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Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às oito horas e quinze 1 

minutos, nas dependências do Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, sito a Rua Porto Alegre, 2 

n° 557, Bairro Jardim Elisabete, Cascavel – PR, aconteceu a Reunião Ordinária do 3 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com a presença 4 

do seu Presidente, Sr. Valdair Mauro Debus, de seus Conselheiros e convidados, conforme 5 

lista de presença em anexo a esta ata. O Presidente inicia os trabalhos fazendo uma 6 

saudação especial à coordenação e técnicos do Lar dos Bebês Pequeno Peregrino pela 7 

cedência do espaço físico e recepção. Agradece a presença dos Conselheiros titulares e 8 

suplentes do Conselho, da Mesa Diretiva do CMDCA, da Secretaria Executiva dos 9 

Conselhos e da imprensa através da equipe do Jornal Hoje.  Agradece especialmente aos 10 

convidados presentes: Marilu Chaves Catusso do Programa Evasão Escolar e a equipe do 11 

Lar dos Bebês. O Presidente passa à palavra a coordenadora do Lar dos Bebês. A Sra. 12 

Rosangela Levandoski, inicia apresentando a equipe que se faz presente: Assistente Social 13 

Rosilene Araújo, Psicóloga Marluci Zampronio Miyazaky, a Auxiliar Administrativo Sandra 14 

Maria Castilho e a voluntária, que é Conselheira de Direitos Sra. Maria da Glória Magrin.  15 

Agradece a presença de todos e deseja uma boa reunião. Prosseguindo o Presidente 16 

Valdair Mauro Debus questiona se há alguma inclusão de pauta. Etelda Madsen coloca que 17 

há a inclusão da pauta referente à solicitação de substituição de Maria Tereza Chaves na 18 

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar referente Resolução n° 053/2014, devido 19 

tratamento de saúde, o qual solicita que seja o ponto de pauta n° 11. Também há a 20 

inclusão dentro do ponto de pauta n° 13 – Informes, dos seguintes itens: 13.3) 21 

Confraternização no Restaurante e Pizzaria Piratas – 01/10/2014 às 19h30min horas; 13.4) 22 

Ofício n° 172/2014 de 29/09/2014; 13.5) Deliberação nº 53/2014 – CEDCA – Ofício n° 23 

1017/2014 de 30/09/2014 – SEASO. Na seqüência é realizada a contagem do quórum, 24 

representada por 14 (quatorze) conselheiros votantes. Não havendo outras manifestações, 25 



a pauta é colocada em votação e é aprovada por unanimidade com quatorze votos 26 

favoráveis, ficando assim disposta: 1) Apreciação e Aprovação da Pauta da Reunião; 2) 27 

Apreciação e Aprovação das justificativas de Ausência; 3) Substituição e Posse de 28 

Conselheiros de Direito: Ofício N° 683/2014 de 05/09/2014 – SESAU e Ofício N° 29 

59/2014 de 24/09/2014 – Guarda Mirim; 4) Apreciação e aprovação da Ata N° 12 de 30 

03/09/2014; 5) Situação do Projeto da Partilha do FIA 2012/2013 do Centro da 31 

Juventude “Coletivo da Juventude Protagonista”, que não retornou com as devidas 32 

correções, e, portanto nem foi analisado pela Comissão de Partilha do FIA 2012/2013; 33 

6) Apreciação e aprovação referente saldo remanescente do FIA 2012/2013 34 

(proposição de novo edital de partilha a ser elaborado pela Comissão Permanente, 35 

confecção de exemplares do ECA e Flyers para divulgação CTs e CMDCA); 7) Minuta 36 

de alteração da Lei Municipal N° 6.278/2013 no que se refere à Eleição da nova gestão 37 

para 2015/2017; 8) Apreciação e aprovação da proposta de recomposição das 38 

Comissões Temáticas do CMDCA; 9) Deliberação e aprovação quanto à 39 

representação do CMDCA no Comitê Intersetorial Permanente de Saúde Mental de 40 

Cascavel – Of. N°. 703/2014 de 09/09/2014; 10) Substituição da 2ª. Secretária do 41 

CMDCA; 11) Substituição de Maria Tereza Chaves na Comissão de Processo 42 

Administrativo Disciplinar referente Resolução n° 053/2014; 12) Para conhecimento: 43 

12.1) Justificativa da SEASO - Of. n° 939/2014 de 08/09/2014 – Devolução recursos 44 

FIA Estadual – Ref. Convenio Centro da Juventude; 12.2 Ata da Reunião do Ministério 45 

Público do PR – referente UPA Pediátrica (enc. em 22/09 cópia para leitura dos 46 

Conselheiros); 13) Informes: 13.1) Situação do cadastro do FIA Municipal na SDH da 47 

Presidência da República; 13.2) NOTI CEU; 13.3) Confraternização no Restaurante e 48 

Pizzaria Piratas – 01/10/2014 às 19h30min horas; 13.4) Ofício n° 172/2014 de 49 

29/09/2014; 13.5) Deliberação nº 53/2014 – CEDCA – Ofício n° 1017/2014 de 30/09/2014 50 

– SEASO.  Dando continuidade é feita a leitura do ponto de pauta: 2) Apreciação e 51 

Aprovação das justificativas de Ausência: Etelda faz leitura da justificativa de ausência 52 

de Hudson Marcio Moreschi Junior, que devido a trabalhos externos da Secretaria 53 

Municipal de Assistência Social teve que ausentar-se. Também a justificativa da Natasha 54 

Gouveia Studzinski, devido à reunião agendada para a mesma data no Centro de 55 

Referencia Especializado de Assistência Social – CREAS I e da Salete Gerardi de Lima 56 

Chrum devido à mesma estar recepcionando os idosos no Centro de Convivência Nair 57 

Venturini Gurgacz. As justificativas são colocadas em votação e aprovadas por 58 

unanimidade com 14 (quatorze) votos favoráveis. Em seguida o Presidente passa ao ponto 59 



de pauta n° 3) Substituição e Posse de Conselheiros de Direito: Ofício N° 683/2014 de 60 

05/09/2014 – SESAU e Ofício N° 59/2014 de 24/09/2014 – Guarda Mirim: Etelda faz 61 

leitura dos Ofícios e em seguida são assinados e entregues os Termos de Posse às novas 62 

Conselheiras que são aclamadas pelos presentes: Lenita Terezinha Sturm da Veiga, 63 

Conselheira Titular representante da Secretaria Municipal de Saúde e Valéria Medeiros, 64 

Conselheira Titular representante da Guarda Mirim.  O Presidente agradece a presença do 65 

Dr. Luciano Machado de Souza – Promotor de Justiça da 8ª Promotoria de Justiça da 66 

Comarca de Cascavel e deixa aberto para que no momento em que achar conveniente, o 67 

mesmo faça uso da palavra.  4) Apreciação e aprovação da Ata N° 12 de 03/09/2014: 68 

Valdair solicita a dispensa de leitura devido à mesma ter sido encaminhada para leitura 69 

preliminar. Etelda coloca que foram recebidas por escrito algumas propostas de correções 70 

a pedido de Evilásio Schmitz. Feitas as alterações a ata é colocada em votação e aprovada 71 

por unanimidade com 14 (quatorze) votos favoráveis. 5) Situação do Projeto da Partilha 72 

do FIA 2012/2013 do Centro da Juventude “Coletivo da Juventude Protagonista”, que 73 

não retornou com as devidas correções, e, portanto nem foi analisado pela Comissão 74 

de Partilha do FIA 2012/2013: Etelda expõe que na reunião anterior foram feitas as 75 

análises dos Projetos e o parecer da Comissão da Partilha do FIA 2012/2013, porém o 76 

Projeto “Coletivo da Juventude Protagonista” não retornou com as devidas alterações, 77 

dessa forma a plenária precisa deliberar pelo descumprimento de prazos e adequações 78 

necessárias. Maria Tereza Chaves explica que se trata de um projeto inviável, pois não 79 

existe legislação no Município que possa amparar esse projeto. Susana Medeiros Dal 80 

Molin, Secretária Municipal de Assistência Social, coloca que a proposta do Projeto era o 81 

pagamento de bolsas para adolescentes, porém para isso se efetivar seria necessário 82 

instituir no município uma Lei Municipal similar ao Programa Família Acolhedora, tendo em 83 

vista que as bolsas teriam que ter um caráter continuado. Ida Maria Dolla questiona se 84 

esse pedido de bolsas não caberia em outro projeto. Susana explica que o Centro da 85 

Juventude é um serviço onde coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 86 

porém desenvolve programas em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e de 87 

Esporte e Lazer também. Por uma questão legal de prazo e previsto no edital do CMDCA, 88 

não é possível apresentar um novo projeto. Dessa forma, pela inviabilidade do projeto 89 

apresentado, o arquivamento do projeto é colocado em votação e aprovado por 14 90 

(quatorze) votos favoráveis.  6) Apreciação e aprovação referente saldo remanescente 91 

do FIA 2012/2013 (proposição de novo edital de partilha a ser elaborado pela 92 

Comissão Permanente, confecção de exemplares do ECA e Flyers para divulgação 93 



CTs e CMDCA): Os valores referentes ao Saldo do Fundo da Infância e da Adolescência - 94 

FIA 2012/2013, excluídos os valores que entraram em 2014, são apresentados por Etelda: 95 

O saldo de valores é de um total de 1.140.966,21 (um milhão, cento e quarenta mil, 96 

novecentos e sessenta e seis reais e vinte um centavos), deduzidos os valores de 97 

capacitação/cursos no valor de 89.299,80 (oitenta e nove mil, duzentos e noventa e nove 98 

reais e oitenta centavos), pago até o momento 41.964,80 (quarenta e um mil, novecentos e 99 

sessenta e quatro reais e oitenta centavos), dessa forma existe ainda um saldo a pagar. 100 

Considerando os valores dos projetos aprovados na reunião passada, sendo 101 

governamentais R$ 451.507.26 (quatrocentos e cinqüenta e um mil, quinhentos e sete reais 102 

e vinte seis centavos) e não governamentais R$257.199,56 (duzentos e cinqüenta e sete 103 

mil, cento e noventa e nove reais e cinqüenta e seis centavos), resta um saldo a partilhar 104 

de R$ 372.959,59 (trezentos e setenta e dois mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e 105 

cinqüenta e nove centavos). Evilásio questiona Susana se o saldo remanescente a pagar 106 

referente é por uma questão contratual. Susana explica que o curso está em andamento, e 107 

que o valor restante será quitado junto à empresa ao final do curso. Aparecido José Dias 108 

questiona se esse saldo a partilhar volta aos cofres públicos. Susana explica que todas as 109 

arrecadações referentes ao FIA vão para uma conta específica, essa conta hoje, 110 

administrativamente está ligada a Secretaria Municipal de Assistência Social, no entanto 111 

qualquer recurso só saí dessa conta mediante deliberação do CMDCA. Valdair coloca que 112 

ainda não consta nos valores apresentados as arrecadações de 2014, cuja partilha 113 

ocorrerá em 2015. Ressalta a importância de a mídia fazer a divulgação de que o dinheiro 114 

não volta aos cofres públicos, ele permanece na conta específica do FIA.  Dr. Luciano 115 

Machado de Souza fala da importância de ressaltar que as contas não se misturam que o 116 

dinheiro não volta aos cofres públicos porque ele não veio dos cofres públicos. Diz que é 117 

importante também compreender que existem doações e destinações. Salienta ainda que o 118 

Município deveria destinar recursos para o Fundo. Etelda explica que para sair recursos 119 

desse fundo específico a SEASO só está autorizado mediante Resolução do CMDCA a 120 

partir de deliberação da plenária. Valdair coloca que a proposta é de utilização de parte 121 

desse recurso é para a elaboração de flyers para divulgação sobre o que é o Conselho 122 

Tutelar e o que é o Conselho de Direitos, e também para a confecção de mais exemplares 123 

do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, tendo em vista que os cinco mil 124 

exemplares que foram confeccionados para a Semana Municipal do estatuto da Criança e 125 

do Adolescente - SEMANECA já foram todos distribuídos. Etelda menciona que o trabalho 126 

da SEMANECA repercutiu positivamente, pois o CMDCA tem recebido vários ofícios de 127 



Escolas e Colégios solicitando exemplares do ECA pra trabalhar o assunto em sala de aula 128 

e para discussão em reuniões de pais. Esses pedidos não estão sendo contemplados 129 

porque não há mais exemplares disponíveis.  Dr. Luciano sugere que tenha uma Lei 130 

Municipal que obrigue todos os estabelecimentos do Município e entidades conveniadas no 131 

CMDCA, tenham em seu espaço de recepção um exemplar do Estatuto da Criança e do 132 

Adolescente - ECA disponível, da mesma forma que os estabelecimentos têm o Código de 133 

Defesa do Consumidor. Ida Maria Dolla expõe sua opinião a respeito da importância de se 134 

fazer uma campanha que leve informação a população. Valdair coloca que será feito uma 135 

pauta específica em uma próxima reunião para definir de que forma será feita essa 136 

divulgação de informações e que o importante é definir que parte desse valor de 137 

R$372.959,59 (trezentos e setenta e dois mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e 138 

cinqüenta e nove centavos) seja destinado para a confecção de flyers para divulgação do 139 

trabalho do Conselho Tutelar e do Conselho de Direitos, e também a confecção de mais 140 

exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.  Etelda sugere que seja feita 141 

a antecipação da Pauta n° 8, tendo em vista que trata da proposta de recomposição das 142 

Comissões Temáticas do CMDCA. A antecipação é colocada em votação e aprovada por 143 

unanimidade com 14 (quatorze) votos favoráveis. Valdair agradece a presença do Dr. 144 

Marcelo Diniz, Defensor Público da Defensoria de Cascavel. 8) Apreciação e aprovação 145 

da proposta de recomposição das Comissões Temáticas do CMDCA: Etelda faz a 146 

leitura da proposta da Mesa Diretiva referente à recomposição das Comissões, com 147 

apresentação através de multimídia. Após ampla discussão e questionamentos, as 148 

Comissões são aprovadas por 13 (treze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, ficando 149 

assim disposta: Orçamento e Finanças: Hudson Marcio Moreschi Junior, Marlene Scherer 150 

Kaefer, Ida Maria Dolla, Sebastião Martendal de Araújo, Alberto Rodrigues Pompeu e 151 

Evilásio Schmitz; Monitoramento e Avaliação: Indialara Taciana Rossa, Lenita Aparecida 152 

Sturm da Veiga, Maria Aparecida Ferreira Navarro, Susan Mara Turcatel, Valdair Mauro 153 

Debus, Valéria Medeiros, Jéssica Mayara Ternopolsky e Natasha Gouveia Studzinski; 154 

Especial de Leis: Ana Cristina Buss, Susana Medeiros Dal Molin, Aparecido José Dias, 155 

Noeli Aparecida Zanini Menegatti, Leoni Aldete Prestes Naldino e Salete G. Chrun; 156 

Acompanhamento Permanente do Fundo Para a Infância e Adolescência: Hudson Marcio 157 

Moreschi Junior, Jaqueline Lacovic, Marlene Scherer Kaefer, Valdair Mauro Debus, Evilásio 158 

Schmitz e Maria Tereza Chaves; Eleição: Jaqueline Lacovic, Hudson Marcio Moreschi 159 

Junior, Ida Maria Dolla, Valdair Mauro Debus, Evilásio Schmitz e Sebastião Martendal de 160 

Araújo. Visando esclarecer o porquê dessa recomposição é lida parte da Ata da Reunião 161 



anterior na qual ficou deliberado que a Mesa diretiva traria proposta nessa Reunião. 7) 162 

Minuta de alteração da Lei Municipal N° 6.278/2013 no que se refere à Eleição da nova 163 

gestão para 2015/2017: A assistente Social Etelda explica que o Dr. José Teles, que é o 164 

advogado da Secretaria Municipal de Assistência Social, está assessorando o CMDCA, fez 165 

uma minuta a pedido do Conselho, por conta de que na Lei Municipal n° 6.278, a eleição 166 

dos representantes não governamentais no CMDCA será realizada na Conferência 167 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a posse, excepcionalmente dessa 168 

gestão seria no dia 1º de fevereiro de 2015. Tendo em vista que a Conferência Municipal, 169 

conforme deliberação do CONANDA, deve acontecer de novembro de 2014 a maio de 170 

2015, tendo como pauta o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o 171 

fortalecimento dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, e que o referido 172 

Plano ficará preliminarmente pronto em dezembro deste ano para compor às exigências do 173 

Programa Prefeito Amigo da Criança, e para tal terá que ser aprovado pelo CMDCA. 174 

Contudo, a finalização do Plano deverá ser aprovada na Conferência da Criança e do 175 

Adolescente que deverá ser realizada até maio do próximo ano, pois é o espaço de 176 

legitimidade maior do Conselho. Frente a essa questão, necessário se faz rever o texto da 177 

Lei Municipal para que a eleição dos segmentos não governamentais ocorra 178 

independentemente da Conferencia. Além disso, Etelda esclarece que há necessidade de 179 

alterar alguns textos que mencionam “representantes das entidades não governamentais”, 180 

contudo as vagas são representadas por segmentos não governamentais que após eleitos 181 

indicam formalmente seus representantes. Considerando a necessidade de discutir melhor 182 

a proposta do Dr. Telles e as sugestões de Etelda, a plenária propõe que a Comissão 183 

Especial de Leis analise as propostas feitas e, com a assessoria do Dr. Telles, finalize o 184 

documento para apresentação e aprovação na Reunião Ordinária do CMDCA de novembro 185 

do corrente ano. A proposição é aprovada com 13 (treze) votos favoráveis e a ausência de 186 

Alberto Pompeu. Dr. Luciano pede licença para se pronunciar e fala da importância da 187 

presença do CMDCA na Entidade Lar dos Bebês. Diz que há cinco anos a entidade estava 188 

super lotada, com aproximadamente cinqüenta crianças acolhidas e fala da importância da 189 

redução do número de crianças acolhidas que hoje é doze crianças. Diz que tem ouvido 190 

burburinhos referentes ao possível fechamento da entidade, mas que desconhece esse 191 

assunto. Fala que embora seja um local adequado, para acolher crianças, esse não o 192 

melhor local para crianças, pois o lugar das crianças é com a família de origem ou extensa. 193 

Enfatiza que há necessidade de se ter esse tipo de local pela excepcionalidade do 194 

acolhimento institucional, mas esse é um modelo que precisa ser superado, assim como o 195 



Programa Família Acolhedora, que embora seja necessário, o lugar de criança é com a 196 

família e/ou com família extensa e excepcionalmente e no menor tempo possível nas 197 

entidades ou serviços de acolhimentos. Ressalta que cabe a Entidade definir seu rumo e os 198 

apelos fazem parte dos deveres da sociedade. Expõe que a rede está funcionando e 199 

trabalhando, cada qual fazendo sua parte para que cada vez o tempo de acolhimento se 200 

torne menor e cada vez menos se tenha esse modelo de acolhimento institucional. Susana 201 

diz que foi procurada pela imprensa e questionada sobre a veracidade do fechamento do 202 

Lar dos Bebês e que de imediato foi dito que essa informação não procedia. Fala sobre o 203 

reordenamento dos Serviços de Acolhimento Governamentais e Não Governamentais e 204 

que a proposta é que a rede trabalhe de forma articulada. Dr. Luciano agradece e pede 205 

licença para se retirar devido a outros compromissos. Valdair dá seqüência e passa-se ao 206 

ponto de pauta seguinte. 9) Deliberação e aprovação quanto à representação do 207 

CMDCA no Comitê Intersetorial Permanente de Saúde Mental de Cascavel – Of. N°. 208 

703/2014 de 09/09/2014: Evilásio faz a leitura do Ofício e em seguida, os nomes de Lenita 209 

Terezinha Sturm da Veiga e Maria de Lourdes Barros são colocados como sugestão para 210 

serem as novas representantes do CMDCA no Comitê Intersetorial Permanente de Saúde 211 

Mental de Cascavel. A substituição é colocada em votação e aprovada por 13 (treze) votos 212 

favoráveis e uma ausência de Alberto Rodrigues Pompeu. Dando seqüência, passa-se ao 213 

ponto de pauta 10) Substituição da 2ª. Secretária do CMDCA: O nome de Valéria 214 

Medeiros é colocado como sugestão e tendo a mesma aceita a função de Segunda 215 

Secretária do CMDCA, é colocado em votação e aprovado com 13 (treze) votos favoráveis 216 

e uma ausência de Indialara Taciana Rossa. 11) Substituição de Maria Tereza Chaves 217 

na Comissão de Processo Administrativo Disciplinar referente Resolução n° 218 

053/2014: Etelda faz a leitura de uma correspondência recebida pelo Presidente da 219 

Comissão Processante, Aparecido José Dias, solicitando a substituição de Maria Tereza 220 

Chaves na referida comissão bem como o pedido de prorrogação de prazo por mais trinta 221 

dias para conclusão do processo. Maria Tereza explica que sua saída da comissão é por 222 

conta de uma cirurgia que estará sendo submetida nos próximos dias. Valéria Medeiros se 223 

coloca a disposição e a substituição é aprovada por unanimidade de 14 (quatorze) votos 224 

favoráveis. 12) Para conhecimento: 12.1) Justificativa da SEASO - Of. n° 939/2014 de 225 

08/09/2014 – Devolução recursos FIA Estadual – Ref. Convênio Centro da Juventude: 226 

Etelda faz leitura do Ofício advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social e explica 227 

que essa é uma resposta a um questionamento feito por Evilásio na apresentação da Lei 228 

de Diretrizes Orçamentárias – LDO, referente a uma devolução de um Recurso do FIA 229 



Estadual pela SEASO relativa ao Centro da Juventude. Susana explica que houve um 230 

saldo de recursos e que apesar de ser reprogramado, ainda sobrou um valor pequeno, 231 

considerando valores de aplicações financeiras. Porém quando um recurso é aplicado 232 

numa conta específica para ser gasto, há os rendimentos, e tudo que foi proposto foi 233 

comprado e adquirido, mas houve essa sobra desse rendimento de juros do banco que é o 234 

valor que foi devolvido. Não havendo mais questionamentos referentes ao assunto, passa-235 

se então ao próximo item: 12.2 Ata da Reunião do Ministério Público do PR – referente 236 

UPA Pediátrica (enc. em 22/09 cópia para leitura dos Conselheiros): Dispensada a 237 

leitura devido à mesma ter sido enviada anteriormente a todos para leitura, Valdair explica 238 

que na última Reunião Ordinária do CMDCA, com a presença do Secretário Municipal de 239 

Saúde, ficou definido marcar uma reunião ampliada com a presença dos Conselhos 240 

Tutelares, Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, representantes 241 

da Câmara de Vereadores, as Promotorias do Dr. Luciano Machado de Souza e do Dr. 242 

Ângelo Mazzucchi Santana e da 10ª Regional de Saúde. A reunião aconteceu dia 22 de 243 

setembro, no Ministério Público, resultando numa recomendação administrativa sobre a 244 

questão das famílias que não aceitam internamentos fora de Cascavel e sobre a demora no 245 

atendimento da UPA Pediátrica. Diz que no dia 29 de setembro a Mesa Diretiva do CMDCA 246 

solicitou um ponto de pauta na reunião do Conselho Municipal de Saúde – CMS, quando 247 

foram discutidas essas questões, porém ficou um item pendente e sugere que seja 248 

deliberado para que se oficie o Secretário Municipal de Saúde para que se manifeste como 249 

está a questão dos internamentos, para que numa próxima reunião com o Ministério 250 

Público esse assunto seja discutido, tendo em vista que não estava na pauta da reunião 251 

com Dr. Ângelo. Também é sugerido por alguns conselheiros que seja oficiado à 10ª 252 

Regional de Saúde para que se manifeste quanto ao fluxo, tendo em vista que as vagas de 253 

internamento são uma questão de responsabilidade do Estado. Susana relata um caso de 254 

uma senhora que procurou a Secretaria Municipal de Assistência Social, pois ela teve uma 255 

filha que nasceu com um problema causado na fecundação que fez com que seus braços 256 

ficassem atrofiados e precisa fazer o tratamento em São Paulo, sendo o mesmo de longo 257 

prazo. Explica que a 10ª Regional somente disponibiliza o reembolso das despesas que 258 

precisam ser custeadas pela famílias, e após a apresentação de notas comprovando esses 259 

gastos serão reembolsadas. Coloca que na última viagem dessa senhora, a SEASO 260 

custeou a despesa de viagem, pois a mesma não tem a mínima condição econômica 261 

financeira para isso. Susana diz que entrou em contato com a diretora da SESAU e a 262 

mesma confirmou que o procedimento é esse mesmo. Maria da Glória Magrin questiona se 263 



não cabe ao Conselho Tutelar fazer o encaminhamento dessa situação ao Ministério 264 

Público. Eduardo Rech explica que se essa mãe fizer esse relato ao Conselho Tutelar, eles 265 

encaminham a situação às Promotorias especializadas, tanto da Saúde quanto da Infância 266 

e Adolescência e oficia-se a 10ª Regional de Saúde que compulsoriamente terá que arcar 267 

com essa despesa. Susana expõe que esse é um caso particular, porém acha necessário 268 

que haja um fluxo que facilite esse procedimento. Valdair sugere que ele e Evilásio, como 269 

integrantes da Rede Criança, levem esse assunto para ser discutido pela Rede. Ida Maria 270 

diz que acredita que esse é um problema que deve ser levado ao Prefeito Municipal. 271 

Valdair coloca que para isso o Prefeito conta como auxílio de seus Secretários Municipais e 272 

encerra o assunto dizendo que serão feitos os encaminhamentos de oficiar a SESAU e a 273 

10ª Regional de Saúde pedindo que informem a situação da questão dos internamentos e 274 

de que forma é feito esse fluxo de atendimentos. 13) Informes: 13.1) Situação do 275 

cadastro do FIA Municipal na SDH da Presidência da República: Etelda explica que 276 

CMDCA já havia sido informado pela SEASO que a situação do cadastro do FIA estava 277 

correto junto a Secretaria de Direitos Humanos, porém, como ainda continuava recebendo 278 

e-mails questionando sobre os dados informados, a Secretaria Executiva buscou 279 

informações e consta em todos os sites e cadastros que o Fundo da Infância e 280 

Adolescência do Município de Cascavel está em situação regular, momento em que fez a 281 

leitura dos dados constantes em documento impresso do site da Secretaria Nacional de 282 

Direitos Humanos - SDH 13.2) NOTI CEU: Etelda expõe o informativo que o Centro de 283 

Artes e Esportes Unificados –CEU está disponibilizando para acompanhar as atividades 284 

realizadas pelo Serviço. Aproveitando o modelo feito pelo CEU, Valdair sugere que seja 285 

solicitado a SEASO a confecção de um informativo do CMDCA para divulgação das ações 286 

feitas pelo Conselho, trimestralmente ou semestralmente. Susana pede que o CMDCA 287 

envie o modelo para que seja estudado bem como as informações que devem constar e o 288 

número de exemplares a serem confeccionados.   13.3) Confraternização no Restaurante 289 

e Pizzaria Piratas – 01/10/2014 às 19h30min horas: Etelda expõe que a Mesa Diretiva 290 

pretende fazer um evento de confraternização entre os Conselheiros do CMDCA no 291 

Restaurante e Pizzaria Piratas, sendo necessária a confirmação para que seja feita a 292 

reserva e esclarece que as despesas serão custeadas por cada participante. 13.4) Ofício 293 

n° 172/2014 de 29/09/2014: Etelda explica que se trata de um ofício advindo do Conselho 294 

Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, convidando o CMDCA para participar dos eventos 295 

referentes ao Mês do Idoso e ressalta a importância de prestigiar para que haja essa 296 

interação criança e adolescente/idoso.  13.5) Deliberação nº 53/2014 – CEDCA – Ofício 297 



n° 1017/2014 de 30/09/2014 – SEASO: Etelda faz a leitura do Ofício encaminhado pela 298 

SEASO, com base na deliberação n° 53/2014 do Conselho Estadual dos Direitos da 299 

Criança e do Adolescente - CEDCA e em seguida explica que, como o prazo para 300 

apresentação da documentação referente a segunda fase da construção do Conselho 301 

Tutelar Referencial foi prorrogado até 31 de dezembro de 2014, o CMDCA deverá fazer 302 

uma Reunião Extraordinária no mês de dezembro para aprovar os planos de aplicação. 303 

Susana coloca que houve por parte dos técnicos da Secretaria Municipal de Assistência 304 

Social, todo um empenho para entregar o plano até a data estipulada anteriormente, porém 305 

nesse documento recebido do CEDCA comunicando a prorrogação, veio exigências novas 306 

quanto a execução do projeto encaminhado pelo Estado sendo que os móveis precisam ser 307 

planejados de acordo com o projeto, fato esse até então desconhecido pela SEASO e por 308 

outro municípios que entraram em contato com a Secretaria. Valdair sugere que o CMDCA 309 

envie um ofício ao CEDCA com cópia a SEDS questionando esse procedimento. Todos os 310 

conselheiros presentes concordam com a proposta. Indialara Taciana Rossa e Evilásio 311 

Schimtz solicitam nesse momento acrescentar dois informes como pauta. 13.6 – Informe 312 

da SEMED sobre o Cadastro Único para CMEIS: Indialara diz que a partir dessa data 313 

inicia-se o Cadastro Único para vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil – 314 

CMEIS, e que esse cadastro encontra-se lotado na Secretaria de Educação. Explica que 315 

tem toda uma programação e que esses cadastros iniciam-se hoje, 01 de outubro e vão até 316 

o dia 30 de novembro de 2014. Solicita-se que envie essa informação por escrito para que 317 

o CVMDCA possa divulgar amplamente. 13.7 – Evento do Dia da Criança: Evilásio expõe 318 

que no dia 12 de outubro haverá a tradicional Festa do Dia da Criança que acontece no 319 

Centro de Eventos, com início às 14 horas. E convida a todos para prestigiar. Eduardo 320 

Rech pede licença para repassar, a título de informação, a situação de saúde do 321 

Conselheiro Tutelar Milton Barbosa, que se encontra em licença médica, e explica que 322 

Milton esteve internado com crise renal, devido a contaminação por causa do medicamento 323 

que está utilizando. Etelda complementa dizendo que a mesa diretiva do CMDCA, 324 

considerando o Código de Identificação de Doença -CID do afastamento do Conselheiro 325 

Milton, bem como da Conselheira Sandra que também está afastada, oficiou, no caso da 326 

Sandra, o Instituto da Previdência do Município de Cascavel - IPMC e no caso do Milton, a 327 

Perícia Médica do Instituo Nacional do Seguro Social - INSS, pra que informem qual é a 328 

situação de afastamento de ambos e a perspectiva de retorno ao trabalho, considerando 329 

diagnóstico de doença de ambos frente ao perfil de trabalho que eles tem que desenvolver. 330 

Eduardo sugere que se pense em fazer uma avaliação psicológica aos candidatos a 331 



conselheiros tutelares nas próximas gestões. Etelda explica que essa proposição deve ser 332 

encaminhada ao CMDCA, com uma justificativa, pois implica em alteração de Lei. Susana 333 

expõe que, no que se refere a Secretaria de Assistência Social, os Conselhos Tutelares 334 

estão referenciados administrativamente a SEASO, entretanto quando se refere a saúde 335 

dos Conselheiros, trata-se de saúde do trabalhador e todos os casos são enviados a 336 

Medicina do Trabalho, e por lá são feitos os encaminhamentos. Valdair coloca, a título de 337 

informação, que a mesa diretiva do CMDCA fez visita in loco as escolinhas de futebol, e as 338 

informações não são positivas no que se refere à situação que se encontra ofertado às 339 

crianças e ao adolescentes, portanto haverá muito trabalho, principalmente para a 340 

Comissão de Monitoramento e Avaliação. Nada mais havendo para tratar o Presidente Valdair 341 

Mauro Debus agradece a presença de todos, e em especial aos representantes do Lar dos 342 

Bebês Pequeno Peregrino pela acolhida e espaço para a realização da reunião, encerrada às 343 

onze horas e trinta minutos, e eu Elizandra Dallastra________________________________ 344 

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente 345 

__________________________________. 346 


