
Reunião Ordinária 
Ata nº 15 - 09.12.2010  

 
 

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e dez, aconteceu às 17h00 1 

no Centro Social Marista de Cascavel, a Reunião ordinária do Conselho 2 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, com a 3 

presença de seu presidente senhor Pedro Maria Martendal de Araújo, e 4 

seus membros para tratarem dos seguintes assuntos de pauta: 1. 5 

Apreciação e aprovação das Atas anteriores (Ordinár ia de 6 

03/11/2010 e Extraordinária de 16/11/2010); 2. Part icipação da 7 

Secretaria Municipal de Educação - SEMED; 3. Apreci ação e 8 

aprovação do Parecer das Comissões de Projetos e Le is quanto às 9 

Requisições de Serviço Público nº 201002011 e nº 20 1001128 10 

advindas do Conselho Tutelar Regional Oeste e Leste  de Cascavel; 11 

4. Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Projetos e 12 

Leis quanto à Requisição de Serviço Público nº 2010 02012 advinda 13 

do Conselho Tutelar Regional Leste e Oeste de Casca vel; 5. 14 

Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Projetos e 15 

Leis quanto à Requisição de Serviço Público nº 2010 01137 advinda 16 

do Conselho Tutelar Leste de Cascavel; 6. Apreciaçã o e aprovação 17 

do Parecer das Comissões de Projetos e Leis, quanto  à 18 

descentralização do Conselho Tutelar Regional Leste  e Oeste de 19 

Cascavel; 7. Oficio 434/2010 advindo da SEASO; 8. C apacitação de 20 

Conselheiros; 9. Oficio 428/2010 advindo da SEASO; 10. Oficio 21 

advindo da SEASO referente à Casa de Passagem para Crianças de 22 

três a onze anos; 11. Tributo à Cidadania; 12. Info rmes Gerais. O 23 

presidente inicia a reunião cumprimentando a todos, agradece a 24 

presença da Secretária Municipal de Educação, Maristela Becker 25 

Miranda e sua equipe, bem como da Conselheira e Secretária Municipal 26 

de Assistência Social, Inês Aparecida de Paula Dias. Em seguida Pedro 27 

coloca a pauta em apreciação. A Secretária Executiva dos Conselhos, 28 

Justa Alves dos Anjos Chesca, pede a inclusão de pauta do Ofício nº 29 

426/2010 advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social sobre o 30 

Programa Atitude; Inês de Paula solicita a inclusão da discussão do 31 

Ofício nº 110/2010 advindo do Ministério Público da Vara da Infância e 32 

Juventude. A plenária aprova as inclusões solicitadas e desta forma, a 33 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO LESCENTE 

LEI MUNICIPAL nº 5.142 de 09/01/2009 Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná 

Fone: (45) 3321-2273/(45) 3321-2366 



pauta passa a ter a seguinte ordem: 1. Apreciação e aprovação das 34 

Atas anteriores (Ordinária de 03/11/2010 e Extraord inária de 35 

16/11/2010); 2. Participação da Secretaria Municipa l de Educação - 36 

SEMED; 3. Apreciação e aprovação do Parecer das Com issões de 37 

Projetos e Leis quanto às Requisições de Serviço Pú blico nº 38 

201002011 e nº 201001128 advindas do Conselho Tutel ar Regional 39 

Oeste e Leste de Cascavel; 4. Apreciação e aprovaçã o do Parecer 40 

das Comissões de Projetos e Leis quanto à Requisiçã o de Serviço 41 

Público nº 201002012 advinda do Conselho Tutelar Re gional Leste e 42 

Oeste de Cascavel; 5. Apreciação e aprovação do Par ecer das 43 

Comissões de Projetos e Leis quanto à Requisição de  Serviço 44 

Público nº 201001137 advinda do Conselho Tutelar Le ste de 45 

Cascavel; 6. Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de 46 

Projetos e Leis, quanto à descentralização do Conse lho Tutelar 47 

Regional Leste e Oeste de Cascavel; 7. Oficio 434/2 010 advindo da 48 

SEASO; 8. Capacitação de Conselheiros; 9. Oficio 42 8/2010 advindo 49 

da SEASO; 10. Oficio advindo da SEASO referente à C asa de 50 

Passagem para Crianças de três a onze anos; 11. Tri buto à 51 

Cidadania; 12. Ofício nº 426/2010 advindo da SEASO referente ao 52 

Programa Atitude; 13. Ofício nº 110/2010 advindo do  Ministério 53 

Público; 14.  Informes Gerais.  Na seqüência, passa-se para o ponto de 54 

pauta nº 01. Apreciação e aprovação das Atas anteriores (Ord inária 55 

de 03/11/2010 e Extraordinária de 16/11/2010): o presidente coloca a 56 

ata da reunião ordinária de 03.11.2010 em apreciação, a plenária 57 

dispensa a leitura da referida ata e a aprova por unanimidade; na 58 

seqüência a ata de 16.11.2010 é colocada em apreciação e a plenária 59 

se manifesta pela dispensa da leitura, aprovando-a por unanimidade. 60 

Passa-se para o ponto nº 2. Participação da Secretaria Municipal de 61 

Educação – SEMED:  a Secretária Municipal de Educação, Maristela 62 

Becker Miranda, apresenta sua equipe: Marcelo Mariotti – Assessor de 63 

Gabinete, Claudia Pagnoncelli – Diretora Pedagógica, Miriam Jaqueline 64 

de Araújo Carlotto – Diretora Financeira, Rosangela Ferreira dos Santos 65 

Nietto – Diretora Administrativa, Adelar José Valdameri – Assessor de 66 

Gabinete, Silvana Messias Valdameri – Coordenadora da Educação 67 

Infantil, Eduardo Alberto Felippsen – Encarregado do Setor de 68 

Informática Educacional, Alessandro Raizer Passos – Encarregado do 69 

Setor de Manutenção de Equipamentos de Informática, Fábio Zardo 70 

Caliari – Engenheiro Civil e Luiz Antonio Machinesque – Instrutor de 71 

Informática; em seguida, apresenta projetado em multimídia, algumas 72 

Ações da SEMED referente aos CMEI´s – Centro Municipal de 73 



Educação Infantil; fala que atualmente existem 36 (trinta e seis) CMEI´S; 74 

que a Secretaria fez algumas Ações de Planejamento para o ano de 75 

2010 e que algumas foram possíveis realizar, enquanto outras não 76 

puderam ser cumpridas por esbarrarem em algumas Legislações;  que 77 

existem 3.700 (três mil e setecentos) crianças na fila de espera 78 

enquanto 3.461 (três mil, quatrocentos e sessenta e uma) crianças são 79 

atendidas nos Centros Municipais de Educação Infantil e 1.589 (mil 80 

quinhentos e oitenta e nove) crianças atendidas nos Pres ofertados 81 

pelas Escolas Municipais, totalizando 5.050 (cinco mil e cinqüenta) 82 

atendimentos à crianças; Maristela diz que é válido ressaltar que dentre 83 

as 55 (cinqüenta e cinco) Escolas Municipais, 10 escolas ofertam 84 

laboratórios e modalidades da Educação em Tempo Integral; explica 85 

que, alguns pais, no “desespero” por conseguir uma vaga, acabam 86 

fazendo cadastros em vários CMEI´s, mesmo sendo distante de sua 87 

moradia; acrescenta que ao assumir a SEMED, além de pensar na 88 

estrutura física, preocupou-se também com a problemática  da demanda; 89 

por isso, foi criado o CADUN - Cadastro Único, cujo objetivo principal é 90 

saber qual o real número de crianças na fila de espera, porém,  o que está 91 

dificultando a conclusão do mesmo é que, os Coordenadores dos Centros 92 

estão buscando, via telefone, junto aos pais, o CPF e RG dos mesmos, 93 

dados necessários no preenchimento do Sistema, portanto, a SEMED terá 94 

esses dados de forma específica somente no inicio de 2011. Em seguida, 95 

Eduardo Alberto, encarregado do setor de Informática Educacional, detalha 96 

o Sistema de Informatização e explica que a criação deveria ser de forma 97 

simultânea com todos os CMEI´s, ocorre que, nem todos dispõe de 98 

Informática; acrescenta que o Sistema desenvolvido será o mesmo das 99 

Escolas Municipais; que após o recebimento das informações, estas serão 100 

filtradas pela Secretaria e gerado o Cadastro Único; esclarece que será 101 

utilizado o número da conta de luz da COPEL, para  saber, com precisão, 102 

qual o Centro que a criança será lotada; na seqüência, o Servidor  Luiz 103 

Antonio, Instrutor de Informática, que atua no desenvolvimento de software 104 

na Secretaria de Educação e que esteve junto com a equipe, à frente do 105 

desenvolvimento destes trabalhos; Luis apresenta uma simulação do 106 

Cadastro do aluno nas duas modalidades: o da fila de espera e o da 107 

matrícula, sendo que desta maneira, os pais podem acompanhar, de forma 108 

transparente, sua posição no aguardo da vaga. A Conselheira Rossana 109 

Costacurta pergunta qual a previsão desta fila “andar”, da SEMED dar conta 110 

da demanda. Maristela diz que a Secretaria vem buscando alternativas; que 111 

os últimos 07 (sete) novos CMEI´s construídos, a sala que antes era 112 

destinada a sala de audiovisual, foi disponibilizada para o atendimento de 113 



crianças; o que significa quase um Centro de Educação Infantil a mais. A 114 

Secretária cita como exemplo o CMEI´s do bairro 14 de Novembro, onde 115 

são atendidas 175 (cento e setenta e cinco) crianças e a fila de espera é de 116 

112 (cento e doze); a SEMED fez uma permuta com a Associação de 117 

Moradores e no local onde se encontra a quadra de esportes, próximo ao 118 

CMEI,  será feita a construção de novas salas de aula, numa área de 119 

5.060m². A Gerente da Divisão de Proteção Social Básica, Luzia de Aguiar 120 

Soares pergunta se será construído outra quadra de esportes, tendo em 121 

vista que a atual é utilizada para atividades do Programa Atitude e será 122 

inutilizada com essa construção. A Secretária diz que está sobre a 123 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento, a elaboração de 124 

um projeto para a Associação de Moradores no novo local onde ocorrerá a 125 

permuta, que deverá ter incluso a construção de uma quadra de esportes. A 126 

Conselheira Cândida Erli Siqueira pergunta se tem previsão do início das 127 

obras, Maristela responde que provavelmente em fevereiro de 2011 deverá 128 

ocorrer a licitação dos projetos complementares para posteriormente 129 

encaminhar para licitação da obra, podendo haver alteração na data, visto 130 

que dependem do andamento dos respectivos processo licitatórios. Inês de 131 

Paula contribui e acrescenta que a licitação depende de vários fatores e 132 

pode ocasionar atraso no cronograma das obras. Maristela continua 133 

apresentando e esclarecendo as Ações da SEMED; fala que a Secretaria 134 

possui em seu quadro funcional o Engenheiro Civil, Fábio Zardo Caliari e 135 

mais cinco estagiários da área; explica que está sendo licitado uma parceria 136 

com a Igreja Presbiteriana do Brasil no Bairro Santa Felicidade a qual cede 137 

em comodato, parte de seu imóvel para que a SEMED faça as adequações 138 

necessárias para o atendimento a 80 (oitenta) crianças em Tempo Integral 139 

na Educação Infantil, na modalidade creche, para alunos com idade de 140 

berçário e maternal. A Secretária informa que a partir do ano de 2011, a 141 

Secretaria Municipal de Educação contará com a parceria do Centro Social 142 

Marista o qual irá ofertar no mínimo 174 (cento e setenta e quatro) vagas na 143 

Educação Infantil e 200 (duzentos) atendimentos no ensino fundamental, 144 

acrescenta que a intenção deste governo é zerar a fila de espera, por isso, 145 

está se buscando alternativas; explica que a Secretaria estará 146 

encaminhando aos Deputados eleitos pela região, um projeto de modelo 147 

padrão de CMEI´s, afins de angariar recursos para a construção destes. 148 

Apresentou projetado em multimídia o modelo que será de dois pisos e 149 

cada um terá capacidade para atender 310 (trezentas e dez) crianças e 150 

contará com 4 (quatro) berçários com fraldário e sala para soninho, 4 151 

(quatro) salas para maternal I, 04 (quatro) salas para maternal II, 3 (três) 152 

salas de pré-escolar e contará também com refeitório, cozinha, despensa, 153 



lavanderia, depósito de material de limpeza, lactário, laboratório de 154 

informática, saguão coberto além e área administrativa e que cada sala de 155 

atendimento contará com um banheiro em comum; à plenária também 156 

recebe a informação que a Secretaria Municipal de Educação, já solicitou 157 

junto à SEPLAN, a reserva de 11 (onze) locais para a construção dos 158 

referidos Centros, cujo valor total da obra, está orçado em 159 

aproximadamente R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais); foi 160 

explicado ainda que existem 09 (nove) CMEI´s do Projeto Proinfância que 161 

estão em fase de liberação para o início das construções. Maristela encerra 162 

as apresentações lembrando que a intenção deste Governo é zerar a fila de 163 

espera e que com os projetos apresentados nesta reunião, até o ano de 164 

2012, esse fato poderá se tornar realidade, pois seriam abertas as seguintes 165 

vagas: 7 (sete) novas salas para o atendimento de 20 (vinte) crianças nos 166 

CMEI’s padrão Paraná Cidade, (onde antes havia sala audiovisual); 140 167 

(cento e quarenta) novas vagas; com a construção de 10 (dez) CMEI´s 168 

modelo padrão: 310 (trezentos e dez) novas vagas por unidade; com a 169 

construção dos 9 (nove) CMEI´s proinfância mais 1.080 (mil e oitenta) 170 

vagas. A agente administrativa da SEASO, Clarice Fruet pergunta 171 

quanto a questão das crianças que já estão matriculadas, se tem a vaga 172 

garantida para o próximo ano; Maristela afirma que sim, porém, os 173 

responsáveis devem comparecer no Centro Educação Infantil para 174 

renová-la. Pedro agradece novamente a participação de Maristela e diz 175 

que sempre que a SEMED tiver novos assuntos está convidada a 176 

participar das reuniões. E para finalizar, Maristela apresenta os 177 

uniformes escolares que serão distribuídos, na primeira etapa, a 11.500 178 

alunos da Rede Pública Municipal, destacando que todos os alunos 179 

matriculados serão contemplados. Pedro convida Maristela e toda sua 180 

equipe, para, participarem de uma Confraternização que acontecerá 181 

após o término da reunião; a mesma agradece e diz que já tem outro 182 

compromisso, mas que se for possível, retornará. Passa-se para o ponto  183 

nº 3 . Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões  de 184 

Projetos e Leis quanto às Requisições de Serviço Pú blico nº 185 

201002011 e nº 201001128 advindas do Conselho Tutel ar Regional 186 

Oeste e Leste de Cascavel: Justa explica que as requisições supra 187 

tratam da solicitação de construção de novos CMEI´s – Centros 188 

Municipais de Educação Infantil, bem como a criação de novas vagas 189 

para a Educação Infantil para o ano de 2011; em seguida, faz a leitura 190 

do Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, 191 

Serviços e Inscrições e de Leis o qual diz que: considerando que o 192 

CMDCA já deliberou pela LDO/2011 da Secretaria Municipal de 193 



Educação que contempla construção de CMEI´s, e que também já 194 

reiterou junto à SEMED para construção de Centro Municipal de 195 

Educação Infantil na quantidade suficiente para atender a demanda 196 

existente na Educação Infantil; considerando que a SEMED está 197 

fazendo o levantamento do número real da demanda reprimida, através 198 

do cadastro Único, as Comissões tem como indicativo á Plenária que 199 

seja aprovado a construção de CMEI´s, porém, que antes a Secretaria 200 

Municipal de Educação apresente o número real da demanda. O 201 

presidente coloca o Parecer em apreciação e acrescenta que o CMDCA 202 

está atento às Ações da SEMED; que já foram feitos diversos 203 

encaminhamentos sobre este assunto e que a Secretária Maristela tem 204 

dado retorno; fala que isso é uma conquista. Após apreciação, o Parecer 205 

é aprovado por unanimidade. 4. Apreciação e aprovação do Parecer 206 

das Comissões de Projetos e Leis quanto à Requisiçã o de Serviço 207 

Público nº 201002012 advinda do Conselho Tutelar Re gional Leste e 208 

Oeste de Cascavel: Justa faz a leitura da requisição supra a qual 209 

requisita a este Conselho que delibere a instalação de dois novos 210 

Conselhos Tutelares conforme previsto na Lei Municipal nº 5.142/2009; 211 

em seguida faz a leitura do Parecer das referidas Comissões o qual cita 212 

que considerando a Resolução nº 75 do Conselho Nacional dos Direitos 213 

da Criança e do Adolescente – CONANDA, de 22 de outubro de 2001, a 214 

qual dispõe sobre os parâmetros para a criação e funcionamento dos 215 

Conselhos Tutelares e dá outras providências; considerando a 216 

obrigatoriedade de no mínimo um Conselho Tutelar para cada Município 217 

brasileiro, sendo que em Cascavel já existem dois Conselhos Tutelares, 218 

o Parecer das Comissões é desfavorável à implantação de mais 02 219 

(dois) Conselhos Tutelares para Cascavel. Pedro coloca o Parecer em 220 

apreciação e após em aprovação; o Parecer desfavorável é aprovado 221 

por unanimidade. 5. Apreciação e aprovação do Parecer das 222 

Comissões de Projetos e Leis quanto à Requisição de  Serviço 223 

Público nº 201001137 advinda do Conselho Tutelar Le ste de 224 

Cascavel:  a Secretária Executiva dos Conselhos, Justa, explica que o 225 

Conselho Tutelar Leste encaminhou a Requisição de Serviço Público nº 226 

201001137, solicitando o aumento da capacidade da internet para 227 

agilizar os trabalhos dos Conselheiros Tutelares quanto ao fato de 228 

alimentar o sistema SIPIA/WEB gerando dados reais referentes à 229 

violações  dos direitos das crianças/adolescentes no município de 230 

Cascavel. Em seguida, Justa faz a leitura do Parecer o qual diz que: 231 

considerando que os Conselheiros dos Conselhos Tutelares Regional 232 

Leste e Oeste relatam que a internet não tem nem a velocidade e nem a 233 



capacidade suficiente para alimentar o SIPIA/WEB – Sistema de 234 

Informação para a infância e Adolescência e considerando que a 235 

Secretaria Municipal de Assistência – SEASO informou que já solicitou 236 

ao Departamento de Informática e que o Diretor André Sartori explicou 237 

que o Município já está providenciando as adequações necessárias para 238 

que a internet tenha capacidade e velocidade suficientes para a 239 

alimentação do SIPIA WEB, o Parecer das Comissões supra é favorável 240 

à aprovação do aumento da capacidade, bem como, da velocidade da 241 

internet para que os dez Conselheiros Tutelares possam 242 

concomitantemente alimentar o SIPIA/WEB  o Parecer indica ainda que 243 

este Conselho deverá solicitar ao Poder Público de Cascavel, que faça 244 

as adequações necessárias para que a internet tenha velocidade e 245 

capacidade suficiente para a alimentação do SIPIA/WEB 6. Apreciação 246 

e aprovação do Parecer das Comissões de Projetos e Leis, quanto 247 

à descentralização do Conselho Tutelar Regional Les te e Oeste de 248 

Cascavel: Justa realiza a leitura do Parecer das Comissões supra, que 249 

diz: considerando a otimização e o aprimoramento do atendimento à 250 

população usuário dos dois Conselhos Tutelares, a Secretaria Municipal 251 

de Assistência Social deverá estruturar adequadamente, tanto o 252 

Conselho Tutelar Oeste, como o Leste e cada Conselho deverá ser 253 

instalado em sua respectiva região, as referidas Comissões são de 254 

Parecer favorável à aprovação pela descentralização imediata ainda em 255 

2010 dos dois Conselhos, sendo que cada um deverá ficar próximo ao 256 

Terminal de Transbordo de sua região. O Parecer é colocado em 257 

apreciação pelo presidente. A Conselheira Maria Tereza Chaves diz que 258 

será uma grande perca a saída dos Conselhos Tutelares do atual 259 

endereço, acrescenta que Cascavel possui a melhor Sede do estado do 260 

Paraná. A Conselheira Cândida Erli Siqueira e Rossana Costacurta 261 

falam que haviam entendido na reunião de Comissões que um Conselho 262 

permaneceria no enderêço atual e a SEASO locaria imóvel somente 263 

para o outro. A Plenária discute. A Conselheira Dilma Taborda e Noeli 264 

Aparecida Zanini Menegati de Souza, argumentam que com a 265 

descentralização, terão muitas dificuldades no atendimento, pois uma 266 

família que no presente é atendida pelo Conselho Leste, futuramente 267 

pode mudar de endereço e passará a ser atendida pelo Oeste. A 268 

Conselheira Cândida Erli Siqueira fala que ao seu ver, isso não seria 269 

problema, haja vista que, os Conselhos estão informatizados, não vê 270 

nenhuma dificuldade no atendimento; exemplifica  o caso dos usuários 271 

das Unidades Básicas de Saúde – UBS; que “hoje estão aqui e manhã 272 

ali” e nem por isso deixam de ter o atendimento ao qual tem direito, na 273 



UBS de sua região, ou na qual preferir. Noeli, fala de sua preocupação, 274 

pois a população já está acostumada com o atual endereço, que o 275 

Conselho Tutelar acabou de passar por uma reforma e foram realizadas 276 

diversas adequações na estrutura física da Sede, portanto, sua opinião 277 

é que continue da maneira como está. Pedro fala que na sua opinião, 278 

temos que pensar como “cidade grande”, como um grande pólo cita 279 

como exemplo o município de Curitiba que possui 08 (oito) Conselhos 280 

Tutelares, e deixa a seguinte questionamento: como seria possível 281 

abrigar os oito Conselhos no mesmo local? O Parecer é colocado em 282 

votação. A Conselheira Cândida diz que, se abstém de votar, pois não 283 

concorda com a saída dos dois Conselhos da atual Sede. A Gerente da 284 

Divisão de Proteção Social de Média e Alta Complexidade, Lenita 285 

Terezinha S. da Veiga, fala que a reforma realizada na Sede em 286 

discussão, não foi perdida; esclarece que o local deverá abrigar outros 287 

Programas, pois hoje, a SEASO tem uma despesa considerável com o 288 

pagamento de imóveis alugados para abrigar alguns Programas. Neste 289 

momento, se faz presente a Conselheira e Secretaria Municipal de 290 

Assistência Inês de Paula, que se encontrava na reunião do Conselho 291 

Municipal de Assistência Social, está ocorrendo simultaneamente com 292 

esta, em uma sala em anexo; Inês corrobora a fala de Lenita; ressalta 293 

que com a descentralização às famílias que necessitam de atendimento 294 

não precisarão mais “atravessar a cidade” em busca do mesmo, e que a 295 

SEASO sempre primou não somente por um atendimento de qualidade, 296 

mas também de condições favoráveis à todo aquele que necessitar ser 297 

assistido em locais de responsabilidade da Secretaria Municipal de 298 

Assistência Social. Após ampla discussão, Maria Tereza sugere que 299 

seja locado imóvel nas proximidades do PAC II, porém, a plenária 300 

sugere dar preferência próximo ao Terminal de Transbordo Leste. O 301 

presidente Pedro, coloca novamente o Parecer em votação. A 302 

Conselheira Cândida disse que, após a apreciação e discussão com a 303 

plenária, fará uso de seu voto favorável á aprovação, desta forma, a 304 

plenária aprova, por unanimidade, o Parecer favorável à 305 

descentralização dos Conselhos Tutelares.  7. Oficio 434/2010 advindo 306 

da SEASO: Justa faz um breve resgate à plenária explicando que este 307 

Conselho encaminhou o ofício nº 317/2010 o qual solicitava a Secretaria 308 

Municipal de Assistência Social, informações das Contas Bancárias 309 

referente ao FIA – Fundo para a Infância e Adolescência, quanto a saldo 310 

financeiro, saldo empenhado, o que está reservado para futuro 311 

empenho, o que está em processo de requisição e o saldo real; Justa 312 

explica que a SEASO encaminhou o ofício supra em resposta ao 313 



solicitado, bem como, os comprovantes emitidos pelo sistema financeiro 314 

do Município de Cascavel (CETIL), cujos mesmo contém os seguintes 315 

dados da Conta Bancária do FIA, solicitados pelo CMDCA: CONTA 316 

CORRENTE 37137-8 (conta antiga):  saldo financeiro atual (total em conta): 317 

R$ 95.275,29; saldo empenhado a liquidar: R$ 53.225,70; saldo 318 

reservado: 18.000,00*; *Detalhamento da reserva: - Ampliação do 319 

CREAS I – 15.000,00 (em processo de licitação) e Convênio ABEC – 320 

3.000,00 (em processo de liberação dos recursos); restos a pagar 321 

(2009): R$ 4.700,00**. **Detalhamento dos restos a pagar: - CAPS AD 322 

(aquisição de forno para cerâmicas). Saldo real em conta corrente: R$ 323 

19.349,59. CONTA CORRENTE 15930 (conta nova):  saldo financeiro 324 

atual (total em conta): R$ 225.641,38; saldo empenhado a liquidar: R$ 325 

1.130,71; saldo reservado: 76.740,76 *. *Detalhamento da reserva: - 326 

Equipamentos para os programas CREAS I e II, Família Acolhedora, 327 

Casa de passagem masculina e feminina – 31.215,56 (em processo de 328 

licitação); Material de circo para CAPS I – 1.625,20 (licitação deserta); 329 

Equipamentos para Programas Municipais - R$ 13.900,00 (em processo 330 

de licitação); Multiplicadores juvenis – R$ 30.000,00 (sendo 331 

empenhado). Restos a pagar (2009): não há. Saldo real em conta corrente:  332 

R$ 147.769,91. Após estas informações, Sandra Burkouski, gerente da 333 

Divisão Administrativa e Financeira da SEASO, juntamente com a 334 

Secretária Inês de Paula, discorrem sobre os trâmites dos processos de 335 

requisições, saldos empenhados e a empenhar. A Conselheira Rossana 336 

pergunta sobre o Projeto do CAPS ad – Centro de Atendimento 337 

Psicossocial Álcool e Droga, de aquisição de um forno, cujo mesmo já é 338 

antigo e ainda não foi liberado. Sandra explica que em 2009 houve a 339 

licitação do forno de cerâmica, o qual originou empenho. A empresa 340 

ganhadora negou-se a entregar o produto devido ao preço estar abaixo 341 

dos praticados no mercado. A Secretaria encaminhou pedido de 342 

notificação ao Departamento de compras para procedimentos de 343 

penalidade à empresa, pois a mesma não se manifestou contrária aos 344 

preços durante o prazo de edital e participou normalmente da licitação. 345 

Até a presente data não houve retorno do resultado da notificação. 346 

Pedro fala que é importante esta explicação por parte da SEASO, para 347 

que todos os Conselheiros possam ter conhecimento sobre os 348 

procedimentos de acompanhamento do FIA. 349 

 350 

8. Capacitação de Conselheiros:  Inês de Paula faz a leitura do Ofício 351 

nº 376/2010 enviado pela SEASO a este Conselho, o qual informa que a 352 



Secretaria está disponibilizando uma Capacitação ao Conselheiros a 353 

qual será realizada pelo INBRAPE – Instituto Brasileiro de Pesquisas, de 354 

Londrina/PR, e que os professores que ministrarão as aulas são 355 

profissionais renomados, com competência reconhecida nacionalmente; 356 

que serão 128 horas/aula de capacitação e 32 horas/aula de supervisão 357 

para construção dos Planos e ainda que, as aulas terão início em 358 

dezesseis de dezembro de dois mil e dez; Susana ressalta a importância 359 

da capacitação, para que todas as pessoas envolvidas tenham a mesma 360 

fala em relação a criança/adolescente. Inês de Paula explica que todos 361 

os Conselheiros Titulares do CMDCA terão direito a uma vaga. A 362 

Conselheira Maria Tereza pergunta se caso o Titular não puder 363 

participar, qual o procedimento; Luzia explica que o Suplente deverá ser 364 

comunicado e realizar sua inscrição e que caso o mesmo não se 365 

manifeste, a vaga volta para a SEASO que fará a distribuição. Após as 366 

devidas informações e esclarecimentos, encerra-se este ponto de pauta 367 

passando para o nº 9. Oficio 428/2010 advindo da SEASO:  justa fala 368 

que o conteúdo do ofício supra refere-se à solicitação ao CMDCA para 369 

que as Pautas para as reuniões ordinárias e extraordinárias deste 370 

Conselho, sejam elaboradas pela mesa diretiva com o apoio da 371 

Secretaria Executiva dos Conselhos, visando a distribuição das tarefas 372 

entre seus membros e solicita ainda que esta mesma mesa diretiva faça 373 

a revisão do conteúdo do Regimento Interno, atualizando as diretrizes 374 

para o bom funcionamento do Conselho. A plenária discute o assunto de 375 

pauta e Luzia cita o exemplo do Conselho Municipal de Habitação, do 376 

qual é Conselheira, que entre o intervalo de uma reunião para outra, o 377 

referido Conselho recebe via e-mail as sugestões de pauta e 05 (cinco) 378 

dias antes da reunião, a mesa diretiva se reúne e elabora a pauta. O 379 

presidente Pedro fala que a sugestão é boa e acrescenta que, quando 380 

os atuais Conselheiros assumiram esta gestão em dois de julho do 381 

corrente ano, havia muito trabalho atrasado, e somando com o diário, 382 



não foi possível vencer a demanda; esclarece que o motivo dos 383 

trabalhos estarem acumulados quando assumiu o CMDCA, foi o fato de 384 

que nos últimos meses da gestão anterior, alguns Conselheiros 385 

deixaram de comparecer nas reuniões ordinárias e/ou extraordinárias e 386 

também de Comissões, impedindo assim que muitos assuntos fossem 387 

discutidos e deliberados; Pedro explica ainda que já foi acionado, via 388 

ofício, as demais Secretarias que compõem o CMDCA para que 389 

efetivasse a cedência de funcionário(s) para apoiar a Secretaria 390 

Executiva dos Conselhos, porém, todas responderam não ser possível 391 

atender a solicitação. Clarice diz  além da mesa diretiva elaborar a 392 

pauta, seria interessante também que, que as reuniões de Comissões 393 

acontecessem na semana anterior à reunião, pois atualmente as 394 

Comissões tem se reunido um ou dois dias antes da reunião e em 395 

conseqüência  disso a Secretaria Executiva tem menos de quarenta e 396 

oito horas para elaborar pauta, pareceres, fazer encaminhamentos, com 397 

isso Justa se obriga a levar trabalho para casa.  Pedro lê o art. nº 15 da 398 

Lei Municipal nº 5.142 o qual diz que: “o Município de Cascavel manterá 399 

uma estrutura com Assistente Social e Técnico Administrativo, destinada 400 

ao suporte administrativo necessário ao funcionamento do CMDCA, 401 

utilizando instalações e funcionários do Município de Cascavel” e diz 402 

que entrará em contato com o Secretário Municipal de Administração, 403 

senhor Alison Ramos da Cruz para que este disponibilize o apoio 404 

técnico conforme consta na referida Lei; o presidente explica que 405 

atualmente o CMDCA tem contado com o apoio e respaldo da 406 

Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Secretaria 407 

Executiva dos Conselhos, porém, a Secretaria Executiva foi criada por 408 

determinação da Legislação da Política de Assistência Social para 409 

Assessorar o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, ocorre, 410 

ressalta Pedro, que a referida Secretaria está com dificuldade em 411 

atender a demanda, pois, além de assessorar o CMAS, objetivo pela 412 



qual foi criada, está assessorando também o CMDCA, o Conselho 413 

Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI e a Instância de Controle Social 414 

– ICS. Encerrada as discussões, a Plenária vota favorável ao conteúdo 415 

do ofício, devendo a mesa diretiva se reunir na semana anterior á 416 

reunião para, com o apoio da SECON, elaborar a pauta, e quanto ao 417 

Regimento Interno, o CMDCA deverá fomentar discussão no próximo 418 

ano. 9. Oficio advindo da SEASO referente à Casa de Pass agem 419 

para Crianças de três a onze anos: a gerente da Divisão de Proteção 420 

de Média e Alta Complexidade, Lenita, juntamente com a equipe da 421 

SEASO que se faz presente, explica à Plenária que a Rede de 422 

Acolhimento para crianças e adolescentes de Cascavel é constituída por 423 

Abrigos Institucionais, Casas Lares e Famílias Acolhedoras; que o 424 

acolhimento familiar é executado pelo Município, através da Secretaria 425 

Municipal de Assistência Social/Programa Guarda Subsidiada em 426 

Família Acolhedora, regulamentado através da Lei Municipal nº 4466 de 427 

26 de dezembro de 2006; explicam também que no final do ano de 428 

2009, o Município celebrou o Convênio nº 022/09 com a Secretaria de 429 

Estado da Criança e da Juventude – SECJ e Conselho Estadual dos 430 

Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR, objetivando a 431 

execução do Serviço de Acolhimento Institucional para crianças, 432 

portanto, a SEASO para concretizar o convênio, e principalmente para 433 

melhor atender a comunidade, está implantando a Casa de Passagem 434 

para crianças de três a onze anos de idade, cujo imóvel já está locado e 435 

o início dos trabalhos está previsto para o início do mês de Fevereiro de 436 

2011, sendo que a equipe técnica está em fase de definição e será 437 

composta por: um assistente social 30 horas; 01 pedagogo 40 horas ; 438 

01 psicólogo 30 horas; 08 educadores sociais 40 hor as cada; 01 439 

zeladora 40 horas; 01 cozinheira 40 horas e um moto rista 40 horas, 440 

conforme prevê a NOB/SUAS/RH – Norma Operacional Básica/Sistema 441 

Único de Assistência Social/Recursos Humanos e Orientações Técnicas 442 



para os Serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes do 443 

CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 444 

Adolescente e do CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social, 445 

2008. Susana complementa as informações e diz que a dificuldade para 446 

a implantação do Serviço foi encontrar um imóvel adequado, com 447 

acessibilidade, e número de cômodos que atendesse as necessidades 448 

do mesmo; porém, a Secretaria locou um imóvel, cujo proprietário se 449 

dispôs a fazer as reformas com as adequações necessárias; e que a 450 

Casa de Passagem para crianças de 3 a 11 anos de idade terá como 451 

coordenadora a Assistente Social, atualmente lotada no CREAS I, 452 

Graziela Cauz Damian Favaro. A Secretária Inês de Paula fala que a 453 

SEASO estará informando este Conselho quando do início das 454 

atividades da referida Casa de Passagem. Repassadas as informações 455 

referente a este ponto de pauta, passa-se para o ponto nº 11. Tributo à 456 

Cidadania: Pedro diz que este mês é a “arrancada final”, da Campanha 457 

Tributo a Cidadania/2010, haja vista, o prazo para depósito encerrar-se 458 

no próximo dia trinta. O presidente agradece o empenho e colaboração 459 

de todos nas Ações realizadas para divulgação e conscientização da 460 

Campanha. 12. Ofício nº 426/2010 advindo da SEASO referente a o 461 

Programa Atitude: Inês de Paula explica que a Secretaria Municipal de 462 

Assistência, já levou ao conhecimento do prefeito municipal, senhor 463 

Edgar Bueno, a importância da continuidade do Programa Atitude para o 464 

Município de Cascavel, haja vista que, o mesmo teria seu término no 465 

mês de fevereiro de 2011, a Secretária diz que o Prefeito entendeu e 466 

prontamente aceitou que o Município se responsabilize pela execução 467 

do Programa do mês de março/2011 à dezembro/2011, porém, ressalta 468 

Inês, é necessário o CMDCA REFERENDAR esta continuidade. Após a 469 

apreciação, a plenária aprova que este Conselho REFERENDE a 470 

continuidade do Programa Atitude até dezembro/2011. O presidente 471 

passa para o próximo ponto nº 13. Ofício nº 110/2010 advindo do 472 



Ministério Público: Inês de Paula explica à plenária que o Ofício supra, 473 

o CMDCA recebeu do Ministério Público no mês de abril/2009, ou seja, 474 

na gestão anterior, quando nem ela e nem o atual presidente faziam 475 

parte deste Conselho; a Conselheira explica ainda que até a presente 476 

data ainda não foi elaborada a resposta ao Ministério Público pelos 477 

motivos já mencionados no ponto de pauta nº 09 desta reunião; 478 

portanto, ressalta Inês de Paula, é necessário que as Comissões se 479 

reúnam para a discussão do ofício nº 110/2010 do MP e elaboração de 480 

resposta a ser encaminhada ao Ministério Público da Vara da Infância e 481 

Adolescência, antes do término deste ano. A Plenária aprova a 482 

solicitação e, desta forma, fica agendado reunião das Comissões de 483 

Projeto e de Leis para às 16h00 do dia 15 de dezembro de 2010, na sala 484 

da Secretaria Executiva dos Conselhos.  485 

14. Informes Gerais: Luzia fala  que o Centro Social Marista, informou 486 

através do ofício nº 042/2010 que a partir do ano de 2011, passará a 487 

atender a Educação Infantil até 05 (cinco) ano, e necessitará adequar-488 

se as estruturas físicas, pessoal, bem como, frente às Legislações que 489 

regem a Política Pública da Educação; Luzia explica que assim sendo, a 490 

entidade deixará de atender as crianças/adolescentes do PETI – 491 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, bem com o Coletivo do 492 

projovem adolescente; Luzia explica que a SEASO realizará uma 493 

avaliação dessas crianças/adolescentes, através da Assistente Social do 494 

CREAS I – Centro de Referência Especializado de Assistência Social,  495 

Carla Taiani Cansi, e após, serão inseridos no CEMIC – Centro Social 496 

Beneficente da Paróquia São Cristovão e EURECA I e II – Espaço de 497 

União, Recreação e Educação da crianças/adolescentes, portanto, não 498 

ficará sem atendimento. O presidente Pedro faz um agradecimento a 499 

todos os Conselheiros pela dedicação nesta gestão de 2010; diz que o 500 

CMDCA estará em recesso até o final do mês de Janeiro/2011, porém, 501 

caso surja algum assunto relevante à Política de Atendimento da 502 



Criança e do Adolescente, poderá convocar uma reunião extraordinária; 503 

convida a todos para participarem de uma confraternização que 504 

acontecerá neste momento, juntamente com os Conselheiros e 505 

convidados do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI e 506 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. Nada mais havendo 507 

para ser tratado, o presidente encerra a reunião às 20h40, e eu, Clarice 508 

Fruet, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada por 509 

mim e pelo presidente. 510 



 


