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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

ATA Nº 02 – 21/02/2017 

 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e 1 

cinquenta minutos, no auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel - Centro, Cascavel – 2 

PR, aconteceu a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 3 

do Adolescente - CMDCA, sob a coordenação do seu Presidente Sr. Valdair Mauro Debus, 4 

de seus Conselheiros e convidados, conforme lista de presença anexa a esta ata. A 5 

reunião iniciou com o quórum de dezessete (17) participantes, na prorrogação de horário 6 

conforme prevê o regimento interno do Conselho. O Presidente agradeceu a presença de 7 

todos e em especial a dos: André Fritzche Fernandes – Policial Militar representando o 8 

Major Garcez do 6º BPM, Marlon Cezar de Souza - Policial Militar, Júlio C. Raizel – 9 

Assessor do Vereador Pedro Sampaio, Dr. Luciano Machado de Souza – Promotor Público 10 

de Justiça da Vara Infância e da Juventude da Comarca de Cascavel, Monica C. Stelmach 11 

– representando o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, Justa Alves dos 12 

Anjos Chesca – Assistente Social e Encarregada da Secretaria Executiva dos Conselhos e 13 

aos Conselheiros de Direitos e Conselheiros Tutelares. Em seguida o Presidente 14 

prossegue com o encaminhamento da pauta do dia: 1) Apreciação e aprovação da pauta; 15 

2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências (formais através de 16 

Ofícios); 3) Apresentação de dados de atendimentos dos Conselhos Tutelares, de 17 

acordo com a solicitação do CMDCA através do Ofício Circular Nº. 001/2017 de 18 

27/01/2017; 3.1 – Conselho Tutelar Leste – 25 minutos; 3.2 – Conselho Tutelar Oeste – 19 

25 minutos; 3.3 – Conselho Tutelar Sul – 25 minutos; _ Contribuições e 20 

esclarecimento de dúvidas – Plenária – 30 minutos; _ Aprovação de 21 

encaminhamentos, caso haja necessidade – Plenária – 10 minutos; 4) Informes: _ 22 

Recomposição da Mesa Diretiva do CMAS (Ofício n° 020/2017). O Presidente informa 23 

que há uma inclusão de um informe o qual chegou após a pauta ter sido enviada aos 24 

conselheiros, desta forma solicitou que o Ofício fosse incluído na pauta quatro: _ Ofício n° 25 

132/2017 de 13/02/2107 – SEASO – Equipe de Gestão.  O Presidente coloca em 26 

aprovação a pauta com a inclusão, a qual é aprovada com dezessete (17) votos favoráveis. 27 

Dando continuidade o presidente passou a pauta de número 2) Apreciação e aprovação 28 



das justificativas de ausências (formais através de Ofícios). Não houve nenhuma 29 

justificativa de ausência, portanto dispensando encaminhamentos. Prosseguindo o 30 

Presidente encaminhou o próximo item de pauta: 3) Apresentação de dados de 31 

atendimentos dos Conselhos Tutelares, de acordo com a solicitação do CMDCA 32 

através do Ofício Circular nº 001/2017 de 27/01/2017: O Presidente enfatiza que esta 33 

apresentação é de extrema importância, pois o CMDCA precisa destas informações, dos 34 

atendimentos dos Conselheiros Tutelares, que é a base de dados para fazermos as 35 

políticas, pois assim é possível ter a visão do que é preciso. Aproveita o momento em que 36 

todos os conselheiros tutelares se fazem presentes, com exceção da Conselheira Andrelina 37 

Batistti a qual está afastada para tratamento de saúde para se apresentarem aos 38 

Conselheiros de Direitos e aos convidados.  Na sequência o Presidente Valdair passa a 39 

palavra ao Conselheiro Tutelar Gustavo Scherole de Brito da Regional Leste para que 40 

fizesse a apresentação do Conselho Tutelar Leste. 3.1 – Conselho Tutelar Leste – 25 41 

minutos: Gustavo apresenta os dados utilizando-se de projeção em multimídia, com a 42 

exposição das seguintes informações: Registros de Atendimentos e Encaminhamentos 43 

Realizados entre 01/08/2016 à 31/12/2016. Diz que os dados foram extraídos do SIPIA 44 

conforme segue: Número de violações praticadas contra crianças/adolescentes, segundo 45 

síntese de violação: Direito à vida e à saúde: 37 casos/9,53%; Liberdade, Respeito, 46 

Dignidade: 44 casos/11,34%; Convivência Familiar e Comunitária: 218 casos/ 56,19%; 47 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer: 87 casos/22,42%; Profissionalização e Proteção no 48 

Trabalho: 2 casos/0,52%; TOTAL: 388 casos/100%. Gustavo diz que dentro destes 49 

números não estão contados as denúncias improcedentes, as que não geram casos e 50 

estas somam 67 denúncias. Neste período também tiveram 20 denúncias que não eram de 51 

atribuição do conselho tutelar. Foram 1530 documentos recebidos: fichas de referência e 52 

contrarreferência, ofícios ou outros documentos. Do disque 100 foram 10, do disque 53 

denúncia 181 foram 02, 778 atendimentos na sede do conselho de forma presencial ou por 54 

telefone. Gustavo apresentou também os números conforme cada serviço, das referências, 55 

contrarreferências e ofícios enviados pelo conselho: SESAU 8, CRAPE 0, CADUN /CMEIs 56 

75, Escolas e Colégios 153, EURECA I 8, CEMIC 22, Guarda Mirim 5, Evasão Escolar 96, 57 

Núcleo Regional de Educação 10, UBS e USF 119, HUOP 1, UPAs 9, CAPS AD 31, CAPS 58 

I 8, CASM 3, CEACRI 6, CREAS I 73, CREAS II 0, CREAS III 3, SIM-PR 0, CRAS 126, 59 

SEASO 3, Centro da Juventude 10, Família Acolhedora 0, IML 9, Vara da Infância e 60 

Juventude 80, Ministério Público 71, Vara da Família 2, Defensoria Pública 34, Comissão 61 

de Acolhimento 5,  Disque 100 - 6, Outros Conselhos Tutelares 13, Conselhos Municipais 62 



6, Ofícios diversos 5, 15ª Subdivisão Policial 7, TOTAL de encaminhamentos: 1064. 63 

Gustavo fez alguns apontamentos importantes como: Em um caso pode haver dois ou mais 64 

encaminhamentos. Os serviços que mais encaminham ofícios ao Conselho totalizando 36% 65 

dos encaminhamentos recebidos pela ordem são: Escolas e Colégios, CRAS Periolo e 66 

CRAS Interlagos, UBSs e USFs. Foram emitidas 57 advertências. 10% das solicitações do 67 

Conselho Tutelar feitas à SEMED para vaga em CMEI foram comtempladas. CREAS I 68 

como mostrado no slide tem perdido prazo na devolutiva do atendimento. Atenção especial 69 

das políticas públicas voltadas aos Colégios Estaduais, Escolas Municipais, CRAS Periolo 70 

e Interlagos, UBSs e USFs referente demanda alta de atendimento e requisições. Salientou 71 

que há necessidade de uma atenção especial das políticas públicas nas áreas de 72 

assistência social, saúde, educação, esporte e lazer, com relação aos novos loteamentos 73 

criados na região norte. Total de Atendimentos: 952 Notificações, 75 visitas, 03 74 

capacitações para conselheiros, 60 reuniões de comissões, 25 reuniões de colegiado, 00 75 

serviços visitados, 100 casos notificados não compareceram, 10 acolhimentos e 00 76 

palestras. O conselheiro José Cesar Sagrilo pediu a palavra, pois o precisaria ausentar-se 77 

da reunião. Cesar diz ter identificado na apresentação de Gustavo mais de 500 casos de 78 

evasão escolar sem devolutiva, o que não corresponde com os dados que o Programa 79 

possui. Gustavo responde que em muitos casos as famílias não foram encontradas, ou os 80 

adolescentes completaram 18 anos. A apresentação de Gustavo é aclamada pela plenária. 81 

Na sequência passa-se a apresentação do Conselho Tutelar Oeste – 25 minutos: O 82 

Conselheiro Tutelar Jerry Silvio Tristoni fez a apresentação da Regional Oeste, utilizando-83 

se de exposição em multimídia, com a exposição dos seguintes dados: Total de casos 84 

sipiados no período 01/08/2016 a 31/12/2016 – 674. Referente a todos os fatos registrados 85 

no período: Direito a vida e à Saúde: 47 casos/6,98%; Liberdade, Respeito, Dignidade: 19 86 

casos/2,82%; Convivência Familiar e Comunitária: 438 casos/64,98%; Educação, Cultura, 87 

Esporte e Lazer: 170 casos/25,22%; Total: 674 casos/100%. Não atendimento em saúde: 88 

18 casos/38,30%; atendimento inadequado em saúde: 4 casos/8,515; insegurança 89 

alimentar e nutricional: 1 caso/2,13%; ausência de ações específicas para prevenção de 90 

enfermidades e promoção da saúde: 1 caso/2,13%; prejuízo à vida e à saúde por ação ou 91 

por omissão: 8 casos/17,02%; atos atentatórios a vida e a saúde: 15 casos/31,91%. Total: 92 

47 casos/100%. Restrições ao direito de ir e vir: 1 caso/5,26%; negação do direito a 93 

liberdade e respeito: 1 caso/5,26%; atos atentatórios a cidadania: 1 caso/5,26%; 94 

discriminação: 2 casos/10,53%; violência psicológica: 4 casos/21,05%; violência física: 3 95 

casos/15,78%; violência sexual/abuso: 6 casos/31,58%; violência sexual – exploração 96 



sexual comercial: 1 caso/5,26%. Total: 19 casos/100%. Privação ou dificuldade do convívio 97 

familiar: 49 casos/11,18%; inadequação de convívio familiar: 92 casos/21%; violações a 98 

dignidade/negligência familiar: 291 casos/66,43%; ausência de programas e ações 99 

específicas para aplicação de medidas de proteção: 2 casos/0,45%; atos atentatórios ao 100 

exercício da cidadania: 4 casos/0,91%. Total: 438 casos/100%. Ausência de educação 101 

infantil ou impedimento de acesso: 51 casos/30%; inexistência de ensino fundamental ou 102 

impedimento de acesso: 8 casos/4,71%; impedimento de permanência no sistema escolar: 103 

88 casos/51,77%; falta de condições educacionais adequadas: 12 casos/7,06%; atos 104 

atentatórios ao direito a educação: 11 casos/6,47%. Total: 170 casos/100%. Fichas no 105 

arquivo por conselheiro: 1202. SERVIÇOS: CMEIS. Atendimento: 41. Demanda Reprimida: 106 

19. CREAS I. Atendimento: 34. Demanda Reprimida: 14. CREAS IV. Atendimento: 31. 107 

Demanda Reprimida: 07. CRAS XIV. Atendimento: 37. Demanda Reprimida: 09. CRAS 108 

CANCELLI. Atendimento: 27. Demanda Reprimida: 07. CRAS CÉU. Atendimento: 42. 109 

Demanda Reprimida: 08. Atendimento psicológico em faculdade. Demanda Reprimida: 25.  110 

SIM PARANÁ. Atendimento: 18. Demanda Reprimida: 08. CRAS CENTRAL.  Atendimento: 111 

04. Demanda Reprimida: 02. UBS. Atendimento: 51. Demanda Reprimida: 09. USF. 112 

Atendimento: 23. Demanda Reprimida: 03. CAPSi. Atendimento: 10. CASM: Atendimento: 113 

04. Demanda Reprimida: 01. Ginásio de Esportes. Atendimento: 08. Demanda Reprimida: 114 

08. CAPS AD. Atendimento: 25. Demanda Reprimida: 07. SEMED. Atendimento: 41. 115 

Demanda Reprimida: 19. EURECA II. Atendimento: 04. GUARDA MIRIM. Atendimento: 18. 116 

Demanda Reprimida: 06. NRE. Atendimento: 14. Demanda Reprimida: 07. UAI FEMININA. 117 

Atendimento: 02. UAI MASCULINA. Atendimento: 04. RECANTO DA CRIANÇA.  118 

Atendimento: 05. FAMÍLIA ACOLHEDORA. Atendimento: 08. Núcleo Jurídico de 119 

Faculdade. Atendimento: 23. Demanda Reprimida: 11. Estudos de caso: Atendimento: 12. 120 

Demanda Reprimida: 12. Comissão de acolhimento: Atendimento: 04. Jerry destaca 121 

também outras atividades complementares desenvolvidas pelo Conselho: Reuniões com a 122 

Rede de Proteção: 25. Capacitações: 06. Eventos da ACTOP: 02. Visitas aos serviços da 123 

Rede: 19. Ofícios recebidos (MP, VIJ, disque 100, Vara da Família, Disk 181) 106. Ofícios 124 

Expedidos: 80. Reuniões de Rede: 08. Palestras: 12. Denúncias via telefone para o 125 

Conselho Tutelar: 35. Denúncias via disque 100: 11. Denúncias via Disk 181: 08. Reuniões 126 

da Comissão de acolhimento: 04. Colegiados: 16. Novas fichas/ Novos Atendimentos: 249. 127 

SIPIADOS: 674. Acessos à Rede: 523. Dias trabalhados: 103. Atendimentos na Sede: 810. 128 

Média de atendimentos por conselheiro tutelar: 7,7. Serviços não acessados pelo Conselho 129 

Tutelar: Hospital Universitário: 08. Evasão escolar: 103. UPA: 14. Colégios: 11. A 130 



apresentação é aclamada pela plenária.  Dando continuidade passou-se à apresentação do 131 

Conselho Tutelar Sul – 25 minutos: A Conselheira Tutelar Eleni Cabral faz a 132 

apresentação, utilizando-se do multimídia para expor os dados de atendimentos: Número 133 

de violações praticadas contra crianças/adolescentes, segundo síntese da violação 134 

referente a todos os fatos do período de 01/08/2016 a 31/12/2016. Foram SIPIADOS no 135 

período 274 casos. Direito a Vida e a Saúde: 21 casos/7,65%; Liberdade, Respeito e 136 

Dignidade: 36 casos/13,14%; convivência familiar e comunitária: 154 casos/56,20%; 137 

educação, cultura, esporte e lazer: 62 casos/22,62%; profissionalização e proteção no 138 

trabalho: 1 caso/0,36%. Total: 274 casos/100%. Direito a vida e saúde: não atendimento 139 

em saúde: 5 casos/23,81%; atendimento inadequado em saúde: 2 casos/9,52%; ausência 140 

de ações específicas para prevenção de enfermidades e promoção a saúde: 2 141 

casos/9,52%; prejuízo à saúde por ação ou omissão: 4 casos/19,05%; atos atentatórios a 142 

vida e a saúde: 8 casos/38,10%. Total: 21 casos/100%. Liberdade, respeito, dignidade: 143 

atos atentatórios a cidadania: 5 casos/13,90%; discriminação: 2 casos/5,56%; violência 144 

psicológica: 3 casos/8,34%; violência física: 10 casos/27,78%; violência sexual – abuso 145 

sexual: 16 casos/44,44%. Total: 36 casos/100%. Convivência familiar: privação ou 146 

dificuldade de convívio familiar: 18 casos/11,69%; inadequação do convívio familiar: 29 147 

casos/18,82%; violações a dignidade/ negligência familiar: 106 casos/68,83%; atos 148 

atentatórios aos exercícios da cidadania: 1 caso/0,65%. Total: 154 casos/100%. Direito a 149 

educação cultura e ao esporte: Ausência de educação infantil ou impedimento de acesso: 150 

26 casos/41,94%; inexistência de ensino fundamental ou impedimento de acesso: 5 151 

casos/8,07%; impedimento de permanência no sistema escolar: 11 casos/17,74%; falta de 152 

condições educacionais adequadas: 06 casos/9,68%; atos atentatórios ao direito a 153 

educação: 14 casos/22,58%. Total: 62 casos/100%. Do direito a Profissionalização e 154 

Proteção no Trabalho: condições irregulares do trabalho: 1 caso/100%. Total: 1 caso/100%. 155 

Eleni diz que não conseguiram registrar 100% dos atendimentos no SIPIA, pois a internet 156 

não colabora, mas estão se esforçando para fazer o melhor. Expõe também que foram 211 157 

novas fichas (novos atendimentos) e que registrados 274 casos no SIPIA. Casos atendidos 158 

por conselheiro tutelar no período foram 134. Retornos: 460; informações: 127; dias 159 

trabalhados: 103. CMEI / Escola/ Evasão Novos Atendimentos: 258; CMEI /Escola/ Evasão 160 

Com Ficha já existente: 311; Ofícios Vara da Infância com Fichas já existentes: 93; Ofícios 161 

Vara da Família com fichas já existentes: 03; Ofícios Vara da Família – novos 162 

atendimentos: 03; Ofícios Ministério Público com fichas já existentes: 92; Ofícios Ministério 163 

Público – novos atendimentos: 14; Ofícios Defensoria: 11; Denúncias disk 100: 18; 164 



Denúncias Disk 181: 08;  CEACRI: 04; CRAS: 103; CREAS I: 52; CREAS de outra cidade: 165 

01; CAPS AD E CAPSi: 78; CASM: 01; CEDIP: 01; CEACRI: 04; CONSELHOS 166 

TUTELARES DE OUTROS MUNICÍPIOS: 09; DELEGACIA: 08; HUOP: 16; UBS E USF: 167 

100; UPAS: 34; CEAPAC: 01; ALBERGUE NOTURNO:01; COMISSÃO DE 168 

ACOLHIMENTO: 14; SIM PR: 02; PLANTÃO SOCIAL: 01. Total: 1085. Foram 852 169 

encaminhamentos aos serviços da Rede de Proteção. Eleni diz que o sistema está lento, 170 

que estão indo após o horário de trabalho para SIPIAR. Destaca que quando os cinco 171 

conselheiros estão SIPIANDO juntos, é bem complicado, pois trava o sistema. Diz também 172 

que foi feito um levantamento que desde janeiro até o momento, e neste período foram 173 

doze dias em que o sistema não funcionou, foi documentado através de e-mail. Eleni diz 174 

que tem dias que funciona e outros não, convida os conselheiros de direitos a fazer uma 175 

visita no Conselho Tutelar, para que possam verificar a realidade do funcionamento do 176 

SIPIA. A apresentação é aclamada pelos presentes. Continuando a pauta, o Presidente 177 

abre para a plenária fazer Contribuições e esclarecimento de dúvidas – Plenária – 30 178 

minutos: Gustavo pede a palavra para esclarecer a questão que o conselheiro Cesar fez 179 

sobre os números do Programa Evasão Escolar, pois solicitou as informações por telefone 180 

para a equipe de apoio administrativo do Conselho Tutelar Leste, recebendo a informação 181 

de que foram 248 casos, e que não sabe precisar como o Cesar chegou ao número de 500, 182 

e reafirma que a Regional teve como registro 248 casos. Valdair reforça que neste 183 

momento está aberta a plenária para perguntas e que há um microfone disponível e pede a 184 

todos que as se manifestarem digam o nome para facilitar no registro de gravação da 185 

reunião e posterior elaboração da ata. Esclarece que seria importante a participação das 186 

Secretarias afins para que os encaminhamentos possam ser feitos. Diz também que é uma 187 

grande angústia do Conselho a questão dos CREAS em relação à demanda reprimida, pois 188 

atendem as violências contra crianças e adolescentes, contudo lembra que o município 189 

criou o CREAS IV, através da SEASO, para desafogar um pouco o atendimento, fato que 190 

representa um avanço na política de atendimento da criança e do adolescente. Jhesy 191 

Fernanda P. Martins – Conselheira de Direitos e Gerente da Proteção Especial da SEASO, 192 

na qual os CREAS estão vinculados, diz que gostaria de esclarecer alguns pontos: diz que 193 

o CREAS em Cascavel está inadequado de acordo com a Política de Assistência Social. 194 

Expõe que quando se fala que o CREAS I não respondeu aos encaminhamentos, isso 195 

parece que aquele serviço está inadequado. Fala que os CREAS fazem a contrareferencia 196 

quando há atendimento com a família, e que existe uma proposta de reordenamento do 197 

serviço com revisão das metodologias atuais utilizadas. Que o CREAS não faz um 198 



atendimento e sim o acompanhamento da família. Tem casos que nunca deixarão de ser 199 

atendidos no CREAS e outros que serão acompanhados por poucos meses. Como os 200 

CREAS recebem encaminhamentos dos três Conselhos Tutelares, dos CMEIS e das UBS, 201 

fica um tanto difícil atender com agilidade a todos. Fernanda diz que com a 202 

descentralização dos atendimentos por territórios, espera-se que haja uma melhora nos 203 

atendimentos. Gustavo diz que sabe que os atendimentos são longos, mas o primeiro 204 

atendimento não pode ficar em aberto todo esse período, precisa de uma devolutiva do 205 

serviço para que o Conselho Tutelar possa dar andamento no seu trabalho e nos registros 206 

de atendimento necessários. Dr. Luciano diz que sabe que é preciso readequar os CREAS, 207 

e que há um impasse que precisa ser discutido e gerar uma definição em relação ao 208 

CREAS II que trata das medidas socioeducativas. Diz que o Gustavo tem razão quando 209 

fala que o Conselho Tutelar precisa das informações, mas o Município tem que dizer o que 210 

vai fazer com o CREAS II, e sugere que seja criado um Centro de Atendimento ao 211 

adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas e a territorialização do CREAS I. 212 

Fernanda concorda que é preciso reordenar, e isso tudo tem que solicitado aos gestores 213 

municipais. Julio Raizer pergunta de quem é a responsabilidade do gerenciamento e do 214 

suporte ao SIPIA. Jerry responde que o suporte deve ser dado pelo Município, mas que a 215 

parte de suporte técnico é do Estado, o qual faz o acompanhamento dos casos SIPIADOS 216 

e já fez uma recomendação ao Município através de Oficio ao Prefeito Municipal, no ano de 217 

dois mil e treze, de que seria necessário 1MG de internet para cada Conselheiro Tutelar, a 218 

fim de garantir que o sistema possa rodar com qualidade. A Conselheira Tutelar Lourdes 219 

Ribeiro diz que existe sim problema com a internet, mas que 90% do problema é da 220 

plataforma Federal do SIPIA, fato já identificado e reclamado também por outros 221 

municípios. Expõe que quando há um conselheiro tutelar de licença e é substituído pelo 222 

suplente, este não consegue fazer o lançamento dos dados de atendimentos. Jerry diz que 223 

ligou para Curitiba para questionar e obter esclarecimentos porque o sistema não funciona 224 

direito e foi orientado por Curitiba para que questionasse a Brasília. Dr. Luciano diz que no 225 

Judiciário também existem problemas com os sistemas, mas isso não exime os 226 

funcionários de fazer o seu trabalho, inclusive levando trabalho para casa, fato que se 227 

assemelha com o desempenho do papel dos conselheiros tutelares, que precisam registrar 228 

os dados de atendimentos. Precisam solicitar esclarecimentos e soluções por escrito, 229 

documentar as solicitações, registrar todos os dias e horários em que o sistema não 230 

funciona fazer um controle. No relato feito durante a apresentação houve o registro de que 231 

em dois meses foram doze dias sem sistema, fato que justifica em torno de cinco a dez por 232 



cento (5% a 10%) dos casos registrados. Dr. Luciano pergunta quantos casos não foram 233 

SIPIADOS por cada Conselho Tutelar: Gustavo diz que na Regional Leste no período 234 

relatado, não foram SIPIADOS em torno de 100 (cem) casos. Jerry diz que foram em torno 235 

de 100 (cem) casos. Eleni diz que a Regional Sul não estava SIPIANDO, pois estava 236 

cobrando a ausência de capacitação para uso do SIPIA, e que após a capacitação 237 

começaram a SIPIAR. De agosto até dezembro/ 2016, registraram em torno de 274 casos 238 

no SIPIA e ainda não lançados mais de 200 no SIPIA, sendo que não estão 100% lançados 239 

no SIPIA. Relata que foi feito contato com Curitiba, pois o sistema sempre trava, e que 240 

neste período de janeiro e fevereiro tem mais casos para serem SIPIADOS. Dr. Luciano diz 241 

que conhece esse problema e que já é antigo, assim que a falta de capacitação é 242 

recorrente e que realizou consulta ao Estado para saber sobre a participação dos 243 

Conselheiros na Capacitação ofertada. Sugere ao CMDCA para que solicite à gestão 244 

municipal para que resolva o problema dos Megas de Internet, para que se possa cobrar de 245 

quem é de fato o problema. Etelda Madsen, Assistente Social da Secretaria Executiva dos 246 

Conselhos/ CMDCA, complementa a fala do Dr. Luciano dizendo que o CMDCA tem o 247 

contato direto com a Secretaria dos Direitos Humanos o qual pode assessorar melhor na 248 

busca da solução e esclarecimentos sobre a questão de funcionamento do SIPIA, e que 249 

havendo um controle dos dias e horários em que o sistema não funciona, os Conselhos 250 

Tutelares podem encaminhar por e-mail a SDH a problemática, com cópia ao CMDCA que 251 

pode reforçar o pedido. Jerry relata que foi para o Conselho Tutelar às cinco horas da 252 

manhã para usar o Sistema e gerar um relatório de atendimentos por Bairro, acreditando 253 

que neste horário o sistema funcionaria normal, mas mesmo assim não conseguiu. A 254 

Conselheira Tutelar Clarice Figurski solicita que seja devolvido aos Conselheiros Tutelares 255 

o acesso ao facebook, youtube e outras ferramentas, pois são importantes instrumentos de 256 

trabalho, através dos quais conseguem fazer buscas de crianças e adolescentes e de 257 

informações necessárias para o trabalho. A Conselheira de Direitos Silvana Andrade 258 

parabeniza a todos os conselheiros pelo trabalho e convida a todos para voltarem a 259 

participar das reuniões do CMDCA, pois esses problemas podem ser expostos nas 260 

reuniões, desta forma não precisando aguardar a reunião de apresentação para essas 261 

discussões e encaminhamentos. Disse que representa os Conselheiros Tutelares pela 262 

ACTOP e que sente sozinha.  Dr. Luciano diz que o mau uso das ferramentas de internet 263 

por alguns, acaba por punir os que precisam. Expõe que utiliza muito o facebook como 264 

ferramenta de trabalho, bem como o youtube, pois há muitos crimes cibernéticos que são 265 

resolvidos através destes. Fernanda diz que também utiliza estas ferramentas, só que a 266 



informática do município relata que o uso destes mecanismos tem deixado o servidor mais 267 

lento, é uma questão técnica, sugere que sejam feitos ofícios informando a importância 268 

destas ferramentas. Gustavo diz que já foram localizados adolescentes através do uso do 269 

facebook. Dando sequência, o Presidente passa ao item _ Aprovação de 270 

encaminhamentos, caso haja necessidade – Plenária – 10 minutos: Etelda faz a leitura 271 

das proposições de encaminhamentos durante as discussões e debates: 1) Sugestão de 272 

que sejam solicitados dois megas de internet por máquina de cada Conselheiro Tutelar. 2) 273 

Em relação à situação de reordenamento do CREAS II, que o CMDCA se posicione, 274 

solicitando providências ao executivo, CMAS e a SEASO, bem como em relação à 275 

territorialização do CREAS I, pois até o momento o CMDCA não recebeu nenhuma 276 

informação do reordenamento dos CREAS. 3) Encaminhamento pelos Conselheiros 277 

Tutelares ao CMDCA e CEDCA com o registro de dados sobre o funcionamento da 278 

plataforma do SIPIA, contendo o registro de dias e horários em que o sistema travou. 4) Em 279 

relação ao acesso as ferramentas da internet, como facebook e outras, que os Conselhos 280 

Tutelares solicitem por escrito à SEASO com justificativas das necessidades de acesso. 281 

Quanto a este item Etelda diz que na Secretaria Executiva também não houve o corte de 282 

acesso para todos, e que concorda com a Fernanda quando diz que é preciso formalizar a 283 

solicitação de liberação, contendo justificativa da necessidade e do nível de acesso. Dr. 284 

Luciano reforça que os Conselhos Tutelares tem que solicitar formalmente seus acessos e 285 

justificando os mesmos. Prosseguindo Valdair diz que os dados destes relatórios 286 

apresentados hoje pelos Conselhos Tutelares, precisam ir para análise das comissões 287 

CMDCA, e que o grande problema do CMDCA é que não há nas comissões pessoal 288 

técnico, sugerindo que os conselheiros de direitos devem solicitar aos seus gestores que 289 

indiquem pessoal técnico para compor o CMDCA. Dr. Luciano diz que no Judiciário 290 

também não há técnico para tudo, e sugere que o CMDCA avalie as indicações e que se 291 

não forem contemplados com as indicações técnicas, que seja informado ao Tribunal de 292 

Contas. Etelda expõe que hoje as indicações não contemplam essa necessidade do 293 

Conselho e esclarece que a Lei Municipal prevê que a vaga é do Secretário Municipal da 294 

pasta e quando não há possibilidade do mesmo participar, que seja indicado alguém com 295 

conhecimento na área da criança e do adolescente e com poder de decisão. 5) Sugere que 296 

ao receber as indicações dos representantes, as mesmas passem pela plenária para 297 

aprovação e não sejam mais acatadas de forma simples, sem nenhuma análise. Dr. 298 

Luciano concorda com a sugestão de Etelda e corrobora sugerindo que seja feita uma 299 

consulta à Secretaria de Direitos Humanos se há algum impedimento para que o CMDCA 300 



proceda a essa aprovação, a seu ver não há e que mais uma vez Cascavel vai sair na 301 

frente. Etelda complementa que o Conselho já tem técnicos indicados como convidados 302 

para compor as comissões, contudo não são indicados como conselheiros de direitos. 303 

Valdair complementa dizendo que muitas vezes os indicados se sentem intimidados a 304 

deliberar pela entidade, pois não entendem o porquê de estar fazendo parte do CMDCA. O 305 

Conselheiro Tutelar Milton Barbosa diz que uma pessoa que tem cargo comissionado 306 

governamental ocupando vaga no conselho como não governamental, como que esta 307 

pessoa vai criticar o serviço público sendo funcionário. Denise Viccari dos Santos diz que 308 

quando chega à solicitação de indicação para o Conselho, o Secretário tem que saber que 309 

a vaga é dele, que está na lei, e quando ele manda um representante e este chega com as 310 

informações, qual o peso que tem sua palavra, o conselheiro não pode estar aqui só por 311 

estar. Etelda fala que a Mesa Diretiva está articulando com os secretários para explicar 312 

qual a representação da pasta no Conselho e sobre a necessidade e importância de 313 

realizarem a inscrição de seus Programas no CMDCA e sita como exemplo a reunião feita 314 

recentemente com a gestão da Secretaria Municipal de Cultura, que foi muito produtiva. Diz 315 

que provavelmente a próxima Secretaria a ser visitada e a de Esportes, assim como que o 316 

CMDCA já tem uma reunião agendada como o Prefeito Leonaldo Paranhos, para vários 317 

encaminhamentos do Conselho. Reforça dizendo que os conselheiros representantes das 318 

Secretarias Municipais e dos Dirigentes de Entidades precisam articular com seus gestores 319 

essa questão da representação, pois a mesma é de suma importância para a melhoria da 320 

política de atendimento municipal. Dr. Luciano diz que muito já se melhorou, mas que 321 

precisa ainda melhorar mais, de repente convidando os gestores para participarem das 322 

reuniões. Diz que uma das dificuldades é o horário das reuniões do Conselho, pois no caso 323 

dele quando as reuniões são marcadas para o horário da tarde não pode participar. Neste 324 

momento o quórum é de dezesseis (16) votantes. Valdair coloca em aprovação os 325 

encaminhamentos sugeridos os quais são aprovados com dezesseis (16) votos favoráveis. 326 

Dando continuidade o Presidente passa ao item 4) Informes: _ Recomposição da Mesa 327 

Diretiva do CMAS (Ofício n° 020/2017).  Etelda faz a leitura do Oficio do Conselho 328 

Municipal de Assistência Social, no qual informa a composição atual da sua mesa diretiva: 329 

Presidente - Maria Tereza Chaves, Vice-Presidente - Hudson Marcio Moreschi Junior, 1ª 330 

Secretária: Cleodomira Soares dos Santos e 2º Secretário Vanderlei Augusto Silva.  _ 331 

Ofício n° 132/2017 de 13/02/2107 – SEASO – Equipe de Gestão. Etelda dispõe que ofício 332 

encaminha a informação da composição atual da equipe de gestão da SEASO: Secretário 333 

Municipal de Assistência Social - Hudson Marcio Moreschi Jr., Diretor de Assistência 334 



Social: Emilio Fernando Martini, Gerente Administrativa - Eliane Portella Rolloff, Gerente da 335 

Divisão de Proteção Básica - Poliana Lauther, Gerente da Divisão de Proteção Especial - 336 

Jhesy Fernanda Pinto Martins e Gerente da Divisão de Sistema Municipal de Assistência 337 

Social/ Vigilância Socioassistencial - Luzia de Aguiar Soares. Neste momento Dr. Luciano 338 

agradece a todos e justifica sua necessidade de ausentar-se. Milton Barbosa pergunta 339 

novamente sobre os funcionários da prefeitura que ocupam cargo comissionados e 340 

representam Entidades não Governamentais e disse que é preciso colocar pessoas da 341 

comunidade, que a Legislação fala da importância de ser paritário. Valdair disse que na 342 

conversa que o CMDCA terá com o Prefeito essa questão será abordada. Etelda diz que 343 

esta questão já passou pela Comissão Especial de Leis, e que na Lei Municipal não há 344 

impedimento se o servidor for designado, o único impedimento é se for servidor 345 

comissionado, e concorda que há servidores nesta condição no conselho, como o caso da 346 

Silvana Andrade que é professora no município e representa a ACTOP, Maria Tereza 347 

Chaves que é Assistente Social cedida e representa a APOFILAB, Fabio Tomasetto que é 348 

Assistente Social na Secretaria de Saúde e representa o NUCRESS e que nestes casos 349 

não há nada impedimento legal para que representem as entidades. Do ponto de vista ético 350 

e moral precisa ser analisado com quem realiza a indicação. Não havendo outros 351 

questionamentos e contribuições e com a pauta concluída, o Presidente Valdair agradece a 352 

presença de todos e nada mais havendo para tratar, dá por encerrada à reunião às 353 

dezessete horas e trinta minutos e eu Katia L. Muller Mangabeira 354 

________________________________ Agente Administrativo da SECON/ CMDCA, lavrei a 355 

presente ata que será assinada por mim, e pelo Presidente do CMDCA Valdair Mauro 356 

Debus __________________________________, contendo anexa a listagem de presença 357 

dos demais participantes da reunião. 358 


