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ATA Nº 16– 03/12/2014 

 

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta 1 

minutos, na Sala de Reuniões do Terceiro Piso da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à 2 

Rua Paraná, 5000 – CASCAVEL PR, aconteceu a Reunião Ordinária do Conselho 3 

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

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

de presença em anexo a esta ata. Faz uma reflexão quanto à importância de cada 6 

Conselheiro enquanto voluntários em prol das crianças e dos adolescentes. Agradece a 7 

presença dos Conselheiros titulares e suplentes do Conselho, da Mesa Diretiva do CMDCA 8 

e da Secretaria Executiva dos Conselhos. Menciona e agradece a presença dos visitantes: 9 

senhor José César Sagrillo, do Programa Evasão Escolar, senhor Emo Urbino, 10 

representante do Vereador Pedro Martendal de Araújo, Jheniffer Vicente que representa a 11 

Câmara Jovem de Cascavel, a senhora Bernadete F. Marchewicz, representante do Eureca 12 

II, a senhora Nadir Lovera, representante da Secretaria Municipal Antidrogas – SEMAD e 13 

dos Conselheiros Tutelares presentes. Prosseguindo o Presidente informa que há alteração 14 

e inclusão de pauta. Etelda Madsen solicita a inversão no momento de pauta, e o primeiro 15 

momento vira segundo momento, tendo em vista que o Ato Público de Assinaturas dos 16 

Convênios do Fundo da Infância e da Adolescência será às 11 (onze) horas. Também 17 

justifica sobre a necessidade da inclusão do comunicado da conselheira Jéssica Mayara 18 

Ternopolski, tendo em vista que após o fechamento da pauta o CMDCA recebeu o referido 19 

documento, através do qual solicita a saída da Comissão de Processo Administrativo e que 20 

essa inclusão passa a ser o item 6 na pauta, bem como a inclusão nos Informes, que passa 21 

a ser item 10, dos itens: 10.4 – Ofício nº263/2014 – CMDM e 10.5 – Reunião Extraordinária 22 

do CMDCA no dia 10/12/2014 e no dia 15/12/2014. Na seqüência é realizada a contagem 23 

do quórum, representada por 12 (doze) conselheiros votantes. Não havendo outras 24 

manifestações, a pauta alterada é colocada em votação e é aprovada por unanimidade 25 



com 12 (doze) votos favoráveis, ficando assim disposta: 1) Apreciação e Aprovação da 26 

Pauta da Reunião; 2) Apreciação e Aprovação das justificativas de Ausência; 3) 27 

Apreciação e aprovação das Atas: No. 13/2014 – RE CMDCA de 24/09/2014; No. 28 

15/2014 – RO de 05/11/2014; No. 14 - RE – Conjunta CMAS de 05/11/2014; 4) 29 

Apreciação e deliberação da Minuta de partilha do saldo do FIA – arrecadação 30 

2012/2013; 5) Apreciação e deliberação do Plano de Aplicação referente à construção 31 

da sede do Conselho Tutelar Regional Leste – Of. No. 1.207/2014 de 28/11/2014 – 32 

SEASO; 6) Solicitação da conselheira Jéssica Mayara Ternopolski, pedindo a saída 33 

da Comissão de Processo Administrativo referente à Resolução nº 053/2014; 7) 34 

Apresentação de síntese da Reunião do Comitê Intersetorial Permanente de Saúde 35 

Mental de Cascavel PR (pela Conselheira de Direitos Lenita 8) Apresentação de 36 

dados dos relatórios de setembro/2014 – SIPIA CT WEB; 9) Para conhecimento: 9.1 37 

Ofício No.  378/2014 - GD/GP - Protocolo No. 89977/2014 – Oitiva sem danos de 38 

crianças e adolescentes; 10) Informes: 10.1- Situação de andamento do projeto de 39 

Lei que altera a Lei Municipal nº 2.678/2014; 10.2 – Ofício nº 126/2014 – CMAS; 10.3 – 40 

Ofício nº 22/2014 – GERAR; 10.4 – Ofício 263/2014 – CMDM; 10.5 – Reunião 41 

Extraordinária nos dias 10/12/2014 e 15/12/2014.  Prosseguindo é feita a leitura do ponto 42 

de pauta: 2) Apreciação e Aprovação das justificativas de Ausência: Etelda faz a leitura 43 

da justificativa da Jaqueline Lacovic e da Marlene Scherer Kaefer, ambas representantes 44 

da Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, que em função do Refic (Programa Cidadão 45 

de Recuperação de Créditos Fiscais) estão impossibilitadas de participar. Também a 46 

justificativa da senhora Ana Cristina Buss, representante da Secretaria Municipal de 47 

Educação – SEMED, devido à reunião com diretores de CMEIS na data de hoje, porém 48 

está sendo representada por sua suplente Indialara Taciana Rossa. Joyce Terezinha 49 

Kaypers justifica verbalmente a ausência de Aparecido José Dias, devido o mesmo estar 50 

participando de uma reunião do Conselho do Trabalho. Etelda faz a leitura também da 51 

justificativa de Jessica Mayara Ternopolski, devido à mesma ter que concluir alguns 52 

relatórios da entidade Recanto da Criança. As justificativas são colocadas em votação e 53 

aprovadas por unanimidade de 12 (doze) votos favoráveis. Em seguida o Presidente passa 54 

ao ponto de pauta n° 3) Apreciação e aprovação das Atas: No.13/2014 – RE CMDCA de 55 

24/09/2014; No. 15/2014 – RO de 05/11/2014; No. 14 - RE – Conjunta CMAS de 56 

05/11/2014: Tendo em vista que as atas foram enviadas para leitura preliminar, é 57 

dispensada a leitura das mesmas. Etelda explica que na reunião anterior foram solicitadas 58 

alterações na Ata 13, a qual foi corrigida e por esse motivo voltou para votação.  A Ata n° 59 



13 é colocada em votação e aprovada por unanimidade de 13 (treze) votos favoráveis, 60 

considerando que o quórum passa a ser de 13 (treze) conselheiros votantes com a 61 

chegada de Hudson Marcio Moreschi Junior. O Presidente questiona se há alguma 62 

correção na Ata nº 15 e Caroline Defaveri solicita a correção do seu nome, de Carolina 63 

Defaveri para Caroline Defaveri. Feita a correção na Ata nº 15 o não havendo correções na 64 

Ata nº 14, ambas são colocadas em votação e aprovadas por unanimidade de 13 (treze) 65 

votos favoráveis.  4) Apreciação e deliberação da Minuta de partilha do saldo do FIA – 66 

arrecadação 2012/2013: O presidente informa que a minuta foi enviada por e-mail 67 

anteriormente para que fosse dispensada sua leitura. Maria Tereza Chaves questiona 68 

quando foi enviado, pois não recebeu o email com a minuta. Etelda explica que essa 69 

minuta foi elaborada e passou preliminarmente pela Comissão de Orçamento e Finanças, 70 

foi para análise técnica da SEASO, voltou para o Comissão de Orçamento e Finanças, que 71 

se reuniu novamente na data de 01/12/2014 para análise final, foram feitas as correções, 72 

porém foi impossível encaminhar para os Conselheiros do CMDCA na parte da manhã do 73 

dia 02/12/2014, tendo em vista que a Secretaria Executiva dos Conselhos estava sem 74 

internet. Etelda diz que essa minuta dispõe sobre a partilha do saldo restante da primeira 75 

partilha da arrecadação do Fundo da Infância e da Adolescência – FIA e que foi construída 76 

com base na minuta anterior. Explica as alterações que foram feitas: os Considerandos 77 

permanecem os mesmos, alterando apenas o valor do saldo a ser partilhado, que é de R$ 78 

667.815,07 (seiscentos e sessenta e sete mil reais e oitocentos e quinze reais e sete 79 

centavos). Quanto ao Objeto ficou igual; dos Critérios para participação do processo de 80 

seleção, permanece igual, poderão participar apenas os Programas e Serviços 81 

Governamentais e Entidades registrados no CMDCA; Etelda explica que não será mais 82 

usado o termo Projeto e sim Plano de Trabalho e Aplicação, de acordo com orientação 83 

técnica da equipe da SEASO tendo em vista que o CMDCA aprova não são projetos e sim 84 

Planos de Trabalho e Aplicação; dos valores ficou em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) 85 

para cada Plano de Trabalho e Aplicação por Entidade; dos critérios de análise e seleção, 86 

foi retirado o item originalidade tendo em vista que foi constatado na primeira fase que não 87 

havia projeto original e incluído os critérios de desempate no caso de apresentação de 88 

quantidade de planos de trabalho que exceda o valor de recursos disponíveis no saldo 89 

considerando que o recurso pode não contemplar todos os Planos; dos impedimentos não 90 

houve alteração; do prazo há alteração tendo em vista que há um novo cronograma; da 91 

Comissão Especial da Partilha do FIA está sendo proposto que se mantenha a mesma 92 

Comissão da partilha anterior; do financiamento segue a mesma questão; do financiamento 93 



segue a mesma questão por ser cumprimento de legislação; duração do financiamento é o 94 

mesmo prazo de um ano; acompanhamento e avaliação também segue o mesmo e 95 

disposições gerais também foi mantido. Quanto aos anexos Etelda explica que o modelo de 96 

Plano de Trabalho e Aplicação não consta como anexo, tendo em vista que são mais de 97 

vinte páginas e que cada página tem um custo de publicação, portanto por uma questão de 98 

economicidade o modelo não consta como anexo, porém pode ser acessado através do 99 

site  da Prefeitura Municipal de Cascavel, no link da Secretaria Municipal de Assistência 100 

Social. No anexo II, referente aos documentos de habilitação, alterou a nomenclatura dos 101 

documentos de Regularidade Fiscal exigidos das Entidades Não Governamentais. O Anexo 102 

III, modelos de declarações, continuam as mesmas. No anexo IV, altera o cronograma de 103 

prazos e inclui-se uma observação quanto ao prazo inicial de execução, o qual deve ter 104 

início a partir de 01/07/2015. Colocado em votação, a Minuta de partilha do saldo do FIA – 105 

arrecadação 2012/2013 é aprovada por unanimidade de 13 (treze) votos favoráveis. Valdair 106 

e Evilásio expõem que o saldo de arrecadação do FIA 2014 até a presente data é de R$ 107 

320.388,00 (trezentos e vinte mil, trezentos e oitenta e oito reais), cuja campanha finaliza 108 

em 30/04/2015. 5) Apreciação e deliberação do Plano de Aplicação referente à 109 

construção da sede do Conselho Tutelar Regional Leste – Of. No. 1.207/2014 de 110 

28/11/2014 – SEASO: Etelda faz a leitura do Ofício e solicita que Francielli Castelli Mocelin, 111 

técnica responsável pela captação de recursos e elaboração de projetos da SEASO para 112 

fazer uma apresentação do Plano. Francielli apresenta o Plano de Trabalho e Aplicação o 113 

qual deve ser aprovado pelo CMDCA. O Plano inicia com informações básicas do 114 

Município, endereço da nova sede, caracterização do Município. Segue com os 115 

levantamentos de atendimentos no ano de 2013 pelo CREAS I, CREAS II e nos 116 

Acolhimentos , com a justificativa do porquê da necessidade da construção da nova sede, 117 

fundamentação, objetivo geral, objetivos específicos, todos pautados pela Lei Municipal e 118 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. O cronograma de execução, que é de 119 

dois anos (2015-2016), a metodologia de avaliação do projeto e o modelo de aplicação 120 

geral. Francielli explica que o custo total da obra é de R$ 759.280,00 (setecentos e 121 

cinqüenta e nove mil, duzentos e oitenta reais), sendo que o repasse do FIA Estadual é de 122 

R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte cinco mil reais) e o município terá que arcar com uma 123 

contrapartida de R$ 234.280,00 (duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta reais). 124 

Faz um detalhamento do mobiliário e equipamentos a serem adquiridos com um recurso de 125 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) provenientes do FIA Estadual e diz que foi feita uma reunião 126 

com o Conselho Tutelar Leste para compreender a maior necessidade hoje no Conselho.  127 



Evilásio questiona os preços que estão sendo previstos hoje, se serão os mesmos na 128 

época da aquisição. Francielli então explica que depende da data de formalização, no 129 

entanto a maioria dos preços tem ata vigente. Apresenta detalhes do projeto da obra 130 

através de plantas, com exposição em multimídia, e ressalta que se trata de um projeto 131 

padrão.  Alberto Rodrigues Pompeu questiona quanto ao fato do CMDCA estar aprovando 132 

um projeto sem ter conhecimento técnico sobre a obra. Evilásio Schmitz esclarece que o 133 

que está sendo colocado em votação para aprovação é o Plano de Trabalho e Aplicação, 134 

pois o Projeto é padrão nacional.  Valdair então coloca em votação o Plano de Trabalho e 135 

Aplicação referente à construção da sede do Conselho Tutelar Regional Leste, o qual é 136 

aprovado por 12 (doze) votos favoráveis e uma ausência de Joyce Terezinha Kaypers. 6) 137 

Solicitação da conselheira Jéssica Mayara Ternopolski, pedindo a saída da Comissão 138 

de Processo Administrativo referente à Resolução nº 053/2014: Etelda faz leitura do 139 

comunicado da conselheira Jéssica Mayara Ternopolski e explica a necessidade de 140 

substituição imediata para recompor essa comissão e expõe que os Conselhos têm o apoio 141 

jurídico da SEASO, através do Dr. José Telles. Evilásio questiona sobre a saída do Dr. 142 

Telles da sede da SEASO. Hudson explica que de fato o Dr. Telles mudou seu local de 143 

atendimento e está atendendo no CREAS III, pois, de acordo com a legislação, o advogado 144 

da Assistência Social tem que estar vinculado aos CREAS, porém ele continua dando o 145 

apoio a todos os Conselhos da Secretaria de Assistência Social. Etelda expõe que os 146 

presidentes das comissões, necessitando de qualquer tipo de apoio podem agendar 147 

diretamente com o Dr. Telles, sem a necessidade de passar pela Secretaria Executiva dos 148 

Conselhos e diz ainda que o Dr. Telles está produzindo um manual com orientações 149 

jurídicas ás comissões. Após indicação, o nome da conselheira Maria de Lourdes Barros é 150 

sugerido e, colocado em votação, é aprovado com 12 (doze) votos favoráveis e uma 151 

ausência de Valdair.   7) Apresentação de síntese da Reunião do Comitê Intersetorial 152 

Permanente de Saúde Mental de Cascavel PR (pela Conselheira de Direitos Lenita): 153 

Lenita relata informações referentes à reunião do Comitê Intersetorial Permanente de 154 

Saúde Mental de Cascavel, que aconteceu no dia 30/10/2014. Diz que foi apresentada 155 

durante a reunião a situação da rede de atendimento de saúde mental, a nível municipal e 156 

estadual, não só para crianças e adolescentes, mas de todas as faixas etárias. Diz que 157 

muitos serviços ainda não foram implantados em Cascavel, tendo em vista a Portaria do 158 

Ministério da Saúde de 2011 que amplia grande parte dos serviços de atenção a saúde 159 

mental. Relata que a principal discussão durante a reunião foi referente a um 160 

questionamento feito pelo Promotor Público, Dr. Ângelo Mazzuchi, no sentido de que o SIM 161 



PR, CAPS AD III e a Unidade de Acolhimento Regional ainda não estão em funcionamento, 162 

sendo que a verba do Governo Federal já foi repassada, porém a verba de custeio do 163 

Governo Estadual ainda não veio. Essa discussão será levada pro Comitê Regional e 164 

oficiado o Governo do Estado para que explique o motivo de essa verba não ter sido 165 

repassada ainda. Lenita expõe que a próxima reunião do Comitê Intersetorial de Saúde 166 

Mental acontecerá no próximo dia 12 de dezembro às 8h30 na 10ª Regional de Saúde. 167 

Evilásio agradece Lenita e a parabeniza pela representação do CMDCA junto ao Comitê.  168 

8) Apresentação de dados dos relatórios de setembro/2014 – SIPIA CT WEB: Etelda 169 

solicita a retirada dessa pauta, tendo em vista que os Conselhos Tutelares já apresentaram 170 

outros relatórios depois de setembro e sugere que a Secretaria Executiva dos Conselhos 171 

faça uma compilação dos relatórios para apresentar na primeira reunião ordinária do 172 

CMDCA em fevereiro. Maria Tereza Chaves questiona se todos os Conselheiros Tutelares 173 

estão sipiando. Eduardo Rech, Presidente do Conselho Tutelar Leste responde que 174 

referente ao mês de setembro, tendo em vista as férias do Conselheiro Tutelar Otaviano 175 

Rodrigues do Nascimento, a sua suplente não estava sipiando por não ter conhecimento do 176 

sistema, porém desde que retornou de suas férias o conselheiro Otaviano voltou a sipiar.  177 

Andrelina Pedroza Batisti, Presidente do Conselho Tutelar Oeste diz que estão sipiando, 178 

embora tenha uma conselheira com dificuldades em trabalhar no sistema que é a Maria 179 

Fátima Dallamaria, contudo a mesma já foi capacitada. Noeli Aparecida Zanini Menegati de 180 

Souza pergunta aos Presidentes dos Conselhos Tutelares quantos casos eles têm no 181 

momento sem colocar no sistema. Diz estar preocupada com o acumulo de casos que não 182 

são enviados pro sistema, tendo em vista que o SIPIA WEB precisa ser alimentado, sendo 183 

essa uma das atribuições do Conselheiro Tutelar, e também expõe sua preocupação 184 

quanto a esse montante de dados que não foram enviados. Questiona se colocarão em dia 185 

até o final do mandato. Evilásio complementa perguntando se a capacitação que os 186 

conselheiros receberam recentemente referente ao SIPIA WEB ajudou e qual a grande 187 

dificuldade que hoje tem para não sipiar. Diz que o fato de um conselheiro entrar em férias 188 

não justifica a não alimentação do sistema, que está previsto em legislação, pois é 189 

substituído nesse período por um suplente.  Andrelina explica que a demanda e a agilidade 190 

do Conselheiro refletem no sipiar, que entre atender e sipiar, a prioridade é atender. Relata 191 

a dificuldade em atender e sipiar ao mesmo tempo tendo em vista a lentidão do sistema e o 192 

aumento na demanda nos atendimentos. Ida Maria Dolla diz que se preocupa, pois, para o 193 

município receber recursos depende dos relatórios enviados que comprovem essa 194 

demanda e que o município perde recursos com essa falta de informações. Evilásio 195 



enfatiza o questionamento de Noeli quanto aos casos que não estão no sistema, o que 196 

precisa ser feito e em que tempo poderá ser colocado o SIPIA WEB em dia. Noeli coloca 197 

que sua preocupação maior é em relação aos registros de atendimentos as crianças, pois 198 

depois de algum tempo essa criança pode ir embora de Cascavel e o seu atendimento não 199 

ficou registrado no SIPIA. Diz entender que em dois anos teve mudanças de conselheiros, 200 

férias, entretanto o conselho não ficou descoberto, teve um suplente para estar suprindo 201 

essa falta. Fala da importância do colegiado e do comprometimento de um estar ajudando 202 

o outro. Diz que o Conselho Tutelar é a porta de entrada do registro de dados quanto às 203 

violências sofridas pelas crianças e adolescentes do nosso Município. Maria Tereza fala da 204 

importância dos conselheiros enquanto parte da história da criança e do adolescente do 205 

Município de Cascavel, e se não há comprometimento real dos registros, esses dados 206 

ficarão defasados. Ressalta a importância do comprometimento de cada conselheiro. 207 

Questiona quanto à demanda, tendo em vista que por algumas vezes foi à sede dos 208 

conselhos tutelares e esses não estavam tão lotados de trabalho ou atendimentos ou ate 209 

mesmo sem espera no atendimento. Diz que é preciso um engajamento, para que a verba 210 

do FIA seja aplicada de forma a suprir a necessidade real das crianças e adolescentes de 211 

Cascavel, e que pra isso acontecer é preciso comprovar com registros, com relatórios. 212 

Eduardo diz que eles têm um compromisso com a qualidade do atendimento e que 213 

priorizam o usuário. Andrelina expõe que além do SIPIA, além dos atendimentos internos, 214 

há também há rede que precisa ser informada, a Promotoria, Juízes, audiências das quais 215 

precisam participar.  Evilásio questiona Hudson quanto à questão da internet. Hudson diz 216 

achar importante repassar a todos os conselheiros, a informação de que foi feito um 217 

levantamento de custos dos serviços da Secretaria de Assistência Social, e o custo feito 218 

especificamente em conselhos tutelares no ano de 2014 foi de um milhão e meio de reais, 219 

aproximadamente R$ 750.000,00 por Conselho Tutelar de investimento ao ano, com folha, 220 

manutenção de veículos, locação de espaço, materiais de expediente e demais custos 221 

totais. Salienta que a SEASO investe atualmente 46% do seu orçamento na criança e no 222 

adolescente, mais de 14 milhões de reais. Quanto à questão da internet, explica que a 223 

internet do município tem uma limitação de 10 MB, por conta de uma licitação do município, 224 

um contrato vigente onde consta essa velocidade. Porém está em tramite um aumento 225 

dessa velocidade. Evilásio questiona se, tecnicamente, 10 MB são suficientes. Hudson 226 

explica que á uma limitação máxima de 10 MB, porém que essa velocidade contempla os 227 

Conselhos Tutelares. Valdair diz que sipiar é uma prioridade, atender a criança é mais que 228 

uma prioridade, porém, atender a criança e não sipiar é injustificável. Fala do compromisso 229 



e da necessidade de colocar em ordem essas questões. Questiona os Presidentes dos 230 

Conselhos Tutelares se eles irão deixar em dia os relatórios do SIPIA antes de acabar o 231 

mandato. Andrelina enfatiza que estão sipiando, entretanto afirmar que irão deixar em dia 232 

seria incoerente. Eduardo propõe outra questão a ser feita, se até o inicio de 2015 os casos 233 

atendidos em 2014 estarão registrado no SIPIA, essa seria uma proposta que ambos os 234 

presidentes podem lançar ao colegiado, e que nos próximos anos seja feito por parte dos 235 

conselheiros do CMDCA, um monitoramento mais frequente aos Conselhos Tutelares. 236 

Valdair questiona se os conselheiros tutelares que saíram deixaram grande demanda sem 237 

sipiar. Eduardo confirma que ficou uma grande demanda sem sipiar. Etelda explica que a 238 

proposta do Plano Decenal, que deverá ser aprovado pelo CMDCA no próximo dia 15 de 239 

dezembro, traz várias demandas em relação ao CMDCA, Conselhos Tutelares e todas as 240 

políticas. Diz que uma das demandas sugeridas por todas as Secretarias que estão 241 

participando do Plano de Decenal é que mude a Lei Municipal antes da nova eleição de 242 

Conselheiros Tutelares e que comecem a fazer algumas exigências relativas a isso, como 243 

por exemplo o conhecimento de informática, da responsabilidade do SIPIA, avaliação 244 

psicológica e psiquiátrica, entre outros, e que estes aspectos sejam revistos na Lei criando 245 

impedimentos inclusive para se candidatar. Há um longo e caloroso debate quanto ao 246 

comprometimento e a importância do colegiado com o SIPIA e a importância de se deixar 247 

em dia todos os relatórios antes da transição de mandato. Eduardo propõe, com 248 

complemento do Evilásio, para que seja deliberado pelo CMDCA, um prazo para a 249 

atualização de registros do SIPIA referente aos atendimentos em 2014, inclusive com o 250 

compromisso dos Presidentes dos Conselhos Tutelares em encaminhar ao CMDCA o 251 

nome dos Conselheiros Tutelares que o fizeram.   Dois prazos são colocados em votação: 252 

30 (trinta) e 60 (sessenta) dias a partir da data de publicação da Resolução como prazo 253 

para atualização dos registros. O quórum agora passa a ser de 12 (doze) conselheiros 254 

votantes com a saída de Hudson. A proposta de 30 dias é colocada em votação a recebe 5 255 

(cinco) votos dos conselheiros: Alberto Rodrigues Pompeu, Maria Tereza Chaves, Valdair 256 

Mauro Debus, Noeli Ap. Zanini Menegati e Maria da Gloria Magrin. A proposta de 60 dias 257 

recebe 7 votos dos conselheiros Ida Maria Dolla, Maria Aparecida Navarro, Lenita 258 

Terezinha Sturm da Veiga, Maria de Lourdes Barros, Caroline Defaveri, Indialara Taciana 259 

Rossa e Joyce Terezinha Kaypers, ficando estabelecido então o prazo de 60 (sessenta) 260 

dias. 9) Para conhecimento: 9.1 Ofício No.  378/2014 - GD/GP - Protocolo No. 261 

89977/2014 – Oitiva sem danos de crianças e adolescentes; 10) Informes: Etelda 262 

explica que o CMDCA encaminhou a Procuradoria do Tribunal de Justiça do Paraná um 263 



pedido para saber sobre a instalação da sala de oitiva sem dano na Comarca de Cascavel, 264 

e foi informada que o processo tramitou em todos os setores e o que está posto é que está 265 

em licitação a compra dos equipamentos para compor a sala. O CMDCA vai continuar 266 

acompanhando, tendo em vista que o Município já designou os técnicos para trabalhar 267 

nessa área. 10.1- Situação de andamento do projeto de Lei que altera a Lei Municipal 268 

nº 2.678/2014: Evilásio informa que a alteração dessa Lei foi aprovada por unanimidade 269 

nas duas sessões da Câmara de Vereadores e que agora retornou ao Executivo para que o 270 

Prefeito possa sancionar essa alteração da Lei. 10.2 – Ofício nº 126/2014 – CMAS: Etelda 271 

informa que o CMAS estará participando como convidado nas próximas reuniões 272 

extraordinárias do CMDCA.  10.3 – Ofício nº 22/2014 – GERAR: Etelda expõe que no 273 

ofício consta a informação de que o GERAR estará de férias coletivas a partir do dia 22 de 274 

dezembro de 2014 até o dia 4 de janeiro de 2015. 10.4 – Ofício 263/2014 – CMDM: Etelda 275 

explica que se trata de um convite do Conselho da Mulher para uma palestra que acontece 276 

no dia de hoje, as 13h30 cujo tema é a História das Lutas das Mulheres na América Latina.  277 

10.5 – Reunião Extraordinária nos dias 10/12/2014 e 15/12/2014: Etelda explica que 278 

será necessário realizar duas Reuniões Extraordinárias no mês de Dezembro, sendo a 279 

primeira dia 10/12/2014, às 8h15 para aprovação do Plano Municipal de Sócioeducação e 280 

no dia 15/12/2014, às 8h15, juntamente com a Comissão Prefeito Amigo da Criança para 281 

aprovar o Plano Decenal do Prefeito Amigo da Criança, uma preliminar do Plano Decenal 282 

do Município que ficará pronto no próximo ano. Nada mais havendo para tratar o Presidente 283 

Valdair Mauro Debus agradece a presença de todos, pede para que todos compareçam a Sala 284 

de Atos, onde acontecerá a Assinatura dos Convênios do Fundo da Infância e da 285 

Adolescência , e encerra a reunião às onze horas, e eu Elizandra 286 

Dallastra________________________________ lavrei a presente ata, que após lida e 287 

aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente __________________________________. 288 


