
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

LEI MUNICIPAL nº 6.278 de 11 de Outubro de 2013 - alterada pela Lei Municipal nº 6.423 
de 03 de Dezembro de 2014. 

Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná Fone: (45) 3321-2366 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
ATA N° 17 – 10/12/2014 

 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, às oito horas e 1 

trinta minutos, no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, sito à Rua 2 

Paraná, nº 5.000 – Cascavel/PR aconteceu a Reunião Extraordinária do 3 

CMDCA com a presença do seu Presidente, seus Conselheiros e convidados, 4 

conforme lista de presença em anexo a esta ata. Inicialmente o Presidente do 5 

Conselho, Valdair Mauro Debus agradece a presença de todos os presentes. É 6 

realizada a contagem do quórum, representada por 10 (dez) conselheiros 7 

votantes. Não havendo outras manifestações, a pauta é colocada em votação e 8 

é aprovada por unanimidade com 10 (dez) votos favoráveis, ficando assim 9 

disposta: 1) Apreciação e Aprovação da Pauta da Reunião; 2) Apreciação e 10 

Aprovação das Justificativas de Ausência; 3) Apreciação e aprovação da 11 

Ata: No. 16/2014 – Reunião Ordinária CMDCA de 03/12/2014; 4) Apreciação 12 

e deliberação da Proposta de Alteração de Cronograma de desembolso e 13 

período de execução dos Convênios do FIA – Partilha 2012/2013/Parecer 14 

Mesa Diretiva; 5) Apreciação e aprovação do Plano Municipal de 15 

Atendimento Socioeducativo e Parecer da Comissão Intersetorial de 16 

Socioeducação de Cascavel – CISVEL – Of. SEASO No. 1.220/2014 de 17 

05/12/2014; 6) Para Conhecimento: 6.1) Conselheiro do CMDCA é 18 

homenageado por ter participado da Academia Cascavelense de Letras e 19 

da Academia de Letras Sul Brasileira do Exército; 6.2) Cadastro de 20 

Entidades Não Governamentais no GRPCOM; 7) Informes: 7.1) Reunião 21 

Extraordinária CMDCA/ CMAA – PPAC em 15/12/2014 – 8h15 – Auditório 22 

da Prefeitura Municipal de Cascavel; 7.2) Recesso Municipal de 24/12/2014 23 

à 04/01/2015.  Prosseguindo é feita a leitura do ponto de pauta 2) Apreciação 24 



e Aprovação das Justificativas de Ausência. Etelda Madsen Assistente 25 

Social da Secretaria Executiva dos Conselhos faz a leitura da justificativa de 26 

ausência de Valéria Medeiros devido à mesma ter compromisso agendado 27 

anteriormente, que é a Formatura dos alunos da Guarda Mirim no Curso de 28 

Informática em parceria com a Unioeste. Também de Salete Gerardi de Lima 29 

Chrum, a qual justificou sua ausência por estar participando de formatura do 30 

Grupo de Convivência da 3ª Idade da FAG. A justificativa de Aparecido José 31 

Dias devido à reunião da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – 32 

SEMDEC no mesmo horário e data e da senhora Maria de Lourdes Barros 33 

comunicando que devido viagem à Curitiba para um compromisso inadiável 34 

marcado anteriormente.  As justificativas são colocadas em aprovação e as 35 

mesmas são aprovadas por 10 (dez) votos favoráveis. Dando continuidade o 36 

presidente passa para o ponto de pauta nº 3) Apreciação e aprovação da 37 

Ata: No. 16/2014 – Reunião Ordinária CMDCA de 03/12/2014: O Presidente 38 

dispensa a leitura tendo em vista que a mesma foi encaminhada anteriormente. 39 

Evilásio Schmitz aponta algumas correções a serem feitas e, após, a ata é 40 

colocada em votação e aprovada por unanimidade de 12 (doze) votos 41 

favoráveis, considerando que o quórum agora passa a ser de doze 42 

conselheiros votantes com a chegada de Jaqueline Lacovic e Lenita Terezinha 43 

Sturm da Veiga.    4) Apreciação e deliberação da Proposta de Alteração de 44 

Cronograma de desembolso e período de execução dos Convênios do FIA 45 

– Partilha 2012/2013/Parecer Mesa Diretiva: O Presidente passa a palavra a 46 

Secretária Municipal de Assistência Social - SEASO, Susana Medeiros Dal 47 

Molin e ela solicita que seja feita a leitura do Ofício 1218/2014 de 04 de 48 

dezembro de 2014, enviado pela SEASO ao CMDCA, tendo em vista que o 49 

mesmo traz os motivos pelo qual foi solicitada a alteração do Cronograma de 50 

desembolso e bem como do período de execução dos Convênios do FIA. 51 

Etelda faz a leitura do documento o qual informa que em razão dos ajustes 52 

orçamentários necessários para o procedimento do empenho dos valores 53 

aprovados e conseqüentemente o pagamento às Entidades, não foi possível o 54 

cumprimento dos prazos estabelecidos. Dessa forma, é proposta pela SEASO 55 

que seja apreciado e aprovado a alteração no cronograma de desembolso 56 

financeiro dos convenio previstos em Novembro/14 e Dezembro/14 para o mês 57 

de Fevereiro/15.  Susana explica que considerando algumas dificuldades nesse 58 



trâmite administrativo e considerando o período entre dezembro e janeiro, 59 

quando não são feitos pagamentos através da Prefeitura Municipal e que o 60 

processo inicia-se novamente somente em fevereiro, a SEASO solicita essa 61 

alteração do cronograma, levando em conta que as Entidades não terão 62 

prejuízos com essa alteração.   Alberto Rodrigues Pompeu questiona qual será 63 

a forma de aplicação desses valores. Hudson Mario Moreschi Junior, Diretor da 64 

SEASO, explica que quando é feita a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 65 

são feitas previsões no orçamento do que será arrecadado e nessas previsões 66 

não foram previstos auxílios sociais, que são uma rubrica que permite o 67 

repasse de recursos a entidades para aquisição de equipamentos, sendo 68 

previsto apenas as subvenções sociais, que é um repasse também as 69 

entidades para despesas de materiais de consumo e serviços. Explica que 70 

como não foram previstos os auxílios sociais foi necessário encaminhar a 71 

Câmara Municipal de Vereadores, para aprovação, um Projeto de Lei alterando 72 

a Lei Orçamentária Anual - LOA, sendo que essa alteração já foi aprovada em 73 

primeira instância e terá que passar ainda num segundo momento pela Câmara 74 

Municipal, portanto, não ocorrendo ainda essa alteração da LOA, não é 75 

permitido realizar a execução do orçamento e esses valores serão 76 

empenhados em 2014 e ficarão como restos a pagar em 2015. Maria Tereza 77 

Chaves questiona referente aos atrasos no envio das documentações que 78 

poderiam ter evitado essa alteração de prazo dos repasses as entidades, e que 79 

esse atraso pode prejudicar as entidades. Etelda explica que foi feita a 80 

Resolução nº 028/2014, com os Critérios de Partilha do FIA, cujo cronograma 81 

iniciava em 23 de maio e terminava no dia 01 de setembro de 2014 com o fim 82 

do prazo para encaminhamento dos projetos a SEASO. Os projetos foram, 83 

encaminhados dentro do prazo, porém houve a necessidade de parecer técnico 84 

e de algumas adequações técnicas, sendo que no dia 24 de setembro foi 85 

emitida a Resolução nº 055/2014 sobre a deliberação da Partilha do FIA.  86 

Valdair diz concordar com Maria Tereza que esse atraso no repasse dos 87 

recursos pode prejudicar de certa forma as entidades, principalmente no que se 88 

refere à pressão da sociedade civil. Não havendo mais questionamentos, a 89 

proposta é colocada em votação, sendo que o quórum agora é de 13 (treze) 90 

conselheiros votantes com a chegada de Ida Maria Dolla. A alteração do 91 

cronograma é aprovada por 10 (dez) votos favoráveis e 3 (três) votos contrários 92 



de Maria Tereza Chaves, Maria da Glória Magrin e Noeli Aparecida Menegatti 93 

de Souza.  5) Apreciação e aprovação do Plano Municipal de Atendimento 94 

Socioeducativo e Parecer da Comissão Intersetorial de Socioeducação de 95 

Cascavel – CISVEL – Of. SEASO No. 1.220/2014 de 05/12/2014: Valdair 96 

solicita que Etelda faça a leitura do Ofício bem como do Parecer e após a 97 

leitura dos documentos e tendo em vista que o Plano foi encaminhado 98 

anteriormente para leitura dos conselheiros, solicita que as correções sejam 99 

apontadas e corrigidas juntamente com a comissão técnica que elaborou o 100 

documento. Susana faz uma contextualização referente à construção do Plano 101 

e parabeniza a comissão responsável por esse trabalho.  Fabio Tomasseto, 102 

gerente da Divisão de Proteção Social Especial da SEASO - DPSE, explica que 103 

depois de ser entregue o Plano junto ao CMDCA, ainda foram feitas algumas 104 

correções no documento e propõe que as correções do CMDCA sejam feitas a 105 

partir da versão que a comissão pretende apresentar.  Evilásio propõe que as 106 

alterações sejam feitas no documento que foi enviado preliminarmente ao 107 

CMDCA e sugere que haja uma votação para a forma como serão feitas as 108 

correções. Após breve discussão, fica definido que as correções serão feitas 109 

em tempo real, no documento enviado preliminarmente ao CMDCA, o qual é 110 

apresentando através de multimídia, sendo passado página por página para 111 

acompanhamento dos conselheiros ao mesmo tempo em que as alterações 112 

feitas pela comissão são apresentadas também através de multimídia e ao final 113 

é colocada em votação a totalidade do Plano. Inicialmente são feitas algumas 114 

correções de digitação e de duplicidade na Lista de Siglas, sendo retiradas as 115 

siglas de SEMEL, SESAU e SUS. Etelda sugere que no Sumário, no item 116 

anexos, sejam incluídos o Plano Individual de Atendimento – PIA, as fichas de 117 

referencia e contra referencia e a listagem de Serviços/Programas/Projetos 118 

Governamentais e Não Governamentais. Etelda sugere ainda que seja incluído 119 

um parágrafo no item Apresentação, com o seguinte texto: Cabe salientar que 120 

esse Plano será contemplado no Plano dos Direitos da Criança e do 121 

Adolescente, apreciado e aprovado pelo CMDCA. Fabio argumenta que o 122 

Plano de Socioeducação deveria constar, na íntegra, como um capítulo no 123 

Plano dos Direitos da Criança e do Adolescente. Etelda diz que não pode 124 

constar como capitulo, mas como um anexo, e devem ser feitas compilação de 125 

todas as informações, principalmente de metas, prazos, ações, responsáveis 126 



para serem contempladas no Plano Decenal. Etelda sugere algumas alterações 127 

no texto referente à Introdução, ficando assim disposto: A partir da Constituição 128 

Federal de 1988, a criança e o adolescente passaram a ser considerados como 129 

prioridade absoluta nas Políticas Sociais por parte do Estado, da família e da 130 

sociedade, o que faz dessa parcela da população sujeitos de direitos, dando-131 

lhes um tratamento diferenciado devido a sua situação de desenvolvimento 132 

peculiar.Para dar consonância às prerrogativas legais no que se refere ao 133 

atendimento a crianças e adolescentes, dois anos após a nova carta magna 134 

institui-se a Lei nº 8.069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 135 

Adolescente – ECA, na qual vem trazer novos elementos e o fortalecimento 136 

dos direitos previstos no ECA.Quando a proteção e não efetivação dos direitos 137 

relativos à criança e adolescente falha, bem como, incorporada a cultura de 138 

mercado e consumo, fenômenos de desigualdade social, vulnerabilidade, entre 139 

outros, colaboram para que adolescentes se envolvam com a prática de atos 140 

infracionais, na busca pela satisfação de suas necessidades e objetivos, 141 

quebram as regras e normas da sociedade e praticam o ato infracional. Em seu 142 

corpo o ECA aborda sobre os direitos e deveres relativos aos adolescentes que 143 

por variáveis motivos cometeram atos infracionais, garantindo direitos a esses 144 

sujeitos em fase de desenvolvimento peculiar. No item 3.1 O ECA e sua 145 

atenção ao adolescente em conflito com a Lei, o texto fica da seguinte forma: 146 

“Com a promulgação do ECA, as crianças e adolescentes passam ser 147 

prioridade absoluta no contexto da família, do Estado e da sociedade, 148 

reconhecidos como sujeitos de direitos, que necessitam do amparo destes para 149 

seu desenvolvimento pleno, pautado em políticas públicas que oportunizem a 150 

sua condição de pessoa em desenvolvimento. Uma vez, que a criança e 151 

adolescente não tem garantido o acesso a seus direitos ou os têm de modo 152 

precário, ocorre uma fragilidade em suas relações nos diversos âmbitos, 153 

fazendo com que os torne mais vulneráveis. Se a garantia de direitos falha, as 154 

medidas socioeducativas e as medidas de proteção, tornam-se prioritárias”. 155 

Fabio sugere alteração no item 4 – Municipalização das Medidas 156 

Socioeducativas e o CREAS II, no segundo parágrafo, ficando assim disposto: 157 

“O atendimento prestado pelas equipes dos CREAS ocorre por meio do Serviço 158 

de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEF) e 159 

pelo Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 160 



Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 161 

Comunidade (PSC) considerados como Serviços de Proteção Social Especial 162 

de Média Complexidade que oferecem atendimento às famílias e indivíduos 163 

com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não 164 

foram rompidos. Neste sentido, requerem maior estruturação técnico-165 

operacional e atenção especializada e individualizada, e/ou de 166 

acompanhamento sistemático e monitorado.” No item 6.2: Diretrizes, o item q) 167 

Garantir ao adolescente o direito de reavaliação e progressão da medida 168 

socioeducativa, é retirado devido sua duplicidade. No item 7 – Diagnósticos de 169 

Cascavel fica deliberado que a gestão deverá padronizar os textos criando 170 

subitens, separando a listagem dos Serviços/Programas/Projetos 171 

Governamentais e Não Governamentais dentre as políticas de Assistência 172 

Social, Saúde, Educação, Cultura Esporte e Lazer. No parágrafo: “Atualmente 173 

o CREAS II, atende a 158 adolescentes, em cumprimento de medidas 174 

socioeducativas. Considera-se que são 102 medidas socioeducativas de 175 

Prestação de Serviço a Comunidade e 66 medidas socioeducativas de 176 

Liberdade Assistida, totalizando 168 autos em aberto no Serviço do CREAS II.”, 177 

para que fique claro que um adolescente pode ter mais do que um auto, então 178 

inclui-se o seguinte texto: “Salientamos que um mesmo adolescente pode estar 179 

em cumprimento de mais de uma medida.” No parágrafo “Salientamos que o 180 

IRSAS, foi implantado nos Serviços da SEASO a partir do ano de 2010, desde 181 

então, o Sistema encontra-se em constante processo de evolução, pois como é 182 

de propriedade da Secretaria Municipal de Assistência Social, é possível que o 183 

mesmo seja aprimorado de forma a atender as necessidades da Política de 184 

Assistência Social. Para a elaboração deste diagnóstico optou-se pela 185 

utilização dos dados dos arquivos internos do CREAS II, uma vez, que o 186 

lançamento sistemático dos atendimentos no IRSAS, vem sendo aprimorado 187 

no decorrer dos anos. Pontua-se que atualmente o IRSAS é o banco de dados 188 

a ser utilizado para futuras análises.” altera-se para: Salientamos que o IRSAS, 189 

foi implantado nos Serviços da SEASO a partir do ano de 2009, o qual está 190 

sendo aprimorado, socializado e sua utilização vem sendo ampliada pelas 191 

equipes. Para a elaboração deste diagnóstico optou-se pela utilização dos 192 

dados dos arquivos internos do CREAS II, uma vez, que o lançamento 193 

sistemático do IRSAS vem sendo melhorado e qualificado no decorrer dos 194 



anos, no entanto, para realização do diagnóstico, o mesmo não apresenta 195 

precisão nos dados fornecidos, considerando que se trata de um resgate 196 

histórico. Pontua-se que atualmente fonte do IRSAS é o banco de dados a ser 197 

utilizado para futuras análises, no entanto, considerando que este diagnóstico 198 

foi organizado a partir de dados anteriores, optou-se pelos dados de registros 199 

manuais, conforme mencionado.” Em todos os gráficos são realizadas várias 200 

correções dentro dos textos e recalculados os percentuais tendo em vista que 201 

os cálculos não contemplam os cem por cento. No gráfico Atos Infracionais 202 

mais cometidos 2011-2013 Atendidos pelo CRAS II, o parágrafo “No gráfico 203 

acima, podemos visualizar que na soma das duas MSE de PSC e LA, nos três 204 

anos de referência, temos um percentual de 25% de medidas para tráfico de 205 

drogas, 19% de medidas para dirigir sem habilitação, 13% de medidas por 206 

roubo, 9% por porte ilegal de armas, 7% por lesão corporal e 6% de medidas 207 

por assalto. Conforme dados do CREAS II, foram inseridos 1.411 adolescentes 208 

no período de análise, conforme o gráfico abaixo.” é alterado para: “No gráfico 209 

acima, foi realizada a soma das duas MSE, bem como os três anos de 210 

referência. Para realizar o cálculo de porcentagem, realizou-se a soma de 211 

todos os atos infracionais, sendo totalizadas 1.433 medidas aplicadas, sendo 212 

assim, podemos destacar que 21,56% das medidas foram para o ato infracional 213 

de tráfico de drogas, 16,46% das medidas foram para o ato infracional de dirigir 214 

sem habilitação, 10,95% das medidas foram para o ato infracional de roubo, 215 

7,53% das medidas por porte ilegal de armas, 6,42% por lesão corporal e 216 

5,72% de medidas por assalto. Ressalta-se que 31,36% referem-se aos demais 217 

atos infracionais, citados nos gráficos 2 e 3. Ressalta-se que o número de atos 218 

infracionais é diferente do número de adolescentes inseridos, uma vez que o 219 

um único adolescente pode ter cometido mais do que um ato infracional. Deste 220 

modo, o número de atos infracionais não será igual ao número de adolescentes 221 

inseridos, como segue”. No gráfico Adolescentes Reincidentes, o parágrafo 222 

“Observa-se que 42% dos adolescentes que foram inseridos no CREAS II para 223 

cumprimento de medida, já foram atendidos pelo Serviço anteriormente, sendo 224 

que 28% já haviam cumprido a medida de PSC e 14% a medida de LA.”, altera-225 

se para “Ao analisar o gráfico acima verificam-se que 602 adolescentes 226 

inseridos no CREAS II foram reincidentes em ato infracional, o que equivale a 227 

42,81% do número de inserções de adolescentes no CREAS II durante os anos 228 



analisados. Observa-se no que se refere à MSE de PSC, 397 adolescentes 229 

foram reincidentes o que equivale a 36,25% do número total de inserções de 230 

PSC. No que refere-se à MSE de LA, 205 adolescentes foram reincidente, 231 

contabilizando 65,91% do número total de inserções de LA.” No gráfico Motivo 232 

de Desligamento PSC, inclui-se um parágrafo com o seguinte texto: “Destaca-233 

se que alguns adolescentes não foram desligados no mesmo ano de sua 234 

inserção no cumprimento de medida junto ao CREAS II.” No gráfico Curso 235 

Profissionalizante, atera-se o parágrafo “Em relação à profissionalização é 236 

evidente o número elevado de adolescentes que passaram pelo Serviço e não 237 

tinham cursos profissionalizantes, soma-se 75% dos adolescentes atendidos, 238 

na medida de PSC. Referente à medida de LA ocorre o mesmo, a maioria dos 239 

adolescentes 77% não tinham qualquer curso profissionalizante.”, ficando 240 

assim disposto: “Em relação à profissionalização é evidente o número elevado 241 

de adolescentes que não tinham realizado curso profissionalizante até o 242 

momento da inserção no Serviço em ambas as MSE. No que se refere à MSE 243 

de PSC totalizam-se 831 adolescentes que não realizaram curso 244 

profissionalizante, o que equivale a 75,89% dos adolescentes. Destaca-se que 245 

apenas 24,11% dos adolescentes realizaram algum curso 246 

profissionalizante.Referente à medida de LA ocorre o mesmo, a maioria dos 247 

adolescentes, 77,17%, não tinham realizado qualquer curso profissionalizante e 248 

apenas 22,83% declararam que haviam realizado algum tipo de curso 249 

profissionalizante.” No gráfico Trabalha, o parágrafo “Verifica-se que a 250 

prevalência é de adolescentes que não trabalham, nas duas medidas. Na 251 

medida de PSC, são 62% dos adolescentes que não exercem atividade laboral, 252 

e em LA esse número é de 75% de adolescentes.” É alterado ficando da 253 

seguinte forma: “Verifica-se que nas duas MSE a maior freqüência é de 254 

adolescentes que não trabalham. Na medida de PSC, 62,01% dos 255 

adolescentes não exercem atividade laboral, sendo que apenas 37,99% dos 256 

adolescentes declararam que realizam algum tipo de atividade laboral. Na 257 

medida de LA esse número é de 75,56% de adolescentes que não realizam 258 

atividade laboral, e apenas 24,44% que realizam atividade laboral.” No gráfico 259 

Adolescente Usuário de Droga, o texto “Destaca-se que quando os 260 

adolescentes, são encaminhados ao serviço de atendimento de saúde, seja 261 

pelo CREAS ou mesmo por determinação judicial, não observa-se adesão ao 262 



tratamento. Tal dado não foi contabilizado no CREAS, no entanto em analise 263 

junto à equipe técnica é possível afirmar tal dado. Somando-se a este dado, 264 

tem-se registros nos cadastros do CREAS, acerca da presença de uso de 265 

drogas no grupo familiar.” É alterado, ficando assim disposto: “Destaca-se que 266 

quando os adolescentes, são encaminhados ao serviço de atendimento de 267 

saúde, seja pelo CREAS ou mesmo por determinação judicial, não observa-se 268 

adesão ao tratamento por parte dos mesmos. Esta informação não foi 269 

contabilizada no CREAS II, no entanto, em análise junto à equipe técnica é 270 

possível verificar tal dado.Complementando esta informação, tem-se registros 271 

nos cadastros do CREAS II, acerca da presença de uso de drogas no grupo 272 

familiar.” No gráfico Responsável pelo Adolescente, altera-se o parágrafo 273 

“Como podemos observar no gráfico acima, temos nitidamente a presença 274 

prevalente das genitoras como responsáveis, referente às duas medidas, 275 

sendo que em PSC a porcentagem de adolescentes que residem com a 276 

genitora totaliza-se em 54,29%, seguido de 25% dos adolescentes que residem 277 

junto com ambos os genitores. Na medida de LA, temos 60% dos adolescentes 278 

que residem junto à genitora, posteriormente 17% que residem com outras 279 

pessoas e apenas 13% que residem com ambos os genitores.”, para: 280 

“Referente às duas medidas, podemos observar no gráfico acima, que tem-se 281 

nitidamente a presença prevalente das genitoras como responsáveis. Sendo 282 

que em PSC a porcentagem de adolescentes que residem com a genitora 283 

totaliza-se em 54,33%, seguido de 25,02% dos adolescentes que residem junto 284 

com ambos os genitores, 20,65% dos demais residem com o genitor ou com 285 

outros responsáveis. Na medida de LA, temos 60,45% dos adolescentes que 286 

residem junto à genitora, posteriormente 17,36% que residem com outros 287 

responsáveis, e apenas 12,86% que residem com ambos os genitores e 288 

apenas 9,33% que residem junto ao genitor.” No gráfico Renda Familiar, no 289 

parágrafo: “Em relação à renda familiar, percebe-se que a maioria das famílias 290 

possuem renda familiar entre menos de 01 a 03 salários mínimos, tanto para 291 

LA como PSC, sendo que nesta última 53% das famílias se enquadram em 292 

renda de menos que um salário a três salários mínimos, em seguida 293 

caracterizam-se na renda de 03 a 06 salários, com 21% das famílias, observa-294 

se que apenas no ano de 2012, na medida de PSC, teve-se aumento no 295 

número de famílias com renda de 06 a 10 salários com 85 famílias. Referente à 296 



medida de LA, 68% das famílias recebem menos que um salário a 3 salários 297 

mínimos, posteriormente se enquadram na faixa salarial de 3 a 6 salários 298 

mínimos.”, o texto é alterado para: “Em relação à renda familiar, percebe-se 299 

que a maioria das famílias possuem renda entre menos de 01 a 03 salários 300 

mínimos, tanto para LA como PSC. Sendo que nesta última MSE, 58,63% das 301 

famílias se enquadram em renda de menos que 01 salário a 03 salários 302 

mínimos, em seguida caracterizam-se na renda de 03 a 06 salários, 24,10% 303 

das famílias e 17,27% se enquadram em renda de 06 a mais que 10 salários 304 

mínimos ou que não souberam informar. Observa-se que apenas no ano de 305 

2012, na medida de PSC, teve-se aumento no número de famílias com renda 306 

de 06 a 10 salários com 85 famílias.Referente à medida de LA, 68,48% das 307 

famílias recebem menos que 01 salário a 03 salários mínimos, posteriormente 308 

se enquadram na faixa salarial de 03 a 06 salários mínimos 16,72% das 309 

famílias, 14,80% se enquadram em renda de 06 a mais que 10 salários 310 

mínimos ou que não souberam informar. No gráfico Famílias Inseridas em 311 

Programas Sociais, o texto “Destaca-se que 66% das famílias de adolescentes 312 

que receberam medida de PSC, declararam não estar inseridas em nenhum 313 

programa social, sendo que 34% estão inseridas em algum tipo de programa 314 

social. Referente à medida de LA, podemos destacar que 73% das famílias não 315 

estão inseridas em nenhum tipo de programa social, sendo que apenas 27% 316 

são beneficiadas com algum programa. Deste modo, podemos relacionar que a 317 

não inserção das famílias em programas sociais pode ser uma variável que 318 

potencializa a prática infracional no sistema familiar.O último dado, para 319 

finalizar a análise do perfil dos adolescentes em cumprimento de medidas 320 

socioeducativas em meio aberto, diz respeito à região do município onde 321 

residem, observa-se:” fica assim disposto: “Destaca-se que 65,66% das 322 

famílias de adolescentes que receberam medida de PSC, declararam não estar 323 

inseridas em nenhum programa social. Outrossim, constatou-se que 34,34% 324 

das famílias estão inseridas em algum tipo de programa social. No que se 325 

refere às medidas de LA, podemos destacar que 73,31% das famílias não 326 

estão inseridas em nenhum tipo de programa social. Visualizamos que apenas 327 

26,69% das familiais são beneficiadas com algum programa social. Deste 328 

modo, podemos relacionar que a não inserção das famílias em programas 329 

sociais pode ser uma variável que potencializa a prática infracional no sistema 330 



familiar.Para finalizar a análise do perfil dos adolescentes, organizou-se 331 

gráficos e tabelas, descrevendo os bairros onde residem os adolescentes em 332 

cumprimento de MSE de PSC e LA. No gráfico abaixo, é possível verificar 333 

quais bairros apresentam-se com predominância na medida de PSC:”. São 334 

incluídas tabelas com todos os bairros que possuem adolescentes em 335 

cumprimento de Prestação de Serviço a Comunidade (PSC) e Liberdade 336 

Assistida (LA). Etelda esclarece que todas as correções que estão sendo feitas 337 

são relevantes, tendo em vista que o CMDCA vai assinar e aprovar esse 338 

documento. Maria Tereza ressalta a importância de que as alterações feitas 339 

realizadas devem ser repassadas ao Conselho Municipal de Assistência Social 340 

– CMAS para que o CMS possa aprovar a parte que lhes convém. 341 

Considerando a necessidade de aprovação do Plano na data de hoje, inicia-se 342 

uma discussão quanto ao horário e a garantia de quórum para continuar a 343 

reunião tendo em vista que a mesma irá se prolongar no período vespertino. 344 

Depois de confirmado quórum, encerra-se a reunião ao meio dia com retorno 345 

às treze horas e trinta minutos. Às treze horas e quarenta minutos dá-se inicio 346 

à continuidade da reunião com um quórum de oito conselheiros votantes. 347 

Etelda faz um questionamento quanto ao termo articular dentro das ações do 348 

Plano de Ação pois entende que somente articular pode gerar inatividade. Nos 349 

eixos contidos no Plano de Ação após leitura individual de cada item, foram 350 

propostas alterações em praticamente todos os itens, as quais foram 351 

aprovadas. No item 9 Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, foi 352 

proposta e aprovada a inclusão do segundo parágrafo, com o seguinte texto: 353 

“Cabe salientar que as ações contempladas neste Plano, serão previstas no 354 

Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como o 355 

monitoramento e avaliação sistemático e permanente previsto no mesmo.” 356 

Ainda neste mesmo item, no quadro de ações, realizou-se a inclusão de novas 357 

instituições e órgãos como responsáveis. Terminadas todas as correções 358 

Etelda informa que o Plano Municipal da Infância e da Adolescência foi 359 

finalizado e encaminhado a todos os Conselheiros do CMDCA para que seja 360 

analisado, pois deverá ser apreciado e aprovado na próxima Reunião 361 

Extraordinária do CMDCA que irá acontecer no dia quinze de dezembro, às oito 362 

horas e quinze minutos no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel. 363 

Valdair informa que as Entidades podem fazer seu cadastro no Instituto 364 



GRPCOM. Etelda explica que ao término da reunião, será encaminhado por e-365 

mail ao CMAS, a SEASO e a CISVEL esse Plano com as devidas correções e 366 

fica deliberado que após a aprovação geral do Plano pela Plenária, será 367 

arquivado o documento original acompanhado do documento com as correções 368 

propostas e aprovadas, bem como que cabe a Secretaria Executiva do CMDCA 369 

ao receber as correções conferir e verificar se as mesmas foram realizadas de 370 

acordo com as deliberações da Plenária Nesse momento o Plano Municipal de 371 

Atendimento Socioeducativo é colocado em votação e aprovado por 372 

unanimidade de 10 (dez) votos favoráveis. Nada mais havendo para tratar o 373 

Presidente Valdair Mauro Debus agradeceu a presença de todos, e encerrou a 374 

reunião às dezessete horas, e eu Elizandra Dallastra, 375 

___________________________ lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, 376 

será assinada por mim e pelo Presidente 377 

__________________________________. 378 


