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Aos quinze 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 Paraná, 2 

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

e da Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação do Programa Prefeito 4 

Amigo da Criança – CMAA/PPAC com a presença do seu Presidente, Sr. Valdair 5 

Mauro Debus, de seus Conselheiros e convidados, conforme lista de presença em 6 

anexo a esta ata. Inicialmente, Etelda Madsen faz a leitura de um texto e em 7 

seguida a estagiária da Secretaria Executiva dos Conselhos, Tainara e sua irmã 8 

Juliana realizam a apresentação em forma de homenagem aos Conselheiros de 9 

Direitos. Etelda apresenta a equipe que faz parte da Secretaria Executiva dos 10 

Conselhos e então passa a palavra ao Presidente do CMDCA e do CMAA/PPAC, 11 

Valdair Mauro Debus. O Presidente agradece a presença de todos e em especial 12 

às representantes do Estado do Maranhão que estão visitando a Secretaria 13 

Municipal de Assistência Social de Cascavel. É realizada a contagem do quórum, 14 

representada por 13 (treze) conselheiros votantes do CMDCA e de 10 (dez) 15 

conselheiros votantes do CMAA/PPAC, totalizando um quórum de 23 (vinte e três) 16 

votantes. Não havendo outras manifestações, a pauta é colocada em votação e é 17 

aprovada por com 22 (vinte e dois) votos favoráveis e uma ausência de Maria da 18 

Glória Magrin, ficando assim disposta: 1) Apreciação e Aprovação da Pauta da 19 

Reunião; 2) Apreciação e Aprovação das Justificativas de Ausência; 3) 20 



Apreciação e Aprovação da Ata No. 04 da Reunião Ordinária de 23/09/2014 – 21 

CMAA/PPAC; 4) Apreciação e Deliberação do Plano Municipal para a Infância 22 

e Adolescência – Programa Prefeito Amigo da Criança – Of. 006/2014/ PPAC; 23 

5) Preenchimento e Deliberação do “Mapa Programa Prefeito Amigo da 24 

Criança – Módulo Plano Municipal para Infância e Adolescência”, conforme 25 

orientações da Fundação Abrinq – Of. PPAC 245/2014 e Of. PPAC 252/2014; 6) 26 

Informes: 6.1) Cadastro das entidades não governamentais no GRPCOM; 6.2) 27 

Recesso do CMDCA em Janeiro/2015 – retorno atividades em fevereiro/2015; 28 

6.3) Recesso Municipal de 24/12/2014 à 04/01/2015.  Prosseguindo é feita a 29 

leitura do ponto de pauta 2) Apreciação e Aprovação das Justificativas de 30 

Ausência. Etelda Madsen Assistente Social da Secretaria Executiva dos 31 

Conselhos faz a leitura da justificativa de ausência de Lenita Terezinha da Veiga 32 

Sturn, conselheira do CMDCA, devido a outros compromissos já agendados 33 

anteriormente. As justificativas são colocadas em votação e as mesmas são 34 

aprovadas por 23 (vinte e três) votos favoráveis. Dando continuidade o Presidente 35 

passa para o ponto de pauta nº 3) Apreciação e Aprovação da Ata No. 04 da 36 

Reunião Ordinária de 23/09/2014 – CMAA/PPAC: O Presidente dispensa a leitura 37 

tendo em vista que a mesma foi encaminhada anteriormente. Não havendo 38 

correções a serem feitas a ata é colocada em votação, sendo votada somente 39 

pelos conselheiros do CMAA/PPAC e aprovada por unanimidade de 10 (dez) votos 40 

favoráveis. 4) Apreciação e Deliberação do Plano Municipal para a Infância e 41 

Adolescência – Programa Prefeito Amigo da Criança – Of. 006/2014/ PPAC: 42 

Valdair fala da importância do Plano Municipal para a Infância e Adolescência – 43 

Programa Prefeito Amigo da Criança, do trabalho árduo desempenhado pela 44 

Comissão na construção do mesmo e destaca o grande número de reuniões que 45 

foram realizadas durante esse processo. Pede para que Etelda faça a leitura do 46 

Ofício. Em seguida passa a palavra ao articulador do Programa Prefeito Amigo da 47 

Criança, Alisson Ramos da Luz.  Alisson externa seu agradecimento e parabeniza 48 

a equipe responsável pela construção do Plano. Fala que esse trabalho observou 49 

todos os princípios, todas as diretrizes necessárias para a construção de um Plano 50 

de Política Pública, é um Plano legítimo por que foi decidido num planejamento, de 51 

uma metodologia, de discussão ampla e aberta a sociedade e sem nenhum tipo de 52 

direcionamento ou encaminhamento por parte Gestor, o qual deu liberdade total 53 

para que a equipe técnica e as Entidades participassem e elaborassem da forma 54 



entendida por eles como a melhor, e que esse Plano é um dos melhores já 55 

construídos no Município de Cascavel, pela sua legitimidade, pela participação, 56 

pela forma como ele foi construído e pela metodologia, que levou em consideração 57 

boa parte da metodologia sugerida pela fundação ABRINQ com algumas 58 

adaptações em função de peculiaridades locais. Mais uma vez parabeniza a todos 59 

os envolvidos direta e indiretamente pelo maravilhoso trabalho.  Cita a música 60 

apresentada no início da reunião, a qual em sua letra repete várias vezes que vai 61 

valer à pena, e diz ter certeza que vai valer à pena todo esforço em prol dos 62 

direitos das crianças e dos adolescentes. Finalizando, Alisson fala do envolvimento 63 

de todos na construção do Plano e destaca principalmente a participação da 64 

Secretaria de Assistência Social Susana, como fundamental e importantíssimo 65 

nesse processo.  Na seqüência, Valdair passa a palavra a Ronaldo Adriano Alves 66 

dos Santos, Coordenador da Comissão de Elaboração do Plano Decenal dos 67 

Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Cascavel. Ronaldo faz a 68 

apresentação da Comissão Interinstitucional de Elaboração do Plano Municipal da 69 

Infância e da Adolescência, composto por: Evilásio Schmitz, representando a 70 

Secretaria Municipal de Administração; Francieli Castelli Mocellin representando a 71 

Secretaria Municipal de Assistência Social; Sonia Klann, representando a 72 

Secretaria Municipal de Finanças; Célia Regina Martins Fontes, representando a 73 

Secretaria Municipal de Planejamento; Mara Lucia Renostro Zachi, representando 74 

a Secretaria Municipal da Saúde; Sueli Goiz da Silva e Elaine Theinel Araújo Silva, 75 

representando a Secretaria Municipal da Educação; Acir César Husein, 76 

representando a Secretaria da Cultura; Denise Aline Perondi Viccari dos Santos e 77 

Rosana Inez Jorge, representando a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 78 

Eugênio Rozetti Filho, representando a Secretaria Municipal Antidrogas; Miriane 79 

Scussiato, representando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Valdair Mauro 80 

Debus e Alberto Rodrigues Pompeu, representando o CMDCA; Eder Luiz dos 81 

Santos, representando o Núcleo Regional de Educação; Andressa Bremm, 82 

representando o Ministério Público; Gisele C. dos Santos Simonetti, representando 83 

a Vara da Infância e da Juventude; Eduardo Reche, representando o Conselho 84 

Tutelar Leste; Silvana de Andrade de Deus da Silva , representando o Conselho 85 

Tutelar Oeste e Elias Keflim de Oliveira, representando os Adolescentes do 86 

Município. Elias pede a palavra e faz um agradecimento especial ao Ronaldo. 87 

Ronaldo apresenta de forma sintética o processo de construção do Plano, 88 



explicando que explicando que dentro do processo metodológico, foram 6 (sete) 89 

etapas, sendo 5 (cinco) de elaboração, 1(uma) de deliberação. A primeira etapa, de 90 

Mobilização e Sensibilização, consistiu em contatar toda rede de atendimento 91 

direto e indireto da criança e do adolescente, para participarem do I Seminário do 92 

Plano Decenal, que ocorreu durante a Semana Municipal do Estatuto da Criança e 93 

do Adolescente – SEMANECA, que reuniu aproximadamente 460 (quatrocentos e 94 

sessenta) pessoas, dentre elas 90 (noventa) eram adolescentes. Na segunda 95 

etapa, de Identificação de Problemas e Soluções, consistiu na elaboração pelos 96 

Grupos de Trabalho, dos problemas e demandas que foram levantados no 97 

Seminário e concomitantemente propondo ações que visam à superação das 98 

demandas identificadas. A terceira etapa, de Sistematização consistiu na 99 

organização e unificação dos dados levantados pelos grupos de trabalho, depois 100 

esses dados foram associados aos Diagnósticos e a produção local comparada e 101 

associada às diretrizes, objetivos e metas definidas nos Planos Nacional e 102 

Estadual. A quarta etapa foi a Análise Setorial, onde a produção dos grupos de 103 

trabalho territorializados e os resultados dos diagnósticos foram comparados e 104 

associados aos Planos Setoriais anteriormente aprovados e em execução. As 105 

propostas referentes às Crianças e Adolescentes contidas nesses Planos e nas 106 

deliberações das Conferências Municipais também serão inseridas no Plano 107 

Decenal. A quinta etapa, de Consolidação do Plano, foi a montagem final do 108 

documento, com a Fundamentação do Plano, Diagnósticos, Plano de Ação e a 109 

estrutura do Monitoramento e Avaliação. Ressalta que o documento ainda passará 110 

por um processo de diagramação e correção. E a sexta etapa que é a reunião de 111 

hoje, de apreciação e deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 112 

do Adolescente – CMDCA. Na seqüência Valdair solicita que sejam feitos os 113 

apontamentos referentes ao Plano. Evilásio Schmitz sugere que todas as 114 

Secretarias Municipais e autarquias sejam relacionadas no Plano e ainda que 115 

sejam nominados todos os conselheiros do CMDCA gestão 2012/2015. Sugere 116 

ainda rever os comparativos de 2014 com os anos anteriores nos gráficos. Ronaldo 117 

argumenta que é preciso verificar se é mesmo comparativo e solicita de Evilásio a 118 

lista dos gráficos nos quais identificou essa questão. Sueli Goiz da Silva argumenta 119 

que as questões deveriam ter sido levantadas durante a construção do plano. 120 

Alberto Rodrigues Pompeu enfatiza a extensão do trabalho e que nenhum trabalho 121 

é definitivo, e que percebeu que o trabalho aponta todas as áreas e enquanto 122 



representante não governamental, apesar de não ter participado de todas as 123 

discussões também se considera responsável pelo que está sendo deliberado e 124 

aguarda que o resultado seja colhido nos próximos anos. Parabeniza e diz que a 125 

execução deverá ser acompanhada. Ida Maria Dolla salienta a importância do 126 

momento e coloca sua preocupação com a prioridade absoluta enquanto conjunto 127 

de fatores e relaciona esse Plano com o de sócioeducação aprovado na Reunião 128 

Extraordinária passada e argumenta a importância da participação dos técnicos de 129 

todas as políticas/equipe multidisciplinar em todas as Secretarias para garantir 130 

essa prioridade. Se diz indignada porque é preciso garantir claramente no Plano 131 

Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO a gerência de causa e 132 

ampliar espaços físicos para garantir a demanda atual. Ronaldo argumenta que na 133 

execução do Plano estão previstas capacitações permanentes enquanto 134 

preocupação para o atendimento qualificado das demandas e também estrutura 135 

físicas, com reforma e novas construções. Diz que a LDO e o PPA são importantes 136 

pois a proposta do Plano é “guarda chuva” tendo em vista que ele é o respaldo e 137 

documento oficial para garantir a política da criança e adolescente no PPA e na 138 

LDO. Sugere a inclusão do seguinte texto no Plano de Ação: “Fonte orçamentária: 139 

As despesas decorrentes da implementação e execução das ações propostas 140 

neste plano, correrão por conta de dotações consignadas nos planos plurianuais, 141 

nas leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais, de acordo com a 142 

competência de cada órgão de Governo.” Susana Medeiros Dal Molin expressa seu 143 

reconhecimento a equipe que desenvolveu a elaboração do Plano, que é 144 

extremamente importante devido o processo de construção do mesmo que 145 

provocou uma reflexão do trabalho desenvolvido no dia a dia no que refere à 146 

complexidade do trabalho, quantidade de atendimentos e suas tabulações. Diz que 147 

é momento de parada e reflexão sobre o que está sendo feito, planejar, analisar e 148 

diagnosticar para pensarmos no futuro da criança e do adolescente, cujos dados 149 

justificam a necessidade de equipes, espaços físicos, recursos, etc.. Isso significa 150 

se preparar para a Cascavel do futuro. Ressalta que esse é um dos planos dentre 151 

muitos outros que serão feitos. Expõe que o Município terá também que fazer o 152 

Plano Municipal de Combate a Violência Contra a Mulher do Município de 153 

Cascavel. Diz que é importante que o Município de Cascavel em sua totalidade, 154 

trabalhe em conjunto sobre todas as Políticas Públicas governamentais e não 155 

governamentais. Nada mais havendo para ser apontado, Valdair coloca o Plano em 156 



votação o qual é aprovado com 21 (vinte e um) votos favoráveis e duas ausências.  157 

5) Preenchimento e Deliberação do “Mapa Programa Prefeito Amigo da 158 

Criança – Módulo Plano Municipal para Infância e Adolescência”, conforme 159 

orientações da Fundação Abrinq – Of. PPAC 245/2014 e Of. PPAC 252/2014: 160 

Valdair diz que há uma proposta de retirada dessa pauta para que seja feita uma 161 

Reunião específica, no dia dezoito de dezembro de dois mil e quatorze, às oito e 162 

trinta horas e para preenchimento e deliberação do Mapa apenas com a Comissão 163 

do Programa Prefeito Amigo da Criança e o CMDCA é convidado a participar dessa 164 

reunião. Etelda explica o Mapa faz parte da documentação exigida pela Fundação 165 

ABRINQ e que seu preenchimento precisa ser feito online, e que para finalizá-lo é 166 

necessário o número da Resolução do CMDCA aprovando o Plano.  A proposta é 167 

colocada em votação e aprovada pelos membros da Comissão com 9 (nove) votos 168 

favoráveis. 6) Informes: 6.1) Cadastro das entidades não governamentais no 169 

GRPCOM: Etelda expõe aos representantes de entidades não governamentais que 170 

o CMDCA fez uma articulação com o Grupo Paranaense de Comunicação - 171 

GRPCOM para que fosse feito uma divulgação referente ao CMDCA. E para isso 172 

pede as entidades não governamentais para que façam um cadastro junto a 173 

GRPCOM. Valdair ressalta a importância desse cadastro, tendo em vista que com 174 

isso pode ser feito uma proposta de todas as entidades não governamentais 175 

fazerem uma vinheta de divulgação do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA 176 

para arrecadação do recurso. 6.2) Recesso do CMDCA em Janeiro/2015 – 177 

retorno atividades em fevereiro/2015: Etelda explica que no mês de janeiro o 178 

Conselho faz um recesso e portanto as atividades do CMDCA retornam em 179 

fevereiro de 2015 6.3) Recesso Municipal de 24/12/2014 à 04/01/2015:. Etelda 180 

informa que a Prefeitura Municipal de Cascavel entrará em recesso no período de 181 

24 de dezembro até o dia 04 de janeiro de 2015. Nada mais havendo para tratar o 182 

Presidente Valdair Mauro Debus agradece a presença de todos deseja a todos um 183 

ótimo Natal e um 2015 abençoado e encerra a reunião às onze horas e trinta minutos e 184 

eu Elizandra Dallastra, ___________________________ lavrei a presente ata, que 185 

após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente 186 

__________________________________. 187 


