada do Projeto de Lei do Senado nº 394/2017 nos termos apresentados, continuando o 398 

diálogo sobre a adoção na perspectiva de avaliação e reformulação do Plano Nacional de 399 

Convivência Familiar e Comunitária. Brasília, 07 de fevereiro de 2018. Conselho Nacional 400 

dos Direitos da Criança e do Adolescente.” Baú diz que o documento foi encaminhado por 401 



e-mail para todos terem conhecimento e criem uma opinião sobre isso, porque de agora em 402 

diante vão começar os preliminares para a discussão. Fábio acrescenta que juntamente 403 

com o Nota Pública do CONANDA , também existe uma nota da Defensoria Pública do 404 

Paraná, que por ser muito extensa ele não realizará a leitura, mas a Defensoria também é 405 

contra o Projeto de Lei do Senado. José César sugere que o CMDCA se pronuncie 406 

publicamente sobre o assunto. Baú fala que talvez na próxima reunião a pauta seja trazida 407 

novamente e assim façam uma releitura de tudo para discutir. Maria Tereza sugere que 408 

seja criada uma comissão especial só de análise dessa PLS e dê um Parecer para aprovar 409 

ou não, assim sendo esse Parecer pode vir a ser o posicionamento do Conselho sobre o 410 

assunto. Ao chegar à reunião as nove horas e trinta e oito minutos, o conselheiro Vanderlei 411 

Augusto da Silva considera que a criação da comissão é desnecessária. Fábio sugere que 412 

a pauta seja levada para a Comissão de Políticas de Atendimento dos Direitos, já que o 413 

caso é de violação de direitos e não é preciso criar outra comissão. O Presidente solicita 414 

que a Coordenadora da Comissão de Políticas de Atendimento dos Direitos Valéria 415 

Medeiros manifeste a sua opinião e a mesma diz que concorda com a proposição de Fábio, 416 

mas somente se os membros da Comissão comparecerem na reunião, porque ultimamente 417 

quase ninguém aparece só duas ou três pessoas, e é preciso garantir o quórum já previsto 418 

nas discussões das Comissões. Baú fala que as comissões são muito importantes e todos 419 

precisam participar, porque se as pessoas não comparecem o trabalho fica deficitário e o 420 

que prevalece é a opinião de duas ou três pessoas. Dra. Leoni diz que realmente é de 421 

grande importância a participação de todos nas reuniões de comissão, e acrescenta ainda 422 

que esse caso a ser discutido é um caso muito grave, porque de forma geral eles estão 423 

pensando nas pessoas, nos adultos e não nas crianças e nos adolescentes e fala que já 424 

vivenciou situações em que os pais drogados querem os seus filhos e quando os filhos são 425 

entregues, por causa das drogas, os filhos ficam doentes, vão parar no hospital por falta de 426 

cuidados e de alimentação, por isso ressalta que é muito importante a participação de 427 

todos nas reuniões de comissão, porque o caso é muito grave para ser discutido por quatro 428 

ou cinco pessoas. Baú fala que se não houver contraditório ele sugere que o assunto seja 429 

tratado na Comissão de Política de Atendimento dos Direitos para emissão de parecer, e 430 

faz a leitura da composição da Comissão que é composta pelos seguintes membros 431 

Governamentais: Hudson, Fábio, Mônica Cellis Stelmach Costa, Jane Prestes Dalagnol e 432 

Salete Kottvitz e não governamentais: Márcia Terezinha Rabisquim, Isabel Aparecida Mota 433 

Panízio, Daniele de Lima Vicari e Thaisy de Paula Dias. Solicita que a Coordenadora da 434 

Comissão Valéria marque uma data e comunique a todos da Comissão para realizar este 435 



estudo. Fábio relembra a todos os presentes que faltas em reuniões de comissão com a 436 

alteração do regimento também são contabilizadas para solicitar a substituição ou exclusão 437 

do membro ou da entidade no CMDCA. Então todas as faltas sejam elas em reuniões 438 

ordinárias ou extraordinárias e nas comissões agora são contabilizadas e é preciso que 439 

todos prestem muita atenção no chamamento para as reuniões para não acabarem 440 

perdendo a vaga no Conselho. O Presidente pergunta a Valéria se pode ser feito então 441 

este encaminhamento para a Comissão de Política de Atendimento de Direitos. Valéria 442 

responde que sim, desde que todos participem. Não estando nenhum dos presentes em 443 

desacordo, fica aprovado o encaminhamento do caso para a Comissão e elaboração de 444 

uma Nota de Repúdio. Pauta nº 9.5 – Folder da Campanha de 18/05/2018 – Abuso 445 

Sexual; 9.6 – Aniversário da Associação Pais e Amigos Excepcionais – APAE: Fábio 446 

apresenta o folder da companha para os presentes, e realiza leitura das informações que 447 

constam no mesmo: “Fique de Olho no Comportamento das Crianças, em alguns casos 448 

alguns segredos não devem ser guardados! Quebre o silêncio! Abuso sexual é crime, 449 

denuncie! A ligação é gratuita e anônima. Se preferir, denuncie no Conselho Tutelar ou nas 450 

delegacias da sua cidade. Alguns sinais podem ajudar a identificar se a criança sofre ou 451 

sofreu abuso sexual, como: Apresenta marcas de agressão ou machucados, tem 452 

dificuldade de andar ou sentar; A criança está agressiva, irritada ou machuca o próprio 453 

corpo; Está muito quieta, triste, medrosa ou chorosa; Passou a ter transtornos alimentares; 454 

Passou a ter alterações de sono, fica cansada fora de hora ou tem dificuldade para dormir; 455 

Mudou seu comportamento e aparência; Está desatenta na escola ou desinteressada em 456 

atividades e brincadeiras; Apresenta dificuldades de aprendizagem; Faz desenhos 457 

agressivos, que mostrem situações de medo ou cenas envolvendo questões sexuais; Evita 458 

ir para alguns lugares ou encontrar alguma pessoa. Pode ser Abuso”. Não havendo 459 

manifestações o Presidente passa a Pauta nº 9.6 – Aniversário da Associação Pais e 460 

Amigos Excepcionais – APAE: Baú informa que no dia dezessete de maio é o aniversário 461 

da APAE e convida a todos para participar. Aproveita e convida a todos os Conselheiros de 462 

Direitos e Conselheiros Tutelares para participarem do Primeiro Seminário Paranaense de 463 

Educação Domiciliar que será realizado nos dias treze e quatorze de abril, no Auditório da 464 

União Educacional de Cascavel – UNIVEL, e os organizadores do evento solicitam que os 465 

conselheiros de direitos e os conselheiros tutelares se inscrevam e participem do 466 

Seminário, para conhecerem melhor o que é e como funciona o Home Scholl. Fala ainda 467 

que o Seminário contará com a presença do Presidente da Associação Nacional de 468 

Educação Domiciliar, e fala que considera muito importante o Seminário tendo em vista que 469 



muitos não possuem conhecimento e têm preconceito sobre o que é o Home Scholl. Fala 470 

que existe uma taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 (trinta reais), porém todos os 471 

conselheiros de direitos e tutelares estão isentos dessa taxa. Fábio diz que o Conselho 472 

Municipal de Educação em suas reuniões tem discutido muito sobre o Home Scholl e há 473 

uma preocupação do Conselho Municipal de Educação por diversos motivos, e concorda 474 

com o Presidente que é muito importante a participação neste Seminário para todos 475 

tomarem conhecimento do assunto, e terem conhecimento para depois discutir, porque são 476 

muitos os questionamentos e as preocupações sobre o assunto. Maria Tereza diz que não 477 

se pode esquecer o molde do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre a 478 

convivência familiar e comunitária e os conselheiros não podem tomar um posicionamento 479 

pelo CMDCA de forma nenhuma, mas todos podem participar do Seminário e ouvir para 480 

saber como que é. Baú fala que a intenção da participação no Seminário é ouvir e que o 481 

link para as inscrições serão enviados por e-mail e WhatsApp. O Presidente passa a 482 

palavra para o conselheiro Marcos Roberto Diel que fala que no dia dois foi o Dia Mundial 483 

de Conscientização sobre o Autismo, e será realizado em Cascavel o 1º Congresso sobre 484 

Autismo de Cascavel e a Semana Azul que é de dois à sete de Abril. Fala que hoje no 485 

Brasil há em cada 68 (sessenta e oito) crianças nascidas - 01 (uma) é portadora de autismo 486 

e que para cada 05 (cinco) crianças diagnosticadas com autismo - 04 (quatro) são meninos 487 

e 01 (uma) menina. Marcos salienta que é muito importante que o Conselho debata 488 

políticas públicas que apoiem os profissionais da Saúde e os da Educação em relação a 489 

este assunto e fala que como funcionário da APAE ele sente muita dificuldade de interação 490 

junto as Escolas e também no processo de encaminhamento: como encaminhar a família e 491 

acolher a família dessas crianças. Esclarece que o Congresso é para que a problemática 492 

seja discutida e colocar em pauta a demanda que está aumentando cada vez mais. Informa 493 

que a APAE atende 50 (cinquenta) alunos, fora as crianças que vem no período da tarde 494 

no contraturno. Encerrada a pauta e nada mais havendo para tratar, o Presidente dá por 495 

encerrada à reunião às nove horas e cinquenta minutos e eu Maísa de Moura Ito 496 

____________________________ Agente Administrativo da Secretaria Executiva dos 497 

Conselhos/ CMDCA, lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pelo Presidente do 498 

CMDCA Rosimar Baú __________________________________, contendo anexa a 499 

listagem de presença dos demais participantes da reunião. 500 


