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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

ATA Nº 06 – 16/05/2014 

 

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e catorze, às oito horas e vinte e 1 

sete minutos, na sala de reuniões do 3º. Piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, 2 

CASCAVEL PR, aconteceu a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos 3 

da Criança o Adolescente - CMDCA, com a presença do seu Presidente, Sr. Valdair Mauro 4 

Debus, de seus Conselheiros e convidados, conforme lista de presença em anexo a esta 5 

ata. Realiza um agradecimento especial ao Sr. Rafael de Lorenzo, representante do 6 

Sindicato dos Contabilistas de Cascavel e Região - SINCOVEL, que conjuntamente com a 7 

Associação Profissional das Empresas de Serviços Contábeis, de Assessoramento, 8 

Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Paraná - SESCAP são parceiros do 9 

CMDCA na Campanha Tributo à Cidadania. Prosseguindo dá encaminhamento à pauta do 10 

dia: 1) Apreciação e aprovação da pauta da reunião; 2) Apreciação e aprovação das 11 

justificativas de ausências; 3) Apreciação e Aprovação da Minuta de Resolução e 12 

Edital para Partilha do FIA – Arrecadação 2012/2013; 4) Informes.  Inicialmente o 13 

Presidente agradece a presença de todos, e clarifica que esse momento está sendo muito 14 

esperado e que o Conselho trabalhou para fazer um trabalho sério e com responsabilidade. 15 

Agradece à SEASO e seus técnicos pelo apoio nesse trabalho importante. Coloca em 16 

aprovação a pauta. Etelda pede a inclusão como segundo item de pauta a posse dos 17 

representantes da SEASO, devido questão de quorum e que ficou pendente da reunião 18 

anterior, bem como da Nádia do SEMUC, bem como dois itens de informes. Aproveita 19 

ainda para justificara ausência da Secretária Municipal de Assistência Social Sra. Susana,  20 

que passou mal um pouco antes de subir prá reunião e que foi ao médico. Se melhorar 21 

retorna mais tarde para a sua posse. A pauta é aprovada com doze votos favoráveis e fica 22 

assim disposta: 1) Apreciação e aprovação da pauta da reunião; 2) Substituição e 23 

posse de representantes da SEASO, Ofício No. 409/2014 de 07/05/2014: Titular Sra. 24 

Susana Medeiros Dal Molin e Suplente Sr. Hudson Moreschi Junior e a representante 25 



suplente da SEMUC Sra. Nádia Waldomiro de Oliveira Santos – Of. No. 023/2014de 26 

16/03/2014. 3) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 4) Apreciação 27 

e Aprovação da Minuta de Resolução e Edital para Partilha do FIA – Arrecadação 28 

2012/2013; 5) Informes. Prosseguindo o Presidente realiza a posse do Sr. Hudson e da 29 

Sra. Nádia os quais são aclamados pelos presentes. Hudson agradece a oportunidade e se 30 

coloca à disposição para contribuir com esse importante conselho de direitos. Ponto de 31 

pauta No. 3) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências: Etelda realiza a 32 

leitura da justificativa de ausência de Caroline Defaveri a qual é colocada em aprovação e é 33 

aprovada com treze votos favoráveis. Ponto de pauta No. 4) Apreciação e Aprovação da 34 

Minuta de Resolução e Edital para Partilha do FIA – Arrecadação 2012/2013: Valdir 35 

expõe que por uma questão de ordem a minuta será lida integralmente e após serão 36 

abertas as inscrições para contribuições, dúvidas e debate. Etelda realiza a leitura do 37 

documento de forma integral, que contém o seguinte conteúdo: RESOLUÇÃO No. 38 

____/2014 de 16 de maio de 2014. Aprova critérios de partilha do Fundo Municipal da 39 

Infância e Adolescência de Cascavel - FIA 2012/2013 e procedimentos para 40 

apresentação de projetos a serem financiados pelo Fundo. O Conselho Municipal dos 41 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso das atribuições que lhe são 42 

conferidas pela Lei No. 6.278/2013, no exercício de sua função deliberativa e controladora 43 

das ações da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no 44 

Município de Cascavel PR, após discussão e deliberação da plenária da Reunião 45 

Extraordinária de 16/05/2014, e: CONSIDERANDO a Constituição Federal; 46 

CONSIDERANDO os dispositivos da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, no que 47 

couber; CONSIDERANDO a Lei No. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – 48 

ECA; CONSIDERANDO a Lei No. 12.010 de 03 de agosto de 2009;  CONSIDERANDO a 49 

Resolução No. 137 de 21/01/2010 – CONANDA, que dispõe sobre os parâmetros para a 50 

criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da 51 

criança e do Adolescente e dá outras providências; CONSIDERANDO a Lei Municipal No. 52 

6.278/2013, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do 53 

Adolescente, sobre o FIA Municipal e Registro de Entidades, Programas e Serviços no 54 

CMDCA; CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 6.249/2013 que dispõe sobre a criação do 55 

Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes 56 

à Convivência familiar e Comunitária e do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência 57 

contra Crianças e Adolescentes; CONSIDERANDO a Resolução nº 28/2011 do Tribunal de 58 

Contas do Estado e a Instrução Normativa nº 61/2011; CONSIDERANDO a Instrução 59 



Normativa No. 36/2009 – Tribunal de Contas do Paraná, que estabelece procedimentos 60 

para o atendimento, em sede e execução orçamentária, do efetivo cumprimento do 61 

princípio constitucional da absoluta prioridade à criança e ao adolescente, no âmbito das 62 

políticas públicas municipais e dispõe de outras instruções pertinentes; CONSIDERANDO 63 

que o saldo atual da Campanha Tributo à Cidadania 2012/2013 disponível para partilha é 64 

de R$ 1.140.966,21 (hum milhão e cento e quarenta mil e novecentos e sessenta e seis 65 

reais e vinte e um centavos), sendo que deste valor o CMDCA já deliberou através da 66 

Resolução No. 008, de 19 de Fevereiro de 2014, pela aplicação de R$ R$ 124.150,00 67 

(cento e vinte e quatro mil e cento e cinqüenta reais), em Capacitação destinada à 68 

Conselheiros Tutelares, Conselheiros de Direitos e outros atores do Sistema de Garantia 69 

de Direitos da Criança e do Adolescente, e após processo licitatório através da SEASO o 70 

valor destinado à referida Capacitação é de R$ 89.299,80 (oitenta e nove mil e duzentos e 71 

noventa e nove reais e oitenta centavos), desta forma restando um saldo a ser deliberado 72 

pelo Conselho no valor de R$ 1.051.833,41 (hum milhão e cinqüenta e um mil e oitocentos 73 

e trinta e três reais e quarenta e um centavos, que deverá ser aplicado de acordo com o 74 

Edital anexo a esta Resolução; CONSIDERANDO que a definição e a publicização dos 75 

critérios de partilha do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Cascavel – FIA, 76 

relativo à arrecadação da Campanha Tributo à Cidadania de 2012/2013 e as condições 77 

para apresentação de projetos a serem financiados são atribuições do CMDCA, em 78 

conformidade com a Resolução no. 137 de 21 de janeiro de 2010, art. 9º, inciso V do 79 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, em 80 

consonância com o estabelecido no plano de aplicação e obediência aos princípios de 81 

legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade; CONSIDERANDO que a demora na 82 

deliberação da partilha dos recursos do FIA 2012/2013 pelo CMDCA, decorreram da 83 

necessidade de alteração da Lei Municipal n° 6.088/2012,  que foi reconhecida como 84 

inconstitucional do ponto de vista legal,  bem como as alterações do ECA, art. 260, 85 

dispostas na Lei Federal n° 12.594/2012, que trata dos Fundos dos Direitos da Criança e 86 

do Adolescente nacional, distrital, estaduais e municipais. RESOLVE: Art. 1º. – Aprovar o 87 

Edital de seleção de projetos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA 88 

2012/2013, que define os critérios de partilha, os procedimentos para apresentação de 89 

projetos a serem financiados, e torna público o processo de análise e seleção das 90 

propostas em consonância com as políticas públicas da Criança e do Adolescente do 91 

Município de Cascavel. Art. 2º - O Edital, anexo a esta Resolução, entra em vigor na data 92 

de sua publicação. Cascavel, 16 de maio de 2014. Valdair Mauro Debus - Presidente do 93 



CMDCA. EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS – FIA 2012/2013: I – DO OBJETO O 94 

presente instrumento visa regulamentar e publicizar procedimento de seleção de projetos 95 

públicos e privados voltados à promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes 96 

a serem financiados com recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA de 97 

Cascavel PR. II– DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE 98 

SELEÇÃO Poderão participar do processo seletivo Programas e Serviços Governamentais 99 

e Entidades privadas sem fins lucrativos, devidamente registrados/ inscritos no CMDCA. III 100 

– DO PROJETO a) Os projetos deverão estar em consonância com os requisitos deste 101 

Edital, devendo ser apresentados ao CMDCA conforme modelo específico (ANEXO I – 102 

Projeto); b) Os projetos apresentados deverão ter como beneficiários de forma direta e 103 

indireta a criança e o adolescente, seguindo as linhas de financiamento apresentadas no 104 

referido Edital; c) A execução do(s) projeto(s) poderá(ão) ter duração de até 12 (doze) 105 

meses; d) As propostas apresentadas devem estar em consonância com as linhas de 106 

financiamento; e) O proponente poderá apresentar no máximo até 02(dois) projetos em 107 

linhas de financiamento distintas. IV - DAS LINHAS DE FINANCIAMENTO Os projetos 108 

submetidos a presente seleção deverão indicar as linhas de financiamento abaixo 109 

discriminadas, considerando a existência de capacidade técnica e Operacional da 110 

Proponente: 1. Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, com ênfase em 111 

ações que qualificam e garantam a excepcionalidade e provisoriedade das medidas; 2. 112 

Serviço de Acolhimento em Família acolhedora, com destaque no atendimento as famílias 113 

acolhedoras; 3. Promoção da autonomia do adolescente e/ou jovem egressos de 114 

programas de acolhimento; 4. Mobilizar a sociedade civil, informar e apoiar a rede de 115 

atendimento quanto à adoção legal, adoção tardia, adoção de grupo de irmãos, adoção de 116 

crianças e adolescentes com deficiência e afrodescendentes, bem como o combate ao 117 

preconceito e criminalização das mulheres que manifestam o desejo de entregar seus filhos 118 

a adoção; 5. Pesquisa,  estudos e elaboração de diagnósticos voltados à promoção, 119 

proteção, defesa e atendimento de crianças e adolescentes, que contemplem dados de 120 

todas as Políticas Municipais Setoriais que atuam na área da Criança e do Adolescente;  6. 121 

Mobilizar a sociedade civil, e articular o sistema de garantia de direitos na perspectiva da 122 

prevenção e do enfrentamento dos diversos tipos de violência contra crianças e 123 

adolescentes. 7. Atendimento especializado às crianças, aos adolescentes e suas famílias 124 

em situação de violência, reabilitação e inclusão social; 8. Prevenção, enfrentamento, e 125 

atendimento a criança e ao adolescente em situação de trabalho infantil; 9. Mobilizar a 126 

sociedade civil e a rede de atendimento para a defesa dos direitos da criança e do 127 



adolescente, com destaque no protagonismo infanto-juvenil; 10. Aprendizagem metódica 128 

profissional, e promoção do adolescente no mundo do trabalho; 11. Ações culturais, 129 

esportivas e de lazer para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e/ou 130 

risco social; 12. Promoção, prevenção e atendimento especializado da saúde da criança e 131 

do adolescente; 13. Protagonismo dos adolescentes em cumprimento de medidas 132 

socioeducativas em meio aberto; 14. Convivência familiar e comunitária, com ênfase em 133 

ações que promovam o fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes com suas 134 

famílias, e atenção as vulnerabilidades socioterritoriais e a prevenção de riscos; V – DOS 135 

VALORES DE FINANCIAMENTO: O proponente deverá apresentar projetos com valor 136 

máximo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por linha de financiamento escolhida, 137 

exceto para projetos com linha de financiamento “5” que poderão ter financiamento máximo 138 

de 100.000,00 (cem mil reais), considerando que o objeto dos mesmos deverá contemplar 139 

a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Cascavel e 140 

não somente questões setoriais. VI - DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE e SELEÇÃO: Os 141 

projetos apresentados serão avaliados e analisados pela Comissão Especial de Partilha do 142 

FIA 2012/2013, a qual deverá observar os seguintes critérios: a) Consonância da proposta 143 

com o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 144 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, Estatuto da Criança e do Adolescente 145 

e Leis Municipais No. 6.278/2013 e No. 6.249/2013; b) Consonância com as linhas de 146 

financiamento, procedimentos, e orientações estabelecidas na presente Resolução; c) 147 

Clareza, relevância social e originalidade da proposta; d) Fundamentação teórica e 148 

metodológica da proposta; e) Capacidade técnica e operacional para executar o projeto; f) 149 

Possuir registro/ inscrição no CMDCA e não ter quaisquer impedimentos legais para 150 

estabelecer convênios com a Administração Pública; g) Apresentação de todos os 151 

documentos conforme exigência da presente Resolução e seus anexos. Os projetos 152 

apresentados ao CMDCA serão apreciados e julgados conforme critérios acima, não 153 

havendo a obrigatoriedade da aprovação de todas as propostas apresentadas, respeitando 154 

os valores financeiros disponíveis alocados no Fundo Municipal da Infância e Adolescência 155 

– FIA. VII - DOS IMPEDIMENTOS: a) Os previstos na Resolução No. 137 de 21/01/2010 – 156 

CONANDA, Resolução nº 28/2011 e Instruções Normativas No. 61/2011 e 36/2009 – 157 

Tribunal de Contas do Paraná, Lei Municipal No. 6.278/2013 e Decreto Municipal 158 

8324/2008; b) Apresentação de projetos por Entidades não-governamentais que estejam 159 

inadimplentes com as prestações de contas e/ou possuam pendências junto ao Município 160 

de Cascavel; c) Pagamento de trabalhadores que compõem a equipe permanente do 161 



proponente, e/ou para a execução especifica do projeto;  d) Realização de despesas a 162 

título de taxa de administração, de gerência ou similar; e) Pagamento de taxas bancárias, 163 

multas, juros ou atualização monetária; f) Realização de despesa com publicidade, salvo a 164 

de caráter educativo, informativo ou de orientação social, que esteja diretamente vinculada 165 

com o objeto do termo de transferência e da qual não constem nomes, símbolos, imagens 166 

ou quaisquer referências que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de 167 

servidores públicos; g) Investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e/ou 168 

aluguel de imóveis públicos e/ou privados, ainda que de uso exclusivo da política da 169 

infância e da adolescência; h) Realização de despesas com água, luz, telefone, 170 

manutenção de veículo, tributos e serviços de contabilidade; i) Serviços de segurança 171 

patrimonial; j) Realização de despesas com ornamentação, cerimonial e coffee-break; k) 172 

Realização de despesas fora do município de Cascavel, exceto as despesas com materiais 173 

que comprovadamente sejam de preço menor do que dos fornecedores do Município de 174 

Cascavel; l) Vale transporte, vale refeição, seguro de vida e auxilio médico/odontológico 175 

para trabalhadores da proponente; VIII -DO PRAZO Os proponentes terão até o dia 176 

27/06/2014 para protocolarem suas propostas com apresentação do projeto conforme 177 

modelo padrão e todos documentos necessários (anexos I, II, III e IV), junto à Secretaria 178 

Executiva dos Conselhos/CMDCA. O prazo poderá ser prorrogado pelo CMDCA em virtude 179 

de interesse público. Será emitido pelo CMDCA somente um protocolo de recebimento, 180 

assim o proponente deverá entregar para cada projeto apresentado, todos os documentos 181 

necessárias em único processo, respeitando os prazos estabelecidos pelo Conselho. IX - 182 

COMISSÃO ESPECIAL DE PARTILHA DO FIA 2012/2013: A Comissão será paritária e 183 

composta de 06 (seis) representantes do CMDCA, dos quais 01 (um) será presidente. 184 

Deverá ser deliberada pela Plenária do Conselho e terá as seguintes atribuições: análise 185 

dos projetos de acordo com os critérios estabelecidos no item VI deste Edital e dos 186 

documentos apresentados; emissão de parecer para apreciação da Plenária do CMDCA, 187 

em Reunião Extraordinária com pauta única para este fim específico. Ficam impedidos de 188 

participar da análise dos projetos, os Conselheiros Representantes diretos dos 189 

proponentes. Havendo necessidade, a Comissão poderá requisitar apoio de equipe técnica 190 

da área afim à política pública a qual o Projeto estará vinculado, bem como à SEASO a 191 

quem compete a gestão do Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA do Município 192 

de Cascavel PR; Cabe a Comissão avaliar e analisar o projeto básico e documentos 193 

solicitados, podendo a qualquer momento solicitar ao proponente ajustes na proposta 194 

apresentada. Mediante solicitação da Comissão Especial de Partilha do FIA 2012/2013, o 195 



Conselho poderá reunir-se extraordinariamente, para deliberar sobre os projetos. Mediante 196 

solicitação da Comissão Especial de Partilha do FIA, o Conselho poderá reunir-se 197 

extraordinariamente, para deliberar sobre os projetos e/ou demais assuntos pertinentes a 198 

partilha dos recursos do FIA. X –DO FINANCIAMENTO A quantidade de projetos 199 

aprovados pelo CMDCA respeitará o montante financeiro alocado no Fundo Municipal da 200 

Infância e da Adolescência. Os demais projetos não selecionados ficarão a disposição do 201 

CMDCA. Para o financiamento serão aceitas as seguintes despesas: 1) Aquisição de 202 

materiais de uso permanente; 2) Materiais de consumo; 3) Serviços de terceiros – Pessoa 203 

Jurídica. O detalhamento das despesas deverá estar em conformidade com a linha de 204 

financiamento a ser escolhida pelo proponente e seu registro no CMDCA, e ainda com a 205 

Portaria Federal n° 448, de 13 de setembro de 2002 da Secretaria do Tesouro Nacional, a 206 

qual poderá ser acessada por meio do site: 207 

http://www3.tesouro.fazenda.gov.br./legislacao/download/contabilidade/Port_448_2002.pdf  208 

XI - DURAÇÃO DO FINANCIAMENTO O financiamento dos projetos das Entidades não-209 

governamentais aprovados com recursos do FIA será realizado sob a forma de convênios, 210 

pelo prazo máximo de 1 (um) ano SEM INTERRUPÇÃO, com a Secretaria Municipal de 211 

Assistência Social – SEASO. Aplica-se o mesmo prazo máximo de 1 (um) ano sem 212 

interrupção para os serviços/programas governamentais. XII – DO ACOMPANHAMENTO, 213 

AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO O CMDCA promoverá o acompanhamento, 214 

monitoramento e avaliação, bem como a fiscalização da execução dos projetos aprovados, 215 

conforme prevê  a Lei Municipal n° 6.278/2013, art.12, incisos VI e XIII, Resolução n° 216 

28/2011 do Tribunal de Contas do estado do Paraná – TCE que dispõe sobre a 217 

formalização, a execução, a fiscalização e a prestação de contas das transferências de 218 

recursos financeiros e demais repasses no âmbito estadual e municipal, institui o Sistema 219 

Integrado de Transferências - SIT e dá outras providências e o Decreto Municipal n° 220 

8.324/2008 que regulamenta os procedimentos para a celebração de convênio, auxílio, 221 

acordo, cooperação, subvenção social, ajustes ou outros instrumentos congêneres, bem 222 

como a execução e prestação de contas dos recursos, entre a Administração Pública Direta 223 

e Indireta do Município de Cascavel e Entidades Privadas sem fins lucrativos e da 224 

Administração Pública. Após a aprovação dos projetos e formalização do(s) convênio(s) 225 

com as Entidades não-governamentais, o proponente deverá atender as exigências legais 226 

que disciplinam as transferências voluntárias. Os serviços e programas municipais e as 227 

entidades não governamentais que receberam os recursos do FIA de que trata este edital, 228 

deverão incluir referência, por meio da logo do CMDCA/ FIA, em todos  os materiais 229 

http://www3.tesouro.fazenda.gov.br./legislacao/download/contabilidade/Port_448_2002.pdf


institucionais de divulgação que vierem a ser confeccionados, e em se tratando da 230 

aquisição de equipamentos e/ou veículos, deverão fixar plaquetas ou adesivos contendo a 231 

logo do Conselho e demais informações referentes à deliberação dos recursos. Os 232 

adesivos ou plaquetas para identificação dos materiais de uso permanente deverão ser 233 

adquiridos e fixados as expensas de cada proponente beneficiado. XIII - DISPOSIÇÕES 234 

GERAIS Estão habilitadas ao pleito as Entidades, Programas e Serviços constantes do 235 

Anexo VI. Para o pleito as proponentes deverão cumprir rigorosamente os prazos 236 

estabelecidos no Anexo V, pois o descumprimento ensejará a desaprovação do(s) 237 

projeto(s) apresentados. No caso de aquisição de bens móveis, na eventualidade da 238 

Entidade proponente encerrar suas atividades, ou mudar os seus objetivos sociais, os bens 239 

adquiridos através de recursos repassados pelo FIA, terão a sua destinação submetida à 240 

análise do CMDCA, observada a legislação aplicável. Nos casos de projetos que prevê a 241 

aquisição de materiais permanentes, a Entidade e os serviço/programas deverão oficiar ao 242 

CMDCA, no prazo de 60 (sessenta dias) que antecede a finalização do Projeto, como se 243 

dará a destinação e a utilização dos mesmos após o termino da vigência do Projeto. Cabe 244 

a plenária do CMDCA deliberar sobre questões omissas neste Edital. XIV – ANEXOS DA 245 

RESOLUÇÃO 1) Anexo I – Modelo de Projeto Padrão 2) Anexo II – Documentos para 246 

habilitação 3) Anexo III – Modelos de Declarações/Ofícios 4) Anexo IV – Planilha de custos 247 

5) Anexo V – Cronograma de prazos CMDCA  6) Anexo VI – Lista das Entidades, 248 

Programas e Serviços habilitados pelo CMDCA. A plenária dispensa a leitura integral do 249 

conteúdo dos anexos. Apenas analisam a listagem das Entidades, Programas e Serviços 250 

habilitadas ao pleito, que são registradas/ inscritas no CMDCA:Não Governamentais - 251 

Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristovão – CEMIC; Associação de Pais e 252 

Amigos dos Excepcionais de Cascavel – APAE; Associação Espírita Lins de Vasconcelos – 253 

GUARDA MIRIM; Programa de Inclusão Produtiva e Enfrentamento á Pobreza - GUARDA 254 

MIRIM; Fundação Assis Gurgacz –FAG; OSCIP GERAR; Associação Recanto da Criança; 255 

Pastoral da Criança – ACAPAC; Lar dos Bebes Pequeno Peregrino e Associação de 256 

Portadores de Fissura Lábio Palatal de Cascavel APOFILAB. Governamentais –257 

Programas e Serviços – EURECA I e II; Unidade de Acolhimento Institucional FEMININA 258 

e MASCULINA; Unidade de Acolhimento em Família Acolhedora; Centro de Atenção 259 

Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD; Centro de Atenção Psicossocial Infância e 260 

Adolescência – CAPS I; Centro da Juventude de Cascavel; CREAS I e II; CRAS XIV de 261 

Novembro, Periolo, Cascavel Velho, Interlagos, Santa Cruz, Volante e CEU;  Centro de 262 

Artes e Esportes Unificados – CEU. Finalizada a leitura o presidente abre para inscrições 263 



do debate. Rafael Lorenzo solicita a palavra dizendo que terá que se ausentar em breve, 264 

pois veio na reunião devido à pauta tratar da partilha do FIA. Expõe aos presentes a 265 

dificuldade que é lidar com o apoio dos colegas contabilistas e principalmente no processo 266 

de convencimento dos clientes para doem ao FIA. Que para convencê-los precisam expor 267 

que o recurso é destinado às Entidades Não Governamentais mais conhecidas e que os 268 

clientes conhecem seus dirigentes e dessa forma por conhecê-los, por serem do Rotary, da 269 

Maçonaria e empresários conhecidos possuem maior credibilidade quanto à aplicação dos 270 

recursos. Diz que a sociedade e seus clientes, do Michel e do Jovani, não aceitam a 271 

destinação para órgãos públicos, pois não querem que a destinação ocorra para a 272 

Prefeitura. Além disso, eles não conhecem os CREAS e EURECAS para argumentarem a 273 

favor desses junto aos seus clientes. Questiona a destinação de recursos para 274 

capacitação, pois não aceitam e acreditam que essa seja incumbência do Município e que 275 

essa questão já havia sido esgotada junto ao CMDCA. Evilásio argumenta que o recurso 276 

deve ser destinado para crianças e adolescentes do Município, independentemente de 277 

onde elas estejam sendo atendidas e que em levantamento realizado atualmente o 278 

Município atende por mês em torno de quatro mil crianças e adolescentes. Salete diz que 279 

reconhece que o FIA só está se mantendo porque conta com o apoio dos contadores e 280 

esses representam a sociedade civil que mantém os depósitos no FIA. Hudson argumenta 281 

que se a sociedade não conhece os programas e serviços municipais é preciso realizar um 282 

trabalho de esclarecimento e divulgação e enquanto parte da gestão irão pensar numa 283 

forma de fazer essas informações chegarem à sociedade. Expõe que as Entidades Não 284 

Governamentais recebem o apoio do Município através de subvenções, que neste ano o 285 

repasse chegou próximo a um milhão. Além disso, o contingente de atendimentos é muito 286 

alto, conforme os números apresentados pelo Evilásio. Valdir expõe que agora está falando 287 

como cidadão e não como presidente do Conselho e que o dinheiro arrecadado deve ser 288 

usado em benefício da criança e do adolescente. Diz que a aprovação da capacitação está 289 

prevista em lei e portanto é legal e que por ser destinada a capacitação de Conselheiros 290 

Tutelares  que atendem crianças e adolescentes em situação de violência, o investimento 291 

está garantindo a aplicação na melhoria do atendimento do atendimento das crianças e dos 292 

adolescentes. Além disso expõe que se houve um acordo nesse sentido essa gestão 293 

desconhece. Rafael diz que os conselheiros antigos devem lembrar e menciona a Sra. 294 

Maria Tereza Chaves e esclarece que a única forma de ter êxito com os clientes é pelo 295 

lado emocional e pela afinidade que tem com as Entidades que conhece e citou como 296 

exemplo APAE, Lar dos Bebês, Recanto da Criança e APOFILAB. Valdair diz que é preciso 297 



mudar essa mentalidade da sociedade, e que a preocupação deve ser com a criança e o 298 

adolescente, pois as pessoas não estão doando dinheiro, estão deixando de pagar imposto 299 

de renda quando destinam ao FIA e ficando em Cascavel pelo menos será aplicado para 300 

garantir o direito das crianças daqui. Rafael fala que quando abordam os clientes não dá 301 

tempo de falar do ECA, do EURECA e outros, daí acabam falando das Entidades que os 302 

clientes já conhecem, bem como de seus dirigentes que são do Rotary, da Maçonaria e 303 

Empresários conhecidos na cidade. Evilásio Schmitz diz que o que está acontecendo “é 304 

moeda de troca”, não está se pensando no benefício que será para as crianças e 305 

adolescentes que serão beneficiadas com esses recursos. Aparecido diz que a 306 

preocupação do Rafael é importante e se o Município está falhando na informação sobre 307 

seu trabalho é preciso buscar uma solução e diz que quando estava na Câmara de 308 

Vereadores contribuiu no sentido de incentivar muitos empresários à participar da 309 

Campanha. Rafael agradece a oportunidade e se retira. Francielli sugere que seja montada 310 

uma Comissão de elaboração de um Plano estratégico para a Campanha do FIA, pois o 311 

que os contabilistas fazem atualmente é equivocado e errado, pois é preciso buscar formas 312 

de quebrar os paradigmas de que o Município desvia recursos. Diz que faz parte como 313 

fiscal do controle e prestação de contas junto ao Tribunal de Contas e sabe o controle que 314 

existe em relação aos recursos públicos e o mesmo se aplica ao FIA. Noeli diz que queria 315 

falar na presença do Rafael em relação ao fato de que eles desaprovam a capacitação, 316 

apesar dela concordar com a destinação de recursos do FIA para esse fim. Ida diz que não 317 

se pode abrir mão de capacitação, pois a criança é prioridade absoluta.  Etelda expõe que 318 

há necessidade de esclarecer para a sociedade que ninguém está doando dinheiro para o 319 

Fundo e sim deixando de entregar esse dinheiro para o fisco ou para o Governo Federal 320 

através da Receita Federal. Caso o recurso do FIA seja destinado somente para entidades 321 

não governamentais o Município precisa rever o repasse de subvenções para essas 322 

Entidades, pois os recursos saem do Fundo Municipal de Assistência Social e caso não 323 

fosse repassado para as Entidades Não Governamentais que atendem crianças e 324 

adolescentes, esse recurso poderia contemplar os Programas e Serviços Governamentais 325 

que em sua maioria são da Assistência Social, e também atendem crianças e 326 

adolescentes, pois hoje totaliza aproximadamente quatro mil atendimentos mês só pelos 327 

Programas e Serviços Governamentais. Os recursos do FIA ao serem destinados através 328 

do imposto de renda se tornam recursos públicos e não mais privados, e portanto,  estão 329 

sujeitos à prestação de contas de recursos públicos, para os quais existem os 330 

impedimentos legais na sua aplicação. Não podem ser destinados à construção de obras, 331 



reformas, pagamento de folha e outros. Enfatiza que qualquer cidadão pode doar 332 

diretamente para as Entidades, e nesse caso pode ser aplicado em obras e em folha, 333 

contudo não terá como incluir no seu imposto de renda. Já houve casos de Entidades que 334 

devolveram dinheiro no final dos convênios por não terem aplicado todo o recurso, esse 335 

fato tambem deve ser considerado, além do que muitas Entidades, como é o Caso do Lar 336 

dos Bebês que tem recebido depósitos mensais advindos da Justiça do Trabalho, que 337 

exige o acompanhamento do CMDCA e do CMAS. Argumenta que cabe ao CMDCA a 338 

definição da aplicação do recurso, conforme previsto em lei, e diz que não concorda com a 339 

forma que está sendo utilizada para convencer as pessoas a destinarem recursos para o 340 

FIA. Se querem fazer doações casadas, devem doar independentemente do FIA, mas daí 341 

não poderão incluir em seu imposto de renda. Diz ainda que quando houve a discussão e 342 

aprovação do Decreto Municipal que dispõe sobre o FIA, não houve nenhuma discussão 343 

nesse sentido, nem a participação do SINCOVEL e SESCAP, e naquele momento foi 344 

aprovado que não serão aceitas doações casadas. O Presidente finaliza colocando que a 345 

decisão do CMDCA já foi tomada e que participaram dessa tanto os representantes 346 

Governamentais como os Não Governamentais e que houve a aprovação, e diante disso 347 

houve a publicação e não cabe a rediscussão do assunto. O presidente retoma a pauta e 348 

propõe a formação da comissão disposta no edital. Evilásio solicita que seja alterado o 349 

texto da terceira linha do item IX – COMISSÃO ESPECIAL DE PARTILHA DO FIA 350 

2012/2013, com a inclusão de:....de acordo com os critérios estabelecidos nos itens V, VI e 351 

VII deste edital...Etelda já havia solicitado durante a leitura do texto, “que neste mesmo 352 

item fosse retirado o penúltimo item texto que está igual o último”. Etelda questiona quanto 353 

à manutenção da linha de financiamento “5”, pois a mesma trata de “pesquisa, estudos e 354 

elaboração de diagnósticos”, o que é similar a situação de capacitação, que está sendo 355 

questionada pelo SINCOVEL/ representantes da sociedade civil. Ocorrem algumas 356 

manifestações em relação a esse aspecto: Maria Tereza diz que deve ser mantida tanto a 357 

questão de capacitação como essa linha de financiamento. Francielli esclarece que a 358 

pesquisa servirá para levantar as demandas e elaborar diagnóstico para fundamentar a 359 

melhoria da política municipal e solicitar implementação de novos Programas e Serviços. 360 

Etelda contribui dizendo que também poderá auxiliar na elaboração do Plano Decenal que 361 

terá que ser elaborado até janeiro de 2015. Valdair diz que o CMDCA não pode retroceder 362 

com base em posicionamentos antiquados e atrasados. Aparecido fala que participou de 363 

uma reunião do Conselho de Segurança - CONSEG, na qual houveram questionamentos 364 

sobre a questão de vagas em CMEIS e que há necessidade de vagas para crianças de 365 



zero à três anos e que precisam de atendimento. Etelda esclarece que o CMDCA participou 366 

da audiência pública promovida pelo Ministério Público na semana anterior, na qual o 367 

assunto foi debatido e realmente há uma demanda de insuficiência de vagas grande e que 368 

na oportunidade foi dito que nascem em torno de cinco mil crianças ano, fato que enseja 369 

realmente a criação de novos CMEIS para atender essa demanda. Indialara Taciana Rossa 370 

da Secretaria Municipal de Educação diz que há um trabalho de incentivo a grandes 371 

empresas do Município para que criem espaços de atendimento à crianças/ filhos de suas 372 

funcionárias e citou como exemplo a “Saraiva” que já está providenciando. O Presidente 373 

questiona se há mais alguma contribuição, dúvida ou correção no texto da Resolução/ 374 

Edital de Partilha do FIA 2012/2013,além das já propostas. Não havendo manifestações 375 

encaminha a discussão para a formação da Comissão. Etelda expõe o texto do 376 

Cronograma para que todos saibam que a Comissão terá um trabalho que demandará um 377 

longo tempo e exigirá uma dedicação especial por parte de seus participantes: Protocolo 378 

pela(s) proponente(s) do(s) Projeto (s) / Documento (s) - 23/05/2014 à 27/06/2014; 379 

Avaliação e Análise e elaboração de Parecer(es) pela Comissão Especial de Partilha do Fia 380 

2012/2013 dos Projetos e Documentos Protocolados - 30/06/2014 à 30/07/2014; CMDCA 381 

Oficiar Proponente(s) referente a ajustes necessários - 31/07/2014 à 01/08/2014; Ajustes 382 

pela(s) Proponente(s) nos Projetos, requisitados pela Comissão Especial - 04/08/2014 à 383 

08/08/2014; Reavaliação e reanálise dos ajustes dos Projetos pela Comissão Especial e 384 

elaboração de Parecer(es) - 11/08/2014 à 27/08/2014; Reunião Extraordinária do CMDCA 385 

para apreciação e deliberação das propostas e publicização - 28/08/2014  (quinta-feira); 386 

Procedimentos Administrativos para formalização de Convênios para Entidades Não 387 

Governamentais e de Processos Licitatórios para os Programas e Serviços 388 

Governamentais, pela SEASO/Gestora Administrativa do FIA - à partir de 01/09/2014. Para 389 

representar os Conselheiros Não Governamentais se dispuseram a participar a Maria 390 

Tereza Chaves, Evilásio Schmitz, Valdair Mauro Debus e Maria da Glória Magrin. 391 

Considerando que são somente três membros Maria da Glória retira a sua participação. 392 

Para definição dos representantes governamentais houve dificuldade de participação, pois 393 

a maioria tinha questão de férias, licença de saúde planejada para realização de cirurgia, 394 

atividades culturais e na área de educação que ocorrerão bem no período de atividade da 395 

Comissão. Após cogitações de nomes a representação governamental será de Ida Maria 396 

Dolla, Aparecido José Dias e Hudson Moreschi Junior. Portanto a Comissão ficou 397 

composta de forma paritária e será presidida pela Maria Tereza Chaves e como vice 398 

Hudson Moreschi Junior. A Comissão será composta por: Maria Tereza Chaves, Evilásio 399 



Schmitz, Valdair Mauro Debus, Ida Maria Dolla, Aparecido José Dias e Hudson Moreschi 400 

Junior. O Presidente coloca em aprovação o texto integral da Resolução/ Edital de Partilha 401 

do FIA 2012/2013, com as alterações propostas, bem como da Comissão instituída, e há a 402 

aprovação da plenária com treze votos favoráveis devido uma ausência. Ponto de pauta 403 

No. 5) Informes: Etelda lembra a todos da Reunião com a presença do Corpo de 404 

Bombeiros que acontecerá na data de 22/05 às 8h30 no Auditório da Prefeitura Municipal e 405 

da Reunião com a presença de representante do CEDCA para discutir sobre a Resolução 406 

No. 004/2012, que acontecerá na data de 28/05 às 14 hs na sala de Reunião do 3º. Piso da 407 

Prefeitura Municipal e reforça a importância da presença dos conselheiros. Valdair convida 408 

aos presentes para participarem da programação da Semana Todos Contra a Pedofilia. 409 

Nada mais havendo para tratar o Presidente Valdair Mauro Debus agradeceu a presença de 410 

todos, e encerrou a reunião às onze horas e vinte e cinco minutos e eu Etelda 411 

Madsen___________________________ lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será 412 

assinada por mim e pelo Presidente __________________________________. 413 




