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REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

ATA Nº 14 – 09/11/2016 

 

 

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e 1 

quinze minutos, no Centro da Juventude de Cascavel, sito à Rua Travessa da Felicidade, 2 

601 – Conjunto Julieta Bueno, Cascavel – PR, aconteceu a Reunião Ordinária do Conselho 3 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, sob a coordenação do seu 4 

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

presença anexa a esta ata. O Presidente agradece a presença de todos e em especial a 6 

presença de representantes do Ministério Público e Polícia Militar. Em seguida o presidente 7 

prossegue com o encaminhamento da pauta do dia: 1) Apreciação e aprovação da pauta; 8 

2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências: Ofícios n° 542/2016 e n° 9 

543/2016 de 07/10/2016 – APAE; Ofício n/ 068/2016 de 10/10/2016 – SEMED e Ofício n° 10 

193/ADM/NRE de 11/10/2016 – NRE; 3) Apreciação e aprovação das Atas n° 12/2016 11 

da Reunião Ordinária de 05/10/2016 e n° 13/2016 da Reunião Extraordinária de 12 

07/10/2016; 4) Substituição e Posse de Conselheiros de Direitos: Ofício n° 052/2016 13 

de 19/09/2016 – OAB e Ofício n° 346/2016 de 21/10/2016 – Secretaria Municipal de 14 

Obras; Alternância de representação dos Conselheiros de Direitos da SEMUC: Ofício 15 

n° 108/2016 de 24/10/2016; 5) Apresentação de Projetos desenvolvidos pelos 16 

Adolescentes Bolsistas do Centro da Juventude (20 minutos); 6) Apreciação e 17 

aprovação do Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças e de Monitoramento 18 

e Avaliação referente aos Planos de Trabalho e Aplicação – Partilha FIA 2016; 7) 19 

Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças e de 20 

Monitoramento e Avaliação referente ao Plano de Trabalho e Aplicação do CAPS AD 21 

– Conforme Resolução n° 034/2016 – CMDCA; 8) Apreciação e aprovação da proposta 22 

de metodologia de trabalho da Comissão Especial de Acompanhamento, 23 

Monitoramento, Avaliação e Fiscalização da Execução dos Planos de Trabalho e 24 

Aplicação – Partilha FIA 2016; 9) Discussão e encaminhamentos propostos pela 25 

Comissão de Monitoramento e avaliação em relação a entrega de relatórios mensais 26 

e anual ao Conselho, devido transição do IRSAS para o Sistema IPM; 10)  Ratificação 27 



da plenária do Conselho do Ofício n° 310/2016 de 10/10/2016 remetido pelo CMDCA à 28 

8ª Promotoria de Justiça; 11) Definição quanto à representação/ inscrição de dois 29 

Conselheiros de Direitos do CMDCA para a participação em evento da SEASO: Ofício 30 

n° 1181/2016 de 03/11/2016 – SEASO - I Mostra de Práticas Inovadoras da Proteção 31 

Social Básica com o tema “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos” em 32 

01/12/2016 das 8h30 às 17h no Auditório da Prefeitura Municipal; 12) Informes: 12.1 – 33 

Mostra de Talentos dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da 34 

SEASO – em 09/12/2016 às 13h30 – Auditório Prefeitura Municipal (Ofício n° 35 

1181/2016 de 03/11/2016 – SEASO); 12.2 – Apresentação da história de Cascavel 36 

pelos usuários da SEASO e SEMUC – Teatro Municipal em 20/12/2016 às 19h; 12.3 – 37 

Luiz Lançanova retornou as atividades de representante legal da Entidade Guarda 38 

Mirim em 17/10/2016 (Ofício n° 52/2016 de 14/10/2016); 12.4 – Lourdes Ribeiro 39 

assumiu a Presidência do CT Leste e Gustavo Scherole de Brito a Vice-Presidência 40 

(Ofício n° 665/2016 de 31/10/2016); 12.5 – Decreto n° 13.078 de 20/09/2016 – Institui a 41 

Comissão Municipal de Análise Técnica para Estudo Pré-Acolhimento de Criança e 42 

Adolescente e dá outras providências; 12.6 – Próxima Reunião Ordinária do CMDCA: 43 

07/12/2016 às 14h – CRAS XIV de Novembro (Rua Romário Correa de Oliveira esq. c/ 44 

Francisco Guaraná – 487 nº - Fone: 3326-5041). Valdair solicita a contagem do quórum 45 

que é de dezenove (19) votantes e em seguida questiona aos presentes se há alguma 46 

inclusão de pauta. Etelda Madsen – Assistente Social da Secretaria Executiva dos 47 

Conselhos/ CMDCA solicita a inclusão do Oficio nº 1196/2016 de 08/11/2016 da Secretaria 48 

Municipal da Assistência Social junto ao item seis. A Mesa Diretiva propõe ainda que o item 49 

cinco da pauta, passe a ser o item onze, a fim de disponibilizar uma maior flexibilidade de 50 

tempo para a apresentação dos adolescentes do Centro da Juventude. O Presidente 51 

coloca a pauta em aprovação, com a inclusão e alteração propostas, sendo que a mesma é 52 

aprovada com dezoito (18) votos favoráveis e uma (01) ausência da Conselheira Maria 53 

Tereza Chaves. Dando continuidade Valdair passa ao item 2) Apreciação e aprovação 54 

das justificativas de ausências: Ofícios n° 542/2016 e n° 543/2016 de 07/10/2016 – 55 

APAE, Ofício nº 068/2016 de 10/10/2016 – SEMED e Ofício n° 193/ADM/NRE de 56 

11/10/2016 – NRE: Fábio realiza a leitura dos Ofícios n° 542/2016 com a justificativa da 57 

ausência da Sra. Marcia Terezinha Rabisquim por motivos de serviços internos agendados 58 

anteriormente e n° 543/2016 de 07/10/2016 – APAE – no qual justifica a ausência da Sra. 59 

Jandira de Jesus Silva devido a serviços internos, do Ofício nº 068/2016 de 10/10/2016 – 60 



SEMED, justificando a ausência de Edlaine da Silva Dutra na reunião de 05/10/2016 devido 61 

a imprevistos ocorridos na manhã do mesmo dia e Ofício n° 193/ADM/NRE de 11/10/2016 62 

– NRE no qual justifica a ausência dos seus representantes na Reunião Extraordinária do 63 

dia 07/10/2016, pois o titular estava de atestado médico e o suplente desenvolvendo 64 

atividades pedagógicas em outro município. É inclusa a leitura do Ofício nº 145/2016 da 65 

Secretaria Municipal de Esportes - SEMEL, que justifica a ausência da Conselheira Alice 66 

Fatima Marteli em virtude de estar auxiliando na organização do Natal de Luz e 67 

coordenando uma equipe de decoração à pedido do Prefeito Municipal. Após leitura das 68 

justificativas o Presidente as coloca em votação, as quais são aprovadas com dezenove 69 

(19) votos favoráveis. Na sequência, Valdair passa ao item 3) Apreciação e aprovação 70 

das Atas n° 12/2016 da Reunião Ordinária de 05/10/2016 e n° 13/2016 da Reunião 71 

Extraordinária de 07/10/2016: Valdair solicita a dispensa da leitura das referidas Atas, 72 

pois foram encaminhadas antecipadamente para conhecimento de todos os conselheiros 73 

de direito. A Ata n° 12/2016 da Reunião Ordinária de 05/10/2016 foi posta em aprovação e 74 

não havendo nenhuma proposição de alteração a Ata nº 12/2016 foi aprovada com 75 

dezenove (19) votos favoráveis. Em seguida o Presidente coloca em aprovação a Ata n° 76 

13/2016 da Reunião Extraordinária de 07/10/2016. Etelda sugere que esta ata seja retirada 77 

de pauta tendo em vista que a mesma não foi concluída em tempo de ser feito a correção 78 

por ela, antes do envio aos Conselheiros. O Presidente coloca em aprovação a retirada de 79 

pauta da Ata nº 13/2016 a qual foi aprovada com dezenove (19) votos favoráveis e diante 80 

disso retornará para aprovação na próxima reunião ordinária do Conselho. Em seguida 81 

Valdair passa ao item 4) Substituição e Posse de Conselheiros de Direitos: Ofício n° 82 

052/2016 de 19/09/2016 – OAB e Ofício n° 346/2016 de 21/10/2016 – Secretaria 83 

Municipal de Obras; Alternância de representação dos Conselheiros de Direitos da 84 

SEMUC - Ofício n° 108/2016 de 24/10/2016: Fabio Tomasetto faz a leitura do Oficio da 85 

Ordem dos Advogados do Brasil, o qual faz a indicação da Dra. Mayara Martins Mellos 86 

para a suplência da representação da Entidade; do Ofício n° 346/2016 de 21/10/2016 da 87 

Secretaria Municipal de Obras Públicas onde estão sendo indicados como representantes: 88 

Titular: Mauricio Mariano Fontes e Suplente: Matheus Israel Brandão e do Ofício n° 89 

108/2016 de 24/10/2016 da Secretaria Municipal de Cultura o qual faz a indicação de 90 

inversão da titularidade. Portanto a Sra. Nádia Waldomiro de Oliveira Santos passa a 91 

Titular e Maria Aparecida Ferreira Navarro a Suplente. Após a leitura o Presidente Valdair 92 

realiza a posse e Assinatura do Termo de Posse dos representantes indicados pela OAB e 93 



Secretaria Municipal de Obras Públicas e solicita que as representantes da SEMUC se 94 

coloquem em pé. Os mesmos são aclamados e passam a compor o quórum, que passa a 95 

ser de vinte e um (21) membros votantes. Neste momento o Conselheiro Hudson Marcio 96 

Moreschi Junior pede a palavra e solicita uma alteração na Ata nº 12. Pede desculpas por 97 

não ter lembrando no momento da aprovação da mesma, contudo trata-se de texto 98 

relevante para a partilha do FIA 2016. No texto da ata diz que foi excluída a Praça CEU, no 99 

entanto o correto é que foi excluído o projeto do CRAS CEU e incluído o “coocktop” no 100 

projeto do CEU. Solicita que a Secretaria Executiva realize a correção para evitar 101 

questionamentos futuros. O Presidente coloca em aprovação a correção solicitada na ata 102 

nº 12, a qual é aprovada com vinte e um (21) votantes. Dando continuidade o Presidente 103 

passa ao item 5) Apreciação e aprovação do Parecer das Comissões de Orçamento e 104 

Finanças e de Monitoramento e Avaliação referente aos Planos de Trabalho e 105 

Aplicação – Partilha FIA 2016: Fabio faz a leitura do PARECER DAS COMISSÕES DE 106 

ORÇAMENTO E FINANÇAS E DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CMDCA. Ref.: 107 

Partilha FIA 2016.  As Comissões de Orçamento e Finanças e de Monitoramento e 108 

Avaliação do CMDCA, no uso de suas atribuições e conforme prevê a Resolução n° 109 

023/2016, de 27 de julho de 2016 – CMDCA, que aprova o Edital de Análise e Seleção dos 110 

Planos de Trabalho e Aplicação – FIA 2016, realizaram um total de 08 (oito) reuniões 111 

conforme prevê o Cronograma do referido Edital, e: CONSIDERANDO a Resolução n° 112 

023/2016, de 27 de julho de 2016 – CMDCA, que aprova o Edital de Análise e Seleção dos 113 

Planos de Trabalho e Aplicação – FIA 2016; CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal 114 

de Assistência Social – SEASO, justificou através do Ofício nº 845/2016 de 16/08/2016 115 

quanto ao não cumprimento integral do objeto de Plano(s) de Trabalho(s) anterior (es) 116 

financiado(s) com recursos do FIA Municipal, para aprovação do Conselho, pois tal 117 

situação é impeditiva ao pleito conforme item VI (“b - c”) do Edital de Análise e Seleção de 118 

Planos de Trabalho e Aplicação – FIA 2016; CONSIDERANDO a Resolução nº 028/2016, 119 

de 14 de setembro 2016 – CMDCA, que aprova suplementação de R$ 15.000,00 (quinze 120 

mil reais) para a aquisição de um “contêiner” pelo CAPS AD, conforme deliberado pelo 121 

Conselho através da Resolução nº 019/2015, desta forma totalizando R$ 40.000,00 122 

(quarenta mil reais), assim como de que caso haja impedimentos legais para a aquisição 123 

do “contêiner”, que o recurso equivalente seja utilizado pelo CAPS AD com a apresentação 124 

de novo Plano de Trabalho e Aplicação e que a Unidade esclareça e justifique quanto a 125 

utilização e destinação dos demais bens e a capacitação deliberada pelo Conselho no 126 



mesmo Plano de Trabalho e Aplicação; CONSIDERANDO a Resolução nº 033/2016 de 05 127 

de outubro de 2016 - CMDCA, que indefere os Planos de Trabalho e Aplicação do FIA 128 

Municipal 2016 do CRAS CEU, CAPS i, Associação Recanto da Criança e abre prazo para 129 

reapresentação de novos Planos para o CAPS i e Associação Recanto da Criança e 130 

autoriza a readequação do Plano de Trabalho do CEU com a inclusão do item “cooktop”, 131 

em caráter excepcional, até a data de 17/10/2016; CONSIDERANDO a Resolução nº 132 

034/2016 de 06 de outubro de 2016- CMDCA, que indefere a aquisição de “contêiner” pelo 133 

CAPS AD, deliberado pelo CMDCA através da Resolução nº 019/2015 de 20/05/2015 – 134 

CMDCA e aprova a apresentação de novo Plano de Trabalho e Aplicação no valor de R$ 135 

40.000,00 (quarenta mil reais) até a data de 17/10/2016; CONSIDERANDO que os Planos 136 

de Trabalho e Aplicação recebidos pelo CMDCA dos Programas Governamentais e 137 

Entidades não Governamentais, após análise preliminar das Comissões de Orçamento e 138 

Finanças e de Monitoramento e Avaliação, foram encaminhados através do Ofício nº 139 

262/2016 de 09/09/2016 – CMDCA à Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO, 140 

para orientação e emissão de parecer técnico; CONSIDERANDO que após a realização 141 

das orientações técnicas aos Programas Governamentais e Entidades não 142 

Governamentais, à Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO encaminhou 143 

através dos Ofícios nº 1108/2016 de 11/10/2016 e de nº 1161/2016 de 26/10/2016 os 144 

pareceres técnico-financeiro - FIA 2016 para análise e seleção dos Planos de Trabalho e 145 

Aplicação pelas Comissões do Conselho; CONSIDERANDO que o Edital de Seleção de 146 

Planos de Trabalho e Aplicação para pleitear recursos do Fundo Municipal da Infância e 147 

Adolescência – FIA 2016, disponibilizou para a partilha o valor de R$ 794.589,44 148 

(setecentos e noventa e quatro mil e quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro 149 

centavos). As Comissões de Orçamento e Finanças e de Monitoramento e Avaliação do 150 

CMDCA, apresentam as seguintes proposições à plenária da Reunião Ordinária do 151 

Conselho, para deliberação. Neste momento o conselheiro Hudson solicita a palavra e 152 

sugere que sejam retirados os CONSIDERANDOS referentes a Resolução nº 028/2016 e 153 

Resolução nº 034/2016, pois os mesmos tratam de outro recurso do FIA de anos anteriores 154 

e não desta partilha. Sugere também que estes mesmos CONSIDERANDOS sejam 155 

incluídos no parecer que será tratado no item sete desta pauta. Dando sequencia, Fabio 156 

continua a leitura do parecer: PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - UNIDADE/ REGIME 157 

DE ATENDIMENTO - OBJETO DO PLANO - VALOR SOLICITADO/ LIBERADO - 158 

PARECER DA COMISSÃO: Unidade de Acolhimento Institucional Feminina – UAIF / 159 



Acolhimento Institucional_Contratação de serviços de terceiros PJ – Capacitação para 160 

trabalhadores dos serviços de acolhimento institucional de Cascavel PR; _Aquisição de 161 

equipamentos permanentes; R$ 44.234,00 Favorável; Unidade de Acolhimento Institucional 162 

Masculino – UAIM / Acolhimento Institucional _ Contratação serviços de terceiros PJ – 163 

Oficina de Hip Hop; _ Aquisição de equipamentos permanentes;  R$ 12.440,12 – 164 

Favorável; Família Acolhedora / Acolhimento Familiar _Aquisição de equipamentos 165 

permanentes/ veículo com tração mecânica, motor 1.4, com capacidade para cinco 166 

passageiros; R$ 49.460,00 – Favorável; CREAS I / Orientação e Apoio Sociofamiliar _ 167 

Aquisição de equipamentos permanentes, materiais educativos e recreativos para salas e 168 

grupos socioeducativos e sala de brinquedoteca; R$ 15.793,00 – Favorável; CREAS II  /  169 

PSC e LA _ Contratação de serviços de terceiros PJ – Oficinas de música e de hip hop; 170 

R$ 49.889,88 – Favorável; CREAS IV / Orientação e Apoio Sociofamiliar _ Aquisição de 171 

equipamentos permanentes (mobiliários, eletrônicos, equipamentos diversos) a fim de 172 

equipar salas de atendimento e de ações com grupos; R$ 30.803,55 – Favorável; EURECA 173 

I / Apoio Socioeducativo em Meio Aberto _ Aquisição de equipamentos permanentes e de 174 

materiais de consumo; R$ 29.982,00 – Favorável; EURECA II / Apoio Socioeducativo em 175 

Meio Aberto _ Aquisição de equipamentos permanentes; _ Contratação serviços de 176 

terceiros PJ – Oficina Socioeducativa – Artesanato;  R$ 29.829,77 – Favorável; CRAS 177 

CANCELLI / Orientação e Apoio Sociofamiliar _ Aquisição de equipamentos permanentes e 178 

materiais de consumo; _ Contratação serviços de terceiros PJ – Oficina de Dança; R$ 179 

23.662,86 -  Favorável; CRAS INTERLAGOS / Orientação e Apoio Sociofamiliar _ 180 

Aquisição de equipamentos permanentes; R$ 25.547,03 – Favorável; CRAS CENTRAL / 181 

Orientação e Apoio Sociofamiliar (atendimento volante) _ Aquisição de equipamentos 182 

permanentes; _ Contratação serviços de terceiros PJ – Oficinas de Teatro e de Dança; R$ 183 

25.412,59 – Favorável; CRAS PERIOLO / Orientação e Apoio Sociofamiliar _ Aquisição de 184 

equipamentos permanentes e mobiliário; R$ 30.000,00 – Favorável; CRAS XIV DE 185 

NOVEMBRO / Orientação e Apoio Sociofamiliar _ Aquisição de equipamentos permanentes 186 

e de materiais de consumo; _ Contratação serviços de terceiros PJ – Oficinas de  Dança; 187 

R$ 27.145,43 – Favorável; CRAS CEU / Orientação e Apoio Sociofamiliar _ Aquisição de 188 

equipamentos permanentes e de materiais de consumo; _Contratação serviços de terceiros 189 

PJ – Oficinas de Violão; R$ 29.815,68. Valor não liberado Indeferido – Resolução nº 190 

033/2016 de 05/10/2016 CRAS CASCAVEL VELHO / Orientação e Apoio Sociofamiliar e 191 

de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto _ Aquisição de equipamentos permanentes e de 192 



materiais de consumo;  Contratação serviços de terceiros PJ – Oficinas de Dança e de 193 

Capoeira; R$ 19.137,00 – Favorável; CEU / Apoio Socioeducativo em Meio Aberto _ 194 

Aquisição de equipamentos permanentes e de materiais de consumo; _ Contratação 195 

serviços de terceiros PJ – Oficinas de Cine e Vídeo; R$ 30.769,86 – Favorável; Plano 196 

readequado conforme Resolução nº 033/2016 de 05/10/2016; CENTRO DA JUVENTUDE / 197 

Apoio Socioeducativo em Meio Aberto _ Aquisição de equipamentos permanentes; R$ 198 

18.704,42 – Favorável; CAPS i / Apoio Socioeducativo em Meio Aberto_Equipamentos 199 

permanentes e de materiais de consumo; R$ 49.745,39 – Favorável; Plano readequado 200 

conforme Resolução nº 033/2016 de 05/10/2016; CAPS AD / Apoio Socioeducativo em 201 

Meio Aberto _ Aquisição de equipamentos permanentes e de materiais de consumo; _ 202 

Contratação serviços de terceiros PJ – Instrutor de Artes/ Capacitação para formação de 203 

multiplicadores – descentralização de ações do CAPS AD em Cascavel, a fim de 204 

proporcionar a discussão e fortalecimento de ações para o enfrentamento dos problemas 205 

do uso e abuso de álcool e outras drogas na infância e juventude, focados na prevenção e 206 

orientação aos serviços da rede intersetorial do Município. R$ 48.183,60 – Favorável;                                                                                             207 

VALOR PARCIAL - R$ 560.740,50; ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS. UNIDADE/ 208 

REGIME DE ATENDIMENTO - OBJETO DO PLANO - VALOR SOLICITADO - PARECER 209 

DA COMISSÃO. APAE / Orientação e Apoio Sociofamiliar _ Aquisição de equipamentos 210 

permanentes e materiais de consumo; R$ 44.212,00 - Valor liberado R$ 34.962,00 - 211 

Indeferido o valor de R$ 9.250,00 destinado à aquisição de equipamentos para a sala de 212 

Serviço Social do programa inscrito no CMDCA; Favorável a liberação do valor total de R$ 213 

34.962,00, independentemente das ressalvas quanto a entrega intempestiva do Plano de 214 

Trabalho e Aplicação. CEMIC / Orientação e Apoio Sociofamiliar e de Apoio Socioeducativo 215 

em Meio Aberto _ Aquisição de equipamentos permanentes e de materiais de consumo;  216 

R$ 49.997,00 – Favorável; APOFILAB / Apoio Socioeducativo em Meio Aberto _ Aquisição 217 

de equipamentos permanentes e de consumo; _ Contratação de serviços de terceiros PJ – 218 

Oficinas de Artes; R$ 49.619,00 – Favorável; GUARDA MIRIM / Apoio Socioeducativo em 219 

Meio Aberto – Aprendizagem Profissional para Adolescentes_ Aquisição de equipamentos 220 

permanentes; R$ 37.079,00 – Favorável; ASSOCIAÇÃO RECANTO DA CRIANÇA / 221 

Acolhimento Institucional _ Aquisição de equipamentos permanentes e de consumo; R$ 222 

21.978,00 – Favorável;  Apresentou novo Plano de Trabalho e Aplicação em substituição 223 

ao “contêiner” – Deliberado pelo CMDCA pela Resolução nº 033/2016 de 05/10/2016. 224 

GERAR / Apoio Socioeducativo em Meio Aberto – Aprendizagem Profissional para 225 



Adolescentes _ Aquisição de equipamentos permanentes para montar laboratório de 226 

informática; R$ 45.850,00 - Valor não liberado Indeferido. VALOR PARCIAL R$ 193.635,00 227 

VALOR TOTAL GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAL R$ 754.375,50. Sugerem 228 

ainda a aprovação da justificativa apresentada pela SEASO, através do Ofício nº 845/2016 229 

de 16/08/2016 quanto ao não cumprimento integral do objeto de Plano(s) de Trabalho(s) 230 

anterior (es) financiado(s) com recursos do FIA Municipal, conforme prevê o Edital de 231 

Análise e Seleção dos Planos de Trabalho e Aplicação – FIA 2016, pois tal situação é 232 

impeditiva ao pleito conforme item VI (“b - c”) do referido Edital, dos seguintes e Programas 233 

Governamentais e Entidades não Governamentais: UAIF, UAIM, Família Acolhedora, 234 

CREAS I, CREAS II, EURECA I, EURECA II, CRAS XIV DE NOVEMBRO, CRAS 235 

CANCELLI, CRAS INTERLAGOS, CRAS CENTRAL, CRAS PERIOLO, CRAS CEU, CRAS 236 

CASCAVEL VELHO, CEU, CENTRO DA JUVENTUDE e CAPS AD. Solicitam ao CMDCA 237 

que reanalise a situação do número de atendimentos de adolescentes de 14 a 17 anos, em 238 

relação ao número de jovens atendidos pela entidade GERAR, assim como quanto à 239 

manutenção da inscrição do seu Programa de Aprendizagem no CMDCA. Sugerem que 240 

diante da diferença de valores destinados ao pleito de R$ 794.589,44 (setecentos e 241 

noventa e quatro mil e quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), e 242 

do valor total dos Planos a serem aprovados pelo Conselho que é de R$ 754.375,50 243 

(setecentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta 244 

centavos), que o valor remanescente desta partilha, no valor de R$ 40.213,94 (quarenta mil 245 

e duzentos e treze reais e noventa e quatro centavos), seja mantido no Fundo para futura 246 

partilha. Hudson solicita retirada dos seguintes CONSIDERANDOS, deste parecer e que os 247 

mesmos sejam colocados no parecer referente a deliberação de recursos para o CAPS AD, 248 

pois são valores de partilha anterior e não de 2016: CONSIDERANDO a Resolução nº 249 

028/2016, de 14 de setembro 2016 – CMDCA, que aprova suplementação de R$ 15.000,00 250 

(quinze mil reais) para a aquisição de um “contêiner” pelo CAPS AD, conforme deliberado 251 

pelo Conselho através da Resolução nº 019/2015, desta forma totalizando R$ 40.000,00 252 

(quarenta mil reais), assim como de que caso haja impedimentos legais para a aquisição 253 

do “contêiner”, que o recurso equivalente seja utilizado pelo CAPS AD com a apresentação 254 

de novo Plano de Trabalho e Aplicação e que a Unidade esclareça e justifique quanto a 255 

utilização e destinação dos demais bens e a capacitação deliberada pelo Conselho no 256 

mesmo Plano de Trabalho e Aplicação; CONSIDERANDO a Resolução nº 034/2016 de 06 257 

de outubro de 2016- CMDCA, que indefere a aquisição de “contêiner” pelo CAPS AD, 258 



deliberado pelo CMDCA através da Resolução nº 019/2015 de 20/05/2015 – CMDCA e 259 

aprova a apresentação de novo Plano de Trabalho e Aplicação no valor de R$ 40.000,00 260 

(quarenta mil reais) até a data de 17/10/2016. Hudson agradece ao empenho de todos os 261 

conselheiros que participaram das reuniões das Comissões, para análise da documentação 262 

e dos Planos de Trabalho desta partilha do FIA, pois foram oito reuniões das comissões 263 

para preparar o parecer, e este trabalho demandou o empenho de todos. Valdair agradece 264 

também e parabeniza pelo ótimo trabalho. Não havendo dúvidas o Presidente coloca em 265 

aprovação o parecer com a proposição de alteração de Hudson, o qual foi aprovado com 266 

vinte e um (21) votos favoráveis. Fabio faz a leitura do Ofício nº 1197/2016 da SEASO que 267 

trata do saldo atual dos recursos que estão alocados no FIA. Empenhos a pagar somam: 268 

R$152.932,47 (cento e cinquenta e dois mil e novecentos e trinta e dois reais e quarenta e 269 

sete centavos). O total à empenhar: R$ 402.531,35 (quatrocentos e dois mil e quinhentos e 270 

trinta e um reais e trinta e cinco centavos). O total do valor na conta corrente do FIA: R$ 271 

1.665.591,01 (um milhão e seiscentos e sessenta e cinco mil e quinhentos e noventa e um 272 

reais e um centavo). O saldo a ser deliberado conforme o Ofício nº 691/2016 no valor de 273 

R$ 794.589,44 (setecentos e noventa e quatro mil e quinhentos e oitenta e nove reais e 274 

quarenta e quatro centavos), perfazendo um saldo atual de R$ 315.537,75 (trezentos e 275 

quinze mil e quinhentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos). Neste valor de 276 

saldo será acrescido ainda o total de R$ 40.213,94 (quarenta mil e duzentos e treze reais e 277 

noventa e quatro centavos) que sobrou da partilha do FIA de 2016. Totalizando R$ 278 

355.751,69 (trezentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e um reais e 279 

sessenta e nove centavos) para a próxima partilha do FIA em 2017. Para finalizar este 280 

processo, após a publicação os Planos serão encaminhados à Secretaria Municipal de 281 

Assistência Social, Gestora Contábil do FIA para as providências de Convênios e Licitação. 282 

Dando continuidade passa-se ao item 6) Apreciação e aprovação do Parecer das 283 

Comissões de Orçamento e Finanças e de Monitoramento e Avaliação referente ao 284 

Plano de Trabalho e Aplicação do CAPS AD – Conforme Resolução n° 034/2016 – 285 

CMDCA: Fabio faz a leitura do: PARECER DAS COMISSÕES DE ORÇAMENTO E 286 

FINANÇAS E DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CMDCA Ref.: Substituição de 287 

Plano de Trabalho CAPS AD – Partilha FIA 2012/2013 – Resolução n° 064/2014 de 288 

04/12/2014. As Comissões de Orçamento e Finanças e de Monitoramento e Avaliação do 289 

CMDCA, no uso de suas atribuições, realizaram reunião para análise do Plano de Trabalho 290 

e Aplicação apresentado pelo CAPS AD, em substituição à aquisição de um “contêiner”, e: 291 



CONSIDERANDO a Resolução nº 019/2015 de 20 de maio de 2015, que aprova projetos 292 

partilha do FIA 2012/2013 – referentes à Resolução n° 064/2014 de 04/12/2014; 293 

CONSIDERANDO a Resolução nº 028/2016, de 14 de setembro 2016 – CMDCA, que 294 

aprova suplementação de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a aquisição de um 295 

“contêiner” pelo CAPS AD, conforme deliberado pelo Conselho através da Resolução nº 296 

019/2015, desta forma totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), assim como de que 297 

caso haja impedimentos legais para a aquisição do “contêiner”, que o recurso equivalente 298 

seja utilizado pelo CAPS AD com a apresentação de novo Plano de Trabalho e Aplicação e 299 

que a Unidade esclareça e justifique quanto a utilização e destinação dos demais bens e a 300 

capacitação deliberada pelo Conselho no mesmo Plano de Trabalho e Aplicação; 301 

CONSIDERANDO a Resolução nº 034/2016 de 06/10/2016 que indefere a aquisição de 302 

“contêiner” pelo CAPS AD, deliberado pelo CMDCA através da Resolução n° 019/2015 de    303 

20/05/2015 – CMDCA e aprova a apresentação de novo Plano de Trabalho e Aplicação; 304 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, justificou 305 

através do Ofício nº 845/2016 de 16/08/2016 quanto ao não cumprimento integral do objeto 306 

de Plano de Trabalho do CAPS AD, contudo continuam pendentes as aquisições de um 307 

tripé para câmera digital, um gravador de voz, uma caixa de som, uma caixa acústica com  308 

amplificador e uma capacitação de 20 h/aula; CONSIDERANDO que o Plano de Trabalho e 309 

Aplicação recebidos pelo CMDCA do CAPS AD, após análise preliminar das Comissões de 310 

Orçamento e Finanças e de Monitoramento e Avaliação, houve a orientação técnica da 311 

gestão da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, com emissão de parecer favorável ao 312 

pleito. As Comissões de Orçamento e Finanças e de Monitoramento e Avaliação do 313 

CMDCA, apresentam as seguintes proposições à plenária da Reunião Ordinária do 314 

Conselho, para deliberação: UNIDADE/ REGIME DE ATENDIMENTO - OBJETO DO 315 

PLANO - VALOR SOLICITADO - PARECER DA COMISSÃO - CAPS AD / Apoio 316 

Socioeducativo em Meio Aberto _ Aquisição de equipamentos permanentes e de materiais 317 

de consumo; R$ 39.960,40 – Favorável; Solicitam a aprovação da justificativa apresentada 318 

pela SEASO, através do Ofício nº 845/2016 de 16/08/2016 quanto ao não cumprimento 319 

integral do objeto de Plano de Trabalho anterior financiado com recursos do FIA Municipal, 320 

do CAPS AD; Sugerem que a SEASO seja oficiada para que esclareça quanto a pendência 321 

de aquisição dos itens já deliberados pelo Conselho: um tripé para câmera digital, um 322 

gravador de voz, uma caixa de som, uma caixa acústica com  amplificador e uma 323 

capacitação de 20 h/aula. Etelda lembra que conforme proposto pelo Hudson, no momento 324 



de aprovação do parecer anterior das Comissões, a Resolução nº 028/2016 que foi 325 

excluída do parecer anterior deverá ser incluída neste parecer: CONSIDERANDO a 326 

Resolução nº 028/2016, de 14 de setembro 2016 – CMDCA, que aprova suplementação de 327 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a aquisição de um “contêiner” pelo CAPS AD, 328 

conforme deliberado pelo Conselho através da Resolução nº 019/2015, desta forma 329 

totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), assim como de que caso haja impedimentos 330 

legais para a aquisição do “contêiner”, que o recurso equivalente seja utilizado pelo CAPS 331 

AD com a apresentação de novo Plano de Trabalho e Aplicação e que a Unidade esclareça 332 

e justifique quanto a utilização e destinação dos demais bens e a capacitação deliberada 333 

pelo Conselho no mesmo Plano de Trabalho e Aplicação. Quanto a Resolução nº 034/2016 334 

já está contemplada neste parecer, portanto desnecessário incluí-la. A Secretaria de 335 

Assistência Social encaminhou ao CMDCA o Ofício nº 1176/2016 que trata dos objetos 336 

pendentes do projeto do CAPS AD, no qual esclarece que já foram solicitados através das 337 

requisições nº 582/2016 e nº 580/2016 e foram enviadas para empenho. Fabio explica 338 

ainda, que a capacitação pendente, está sendo vista a possibilidade de ser com a Vera 339 

Miranda para fazer capacitação para a Rede. Não havendo dúvidas sobre o parecer, 340 

Valdair coloca em aprovação, sendo aprovado com vinte e um (21) votos favoráveis, com a 341 

inclusão nos “CONSIDERANDOS” da Resolução nº 028/2016, quando da elaboração da 342 

Resolução que será publicada pelo Conselho. Dando continuidade a reunião o presidente 343 

passa ao item de pauta nº 7) Apreciação e aprovação da proposta de metodologia de 344 

trabalho da Comissão Especial de Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação e 345 

Fiscalização da Execução dos Planos de Trabalho e Aplicação – Partilha FIA 2016: 346 

Fabio explica que a comissão foi formada para fiscalizar a aplicação dos recursos do FIA e 347 

para tanto teve que criar metodologias de trabalho, o que desencadeou um longo trabalho. 348 

Neste momento Fabio lê a proposta de metodologia de trabalho elaborado pela 349 

COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E 350 

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO E APLICAÇÃO – 351 

PARTILHA FIA 2016. Ref.: Proposta de Metodologia de Trabalho da Comissão. A 352 

Comissão Especial de acompanhamento, monitoramento, avaliação e fiscalização da 353 

Execução dos Planos de Trabalho e Aplicação – Partilha FIA 2016 do CMDCA, no uso de 354 

suas atribuições, realizou reuniões nas datas de 18/10/2016 e 26/10/2016 para a 355 

elaboração da Proposta de Metodologia de Trabalho da Comissão, a qual apresenta para 356 

deliberação do Conselho, e: CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.278/2013, alterada pela 357 



Lei Municipal n° 6.423/2014; CONSIDERANDO a Resolução n° 052/2015 de 10/11/2015 358 

que aprova o regimento interno do CMDCA – Gestão 2015/2017; CONSIDERANDO a 359 

Resolução n° 023/2016, de 27 de julho de 2016 – CMDCA, que aprova o Edital de Análise 360 

e Seleção dos Planos de Trabalho e Aplicação – FIA 2016; CONSIDERANDO a Resolução 361 

n° 029/2016 de 14/09/2016 que institui a Comissão Especial de Acompanhamento, 362 

Monitoramento, Avaliação e Fiscalização da Execução dos Planos de Trabalho e Aplicação 363 

– Partilha FIA 2016. PROPOSTA DE METODOLOGIA DE TRABALHO. Art. 1° A Comissão 364 

Especial de Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação e Fiscalização da Execução dos 365 

Planos de Trabalho e Aplicação - Partilha FIA 2016 é uma Comissão de caráter especial do 366 

CMDCA, consoante o Artigo 12º, §2º do Regimento Interno. Art. 2º A Comissão referida no 367 

caput deste artigo é constituída por 06 (seis) membros do CMDCA, sendo 03 (três) da 368 

representação não Governamental e 03 (três) da representação Governamental. Parágrafo 369 

único - Os membros da comissão foram eleitos dentre os membros do CMDCA não 370 

pertencentes a Entidades ou Programas proponentes de Planos de Trabalho e Aplicação 371 

relativos à Partilha do FIA 2016 - Resolução nº 023/2016. Art. 3º A Comissão Especial de 372 

Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação e Fiscalização da Execução dos Planos de 373 

Trabalho e Aplicação - Partilha FIA 2016 tem como função acompanhar, monitorar, avaliar, 374 

fiscalizar os Planos de Trabalho e Aplicação, a implantação e implementação dos mesmos, 375 

os quais foram apresentados por Unidades Governamentais e Entidades não 376 

Governamentais e deliberados pelo CMDCA na Partilha do FIA 2016. Art. 4° São 377 

atribuições da Comissão Especial de Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação e 378 

Fiscalização da Execução dos Planos de Trabalho e Aplicação - Partilha FIA 2016: I - 379 

Realizar estudo dos planos de trabalho da Partilha FIA 2016, aprovados pelo CMDCA; II - 380 

Fiscalizar a execução dos Planos de Trabalho e Aplicação e o cumprimento do cronograma 381 

de desembolso e execução através de acompanhamento e monitoramento dos planos da 382 

partilha do FIA 2016; III - Receber comunicação da Secretaria Municipal de Assistência 383 

Social – SEASO, quanto a execução dos Planos e entrega dos bens adquiridos aos 384 

Programas Governamentais e para as Entidades não Governamentais e participar do ato 385 

da entrega dos mesmos conforme deliberado pelo Conselho, assim como receber 386 

justificativas de situações de descumprimento do objeto do(s) Plano(s) de Trabalho(s) e 387 

Aplicação; IV - Elaborar cronograma de atividades da Comissão e de visitas “in loco”, 388 

durante a vigência dos Planos de Trabalho e Aplicação – Partilha FIA 2016, respeitado o 389 

cronograma de prazos estabelecidos pela Resolução 023/2016; (ANEXO I). V - Avaliar, 390 



fiscalizar e verificar quanto à execução e a aplicabilidade dos recursos de acordo com os 391 

Planos de Trabalho e Aplicação, através de roteiro de visitas, a fim de comprovar e garantir 392 

que a destinação dos recursos seja para uso restrito e exclusivo no atendimento da Política 393 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e em cumprimento ao objeto e público 394 

alvo dos referidos Planos; (ANEXO II). VI - Solicitar aos gestores dos Programas e 395 

Entidades contempladas pela Partilha do FIA 2016, a qualquer tempo, que prestem 396 

informações necessárias ao acompanhamento, a fiscalização e a avaliação das atividades 397 

desenvolvidas para o efetivo cumprimento do Plano apresentado e aprovado pelo CMDCA; 398 

VII - Discutir e emitir pareceres sobre matéria referente à fiscalização dos Planos de 399 

Trabalho e Aplicação do FIA 2016, de acordo com Resolução 023/2016; VIII - Prestar 400 

informações ao CMDCA, através de relatórios mensais, sobre as ações e atividades 401 

desenvolvidas pela Comissão Especial de Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação e 402 

Fiscalização da Execução dos Planos de Trabalho e Aplicação - Partilha FIA 2016; 403 

(ANEXO III). IX - Emitir informações formais à plenária do Conselho, quando solicitado. Art. 404 

5° A Comissão Especial de Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação e Fiscalização da 405 

Execução dos Planos de Trabalho e Aplicação - Partilha FIA 2016 se reunirá mensalmente, 406 

ou excepcionalmente quando necessário, a fim de alinhar as estratégias de ações e 407 

reavaliar o cronograma de visitas.  Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 408 

publicação. Assinam: Edlaine da Silva Dutra (Membro), Fábio Tomasetto (Coordenador), 409 

Jane Prestes Dalagnol (Membro), José Cesar Sagrilo (Relator). Neste documento foram 410 

anexados propostas de relatórios formatados para preenchimento durante as visitas: 411 

ANEXO I - CRONOGRAMA DE VISITA; ANEXO II - ROTEIRO DE VISITA; ANEXO III - 412 

RELATÓRIO MENSAL. Após a leitura o Presidente pergunta se há sugestões e Etelda 413 

sugere que seja alterado no Artigo 6º onde se lê “resolução” seja alterado para “proposta”. 414 

Não havendo mais sugestões, o presidente coloca em aprovação, a qual é aprovada com 415 

vinte e um (21) votos favoráveis. Dando continuidade, Valdair passa ao item de pauta 416 

número 8) Discussão e encaminhamentos propostos pela Comissão de 417 

Monitoramento e avaliação em relação a entrega de relatórios mensais e anual ao 418 

Conselho, devido transição do IRSAS para o Sistema IPM: COMISSÃO DE 419 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CMDCA; Ref.: Proposta de encaminhamentos 420 

relativos à entrega dos Relatórios Mensais pelas Entidades e Unidades de atendimento. A 421 

Comissão de Monitoramento e Avaliação, no uso de suas atribuições e diante dos 422 

encaminhamentos já realizados pelo CMDCA junto à Secretaria Municipal de Assistência 423 



Social e Secretaria Municipal de Administração quanto à inserção de dados de atendimento 424 

de crianças e adolescentes pelas Entidades no Sistema IPM para a extração de Relatórios 425 

Mensais e condensados, encaminha para análise da plenária do Conselho os seguintes 426 

encaminhamentos: 1) Que as Unidades Governamentais e as Entidades não 427 

Governamentais registradas e com programas inscritos no CMDCA, entreguem os 428 

relatórios mensais do mês de Outubro extraídos do IRSAS ou o de praxe pelos que não 429 

possuem acesso ao IRSAS; 2) Após o mês de Outubro do corrente ano, os relatórios 430 

mensais ficam pendentes e a entrega condicionada a liberação do Sistema IPM para a 431 

inserção dos dados no mesmo e a consequente emissão de relatórios mensais e/ou outros 432 

relatórios condensados; 3) Quanto ao relatório anual de atividades, que o mesmo fique 433 

pendente, e seja entregue após análise da SEASO de sua emissão através do IRSAS e 434 

entrega ao CMDCA. Etelda diz que os relatórios já foram criados e aprovados pela 435 

plenária, já foram enviados à IPM para que proceda a inclusão dos dados para gerar o 436 

relatório no sistema, mas não se sabe ainda a data em que o sistema vai começar a 437 

funcionar, que oficialmente esses dados ainda não chegaram ao CMDCA. A proposta é que 438 

até outubro os relatórios sejam entregues com dados extraídos do IRSAS, e que seja 439 

interrompido a entrega após essa data até que seja implantado o IPM. Valeria Medeiros, 440 

coordenadora da Comissão de Monitoramento e Avaliação, ressalta que a partir de outubro 441 

o IRSAS será apenas para consulta e não poderão mais extrair relatórios, e pensando na 442 

complexidade que seria fazer um relatório manualmente, sugere que sejam interrompidos 443 

até o IPM estar em pleno funcionamento. Diz também que já foram enviados os relatórios 444 

para a IPM e os técnicos já estão fazendo a capacitação para a utilização do sistema. 445 

Etelda complementa que hoje a maioria unidades que estão formais no Conselho são da 446 

SEASO, e das demais politicas da Saúde somente o CAPS i e AD e do Esporte e Lazer e 447 

Cultura, não estão formalizadas. Explica que houve uma reunião com a gestão da SEASO, 448 

IPM e a presença de Valdair para discutir e solicitar aos demais gestores das Políticas que 449 

atendem crianças e adolescentes, para que solicitassem ao IPM a inclusão dos mesmos 450 

dados em suas bases, para futuro uso ao terem programas inscritos no CMDCA. Andressa 451 

Bremm representante do Ministério Público, pergunta se os dados dos adolescentes em 452 

conflito com a lei continuam sendo disponibilizados para o Ministério Publico como no 453 

IRSAS. Etelda responde que provavelmente sim, pois contempla o acesso como 454 

“privilégio”, garantindo o acesso sigiloso conforme a utilização e necessidade de cada 455 

órgão. Fábio sugere que seja estipulada uma data limite para que sejam entregues os 456 



relatórios de novembro e dezembro de 2016. Etelda sugere que seja oficiada a SEASO 457 

quanto ao prazo que o IPM deverá liberar o sistema para uso. Não havendo mais 458 

perguntas, o Presidente coloca em aprovação o encaminhamento relativo ao Ofício à 459 

SEASO o qual foi aprovado com vinte e um (21) votos favoráveis, em seguida Valdair 460 

colocou em aprovação a Proposta de encaminhamentos relativos à entrega dos Relatórios 461 

Mensais pelas Entidades e Unidades de atendimento o qual foi aprovado com dezenove 462 

(19) votos favoráveis e duas (02) ausências, dos conselheiros Hudson e Valéria. Dando 463 

continuidade passa-se ao item 9)  Ratificação da plenária do Conselho do Ofício n° 464 

310/2016 de 10/10/2016 remetido pelo CMDCA à 8ª Promotoria de Justiça: Fábio fez a 465 

leitura do Ofício n° 310/2016 conforme segue: O Conselho Municipal dos Direitos da 466 

Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições, em resposta ao Ofício 467 

supracitado informa que todas as denúncias e pedidos de providências relativas ao 468 

desempenho da função de Conselheiros Tutelares foram analisadas pela Comissão de 469 

Ética e Disciplina do CMDCA, a qual buscou informações complementares e apresentou 470 

proposição de encaminhamentos à plenária do CMDCA. A plenária do CMDCA deliberou 471 

sobre os referidos encaminhamentos: pelo arquivamento, abertura de sindicância ou 472 

processo administrativo disciplinar. Os documentos para a continuidade ou abertura de 473 

processos administrativos foram enviados para o Departamento de Recursos Humanos/ 474 

Secretaria de Administração para as devidas providências e os encaminhamentos 475 

ocorrerão com a aprovação da Lei Municipal dos Conselhos Tutelares, já aprovada pelo 476 

CMDCA e que está em trâmite junto ao Executivo Municipal e Câmara Municipal de 477 

Vereadores. Valdair explica que havia um prazo para responder ao Ministério Público, por 478 

esse motivo foi feito antes da plenária. Após explicação, coloca em aprovação a ratificação 479 

do Oficio n° 310/2016, o qual foi aprovado com dezenove (19) votos favoráveis e duas (02) 480 

ausências, dos conselheiros Hudson e Valéria. Fabio aproveita o momento para convocar a 481 

Comissão de Ética e Disciplina para reunião dia vinte e três de novembro (23/11) às oito e 482 

trinta horas (8h30) na Sala Cinco (05) do SENAC para fazer os encaminhamentos dos 483 

processos pendentes. Na sequência o Presidente passa ao item de pauta número 10) 484 

Definição quanto à representação/ inscrição de dois Conselheiros de Direitos do 485 

CMDCA para a participação em evento da SEASO: Ofício n° 1181/2016 de 03/11/2016 486 

– SEASO - I Mostra de Práticas Inovadoras da Proteção Social Básica com o tema 487 

“Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos” em 01/12/2016 das 8h30 às 488 

17h no Auditório da Prefeitura Municipal: Fábio fez a leitura do convite no qual é 489 



ofertado ao CMDCA duas vagas para participação. O Presidente pergunta se alguém se 490 

disponibiliza a fazer parte da I Mostra de Práticas Inovadoras da Proteção Social Básica e 491 

as conselheiras Silvana Andrade e Mayara Martins Mellos se propuseram a participar. O 492 

Presidente coloca em aprovação a indicação das conselheiras a qual é aprovada com vinte 493 

e um (21) votos favoráveis. A Secretaria Executiva fica responsável por enviar as 494 

Conselheiras o link para fazerem as inscrições para o evento. Etelda aproveita o momento 495 

para apresentar a nova estagiária da Secretaria Executiva dos Conselhos, Larissa Néia, a 496 

qual faz estágio de terceiro grau, do curso de Administração da FAG – Faculdade Assis 497 

Gurgacz, e iniciou as atividades na Secretaria Executiva a um (01) mês. Dando 498 

continuidade o Presidente passa a pauta 11) Apresentação de Projetos desenvolvidos 499 

pelos Adolescentes Bolsistas do Centro da Juventude (20 minutos): Fabio explica que 500 

ele e a conselheira Jane Prestes Dalagnol, representam o CMDCA no Projeto dos 501 

Adolescentes Bolsistas e solicitaram esta pauta para apresentar as atividades 502 

desenvolvidas pelos Adolescentes do Centro da Juventude. Em seguida Fabio passa a 503 

palavra para Leticia Fernanda de Quadros Gonçalves que é facilitadora do Projeto com os 504 

adolescentes e diz que o projeto começou com doze (12) adolescentes, que estes tem 505 

fortalecido muito o vinculo com a comunidade. Neste momento é passado um vídeo feito 506 

pelos adolescentes bolsistas apresentando o Centro da Juventude. Neste vídeo eles 507 

mostram todas as atividades desenvolvidas por eles. Após a apresentação do vídeo as 508 

adolescentes Andressa Brito e Luana Caccia fizeram uma apresentação em slides do 509 

Projeto Agentes de Cidadania e das ações que são desenvolvidas por todos os 510 

adolescentes bolsistas. O que é: Projeto de intervenção na comunidade através de ações 511 

desenvolvidas pelos adolescentes do Centro da Juventude, estimulando o protagonismo 512 

juvenil e a cidadania! Projeto – Vamos Contar Histórias. Objetivo: Estimular a convivência 513 

intergeracional, a leitura, o senso crítico.Trabalho Intergeracional; Fortalecimento de 514 

vínculos; Parcerias com entidades governamentais e não-governamentais. Projeto – Jovem 515 

Esportista. Objetivo: Promover a integração entre os bairros, o respeito ao próximo, mais 516 

saúde e bem estar. Monitorias nas aulas de esporte; Organização de torneios e 517 

campeonatos envolvendo a comunidade. Projeto – Orgulho Nerd. Objetivo: Trabalhar a 518 

cooperação mútua, o raciocínio lógico e a criatividade. Monitoria nas atividades de RPG e 519 

Inclusão Digital; Ações envolvendo a cultura Geek. Projeto – RAP (Ritmo, Amor e Poesia). 520 

Objetivo: Criar uma consciência crítica nos jovens através da arte urbana. Monitoria nas 521 

atividades de Hip Hop, skate e graffiti; Atividades nos Colégios Estaduais e Escolas 522 



Municipais da região. Projeto – Brincando de ser Cidadão. Objetivo: Instigar a cooperação, 523 

o conhecimento do território e a luta por direitos através do esporte. Monitoria nas 524 

atividades de skate e jogos cooperativos; Projeto – Música na Escola. Objetivo: Estimular o 525 

respeito a diversidade cultural através da música e seus contextos. Monitoria nas 526 

atividades de Educomunicação (rádio, edição); Seleção de músicas diária na Rádio do 527 

Centro da Juventude. Projeto – Origami Também é Arte. Objetivo: Ensinar sobre a arte 528 

milenar do origami, desenvolver a paciência e dedicação. Aplicação da atividade de 529 

Origami no Centro da Juventude; Confecção de dobraduras para eventos e exposições. 530 

Projeto – Assessoria Educacional. Objetivo: Promover o cuidado com a casa comum desde 531 

as primeiras fases de formação da criança. Desenvolvimento de atividades lúdicas com 532 

crianças; Trabalhar a sustentabilidade através da confecção de brinquedos pedagógicos. 533 

Luana diz que no dia de ontem eles se reuniram e debateram sobre o que pode melhorar 534 

no Centro da Juventude, Leticia diz que há dois (02) anos que o Centro da Juventude não 535 

recebe oficineiros, mas que eles como bolsistas estão ajudando, mas não é o suficiente. 536 

Luana pede que o CMDCA acredite no Projeto Agentes da Cidadania, diz que os 537 

adolescentes cobram porque o Centro da Juventude não oportuniza e não disponibiliza a 538 

estrutura necessária, para que possam desenvolver as atividades no final de semana. 539 

Rosangela Gouveia, Coordenadora do Centro da Juventude, diz estar muito feliz por ceder 540 

este espaço para a Reunião do CMCDA, onde pôde mostrar para o conselho todas as 541 

atividades. Agradece aos adolescentes pela monitoria que fazem no Centro da Juventude, 542 

agradece também aos pais, pois sem eles não há como dar continuidade ao projeto. Passa 543 

a palavra para Ana que é mãe de adolescente envolvida no projeto.  Ana diz que a vida de 544 

sua filha mudou depois que começou a participar dos projetos. Era uma adolescente 545 

rebelde, e hoje tem muita responsabilidade. Parabeniza o trabalho de todos. Rosangela 546 

chama a adolescente Bruna para que fale também um pouco de sua experiência no 547 

projeto. Bruna diz que o dinheiro que ganha como bolsista no projeto ela investe em cursos 548 

preparatórios porque quer entrar em vaga no serviço militar. Rosangela agradece ao 549 

Hudson enquanto diretor da SEASO o apoio que ele tem dado ao Centro da Juventude, 550 

agradece também a sua equipe de técnicos que se empenham muito no atendimento ao 551 

público. Rosangela agradece especialmente ao Sr. Antônio Edson Grubel o qual é 552 

considerado um padrinho do CJ, e salienta que o mesmo foi apresentado a ela pela 553 

Conselheira do CMDCA Jane.  Em seguida Rosangela solicita a presença do estagiário 554 

Ednei da Silva que foi adolescente do Centro da Juventude e hoje faz estagio no serviço. 555 



Ednei faz uma apelo emocionado, pede que o CMDCA não deixe que o Centro da 556 

Juventude morra, diz que há dois anos não são contratados educadores, que hoje não há a 557 

mesma quantidade de oficinas que havia quando começou o serviço, e por esse motivo os 558 

adolescentes não estão mais aderindo as atividades desenvolvidas. Na sequência 559 

Rosangela coloca mais um vídeo, que também foi criado pelos adolescentes do CJ no qual 560 

conta a história do Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado “As aventuras de Leo”, 561 

cujo material já foi utilizado em eventos promovidos pelo CMDCA e pode ser utilizado no 562 

trabalho de divulgação do papel do Conselho. Após o vídeo Rosangela conta que acaba de 563 

receber uma mensagem de que o Centro da Juventude está entre os três finalistas do 564 

Premio de Jornalismo da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná - AMOP, e que o 565 

resultado sairá na próxima sexta-feira. Valdair diz que os recursos existem, e que o Centro 566 

da Juventude solicitou apenas R$18.000,00 (dezoito mil reais) quando poderia ter solicitado 567 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para contratação dos oficineiros. Valdair diz que o 568 

Conselho está à disposição para contribuir. Hudson esclarece ser importante a fala dos 569 

adolescentes e suas preocupações, informa que o Governo Federal deixou de repassar os 570 

recursos e o Município precisou fazer algumas escolhas como, por exemplo, manter a 571 

alimentação ou folha de pagamento para alguns serviços. Diz também que cada um 572 

precisa fazer sua parte, tanto o Município quanto o Governo Federal. Etelda diz que no 573 

próximo ano terá eleição para o CMDCA, que os adolescentes tem duas vagas no CMDCA, 574 

e desafia os adolescentes do Centro da Juventude a se organizarem para candidatar-se a 575 

conselheiros do CMDCA. Valdair agradece a apresentação dos adolescente e passa ao 576 

ultimo item de pauta: 12) Informes: 12.1 – Mostra de Talentos dos Serviços de 577 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos da SEASO – em 09/12/2016 às 13h30 – 578 

Auditório Prefeitura Municipal (Ofício n° 1181/2016 de 03/11/2016 – SEASO); Este item 579 

já foi contemplado em pauta anterior. 12.2 – Apresentação da história de Cascavel pelos 580 

usuários da SEASO e SEMUC – Teatro Municipal em 20/12/2016 às 19h: Etelda diz que 581 

o Centro da Juventude terá uma participação nesta apresentação. 12.3 – Luiz Lançanova 582 

retornou as atividades de representante legal da Entidade Guarda Mirim em 583 

17/10/2016 (Ofício n° 52/2016 de 14/10/2016): Luiz Lançanova havia se licenciado para 584 

participar do pleito eleitor, retornando novamente as suas atividades em 17/10/2016. 12.4 – 585 

Lourdes Ribeiro assumiu a Presidência do CT Leste e Gustavo Scherole de Brito a 586 

Vice-Presidência (Ofício n° 665/2016 de 31/10/2016): Os Conselhos Tutelares acordaram 587 

em presidências rotativas em períodos iguais a todos, assumindo o Conselho Tutelar Leste 588 



a conselheira Lourdes Ribeiro. No Conselho Tutelar Sul a Presidente é a Eleni Cabral e 589 

Vice Presidente Everaldo da Silva Rodrigues. 12.5 – Decreto n° 13.078 de 20/09/2016 – 590 

Institui a Comissão Municipal de Análise Técnica para Estudo Pré-Acolhimento de 591 

Criança e Adolescente e dá outras providências: Essa comissão é responsável pela 592 

análise da situação de acolhimento institucional e familiar.  12.6 – Próxima Reunião 593 

Ordinária do CMDCA: 07/12/2016 às 14h – CRAS XIV de Novembro (Rua Romário 594 

Correa de Oliveira esq. c/ Francisco Guaraná – 487 nº - Fone: 3326-5041). Etelda 595 

lembra que no dia 25/11/2016 terá uma reunião do Conselho Estadual dos Direitos da 596 

Criança e Adolescente, que é quem paga as bolsas dos Adolescentes, o evento será na 597 

UNIPAR. Concluída a pauta o Presidente Valdair agradece a presença de todos e informa 598 

que está disponível um café ofertado pela Coordenação do Centro da Juventude, a qual 599 

agradece mais uma vez a participação, a liberação do espaço e acolhimento ao Conselho. 600 

Nada mais havendo para tratar, dá por encerrada à reunião às dezesseis horas e quarenta 601 

minutos e eu Katia L. Muller Mangabeira ________________________________ Agente 602 

Administrativo do CMDCA, lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pelo 603 

Presidente do CMDCA Valdair Mauro Debus ____________________________________ 604 

 605 


