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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ATA N° 15 de 23/11/2016 

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, acontece às 1 

8h45, no Auditório do Centro de Referência de Assistência Social do Centro de 2 

Artes e Esportes Unificados – CRAS CEU, sito à Rua Caiçara, 401 - Santa 3 

Cruz, a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – 4 

CMAS com a presença de sua presidente Sr.ª Maria Tereza Chaves e treze de 5 

seus membros, conforme lista de presença anexa, para tratar os seguintes 6 

assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da Pauta do dia. 2. Leitura 7 

de justificativas de ausências de Conselheiros. 3.  Apreciação e 8 

deliberação do parecer das Comissões de Orçamentos e Finanças, 9 

Comissão da Área de Proteção Social Básica e Comissão Especial Bolsa 10 

Família referente aos Planos de Trabalho e Aplicação dos recursos do 11 

IGD-M-PBF 2016 da SEASO (Of. nº 1239/2016); SEMED (Of. nº 1026 e 12 

1027/2016); e SESAU (Of. nº 463/2016). 4. Apreciação e deliberação do 13 

parecer das Comissões de Orçamentos e Finanças, Comissão da Área de 14 

Proteção Social Básica e Comissão da Área de Proteção Social Especial 15 

de Média e Alta Complexidade referente ao Prontuário Eletrônico da 16 

Política Municipal de Assistência Social (Of. SEASO nº 1228/2016). 5. 17 

Apreciação e deliberação do parecer das Comissões de Orçamentos e 18 

Finanças, Comissão da Área de Proteção Social Básica e Comissão da 19 

Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade referente 20 

à Regulamentação Municipal da Lei Federal nº 13.019/2014 e Proposta 21 

para realização de chamamento público das Organizações da Sociedade 22 

Civil – OSC (Of. SEASO nº 1232/2016). 6. Apreciação e deliberação do 23 

Ofício nº 1247/2016/SEASO referente ao Reordenamento e 24 

Territorialização dos Centros de Referência Especializado de Assistência 25 

Social - CREAS. 7. Informes: 7.1. Ofício Circular nº 006/2016/CMDM 26 

referente ao Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da 27 

Violência Contra as Mulheres. 7.2. Evento de Formalização de Convênios 28 



e Publicação da Partilha do FIA 2016 e do Fundo do Idoso 2015 - Local: 29 

Sala de Atos/3º Piso - Data: 28/11/2016 às 9h. 7.3. Ofício n º 30 

019/2016/COMSANS referente a solicitação de relação atualizada das 31 

Entidades Governamentais e Não Governamentais com situação 32 

regularizada junto ao CMAS. A presidente cumprimenta a todos cordialmente 33 

e agradece a presença de todos os conselheiros em especial a presença dos 34 

membros da Comissão que elaborou o Plano de Reordenamento dos Centro 35 

de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, a Srª Fabíola 36 

Paranhos, esposa do prefeito eleito do Município Srº Leonaldo Paranhos, Srª 37 

Vânia de Souza, Administradora do Programa do Voluntariado Paranaense – 38 

PROVOPAR de Cascavel, Dra Larissa Haick Vitorassi Batistin Promotora da 39 

12ª Promotoria do Ministério Público do Paraná em Cascavel e Srº Cláudio 40 

Evaristo César da Secretaria Municipal de Saúde e membro da Comissão 41 

Municipal Intersetorial do Programa Bolsa Familia e todos os coordenadores e 42 

técnicos dos Serviços Governamentais e das Entidades. Maria Tereza dá início 43 

com o ponto 1. Apreciação e aprovação da Pauta do dia. A presidente 44 

solicita inversão de pontos da pauta, que o ponto 6. Apreciação e deliberação 45 

do Ofício nº 1247/2016/SEASO referente ao Reordenamento e 46 

Territorialização dos Centros de Referência Especializado de Assistência 47 

Social – CREAS passe a ser o ponto 3. Apreciação e deliberação do 48 

parecer das Comissões de Orçamentos e Finanças, Comissão da Área de 49 

Proteção Social Básica e Comissão Especial Bolsa Família referente aos 50 

Planos de Trabalho e Aplicação dos recursos do IGD-M-PBF 2016 da 51 

SEASO (Of. nº 1239/2016); SEMED (Of. nº 1026 e 1027/2016); e SESAU (Of. 52 

nº 463/2016), e o ponto três passe a ser ponto seis, coloca em votação a pauta 53 

já alterada, sendo aprovada por unanimidade dos treze votos presentes, 54 

ficando a mesma, com a seguinte ordem do dia: 1. Apreciação e aprovação 55 

da Pauta do dia. 2. Leitura de justificativas de ausências de Conselheiros. 56 

3. Apreciação e deliberação do Ofício nº 1247/2016/SEASO referente ao 57 

Reordenamento e Territorialização dos Centros de Referência 58 

Especializado de Assistência Social - CREAS. 4. Apreciação e deliberação 59 

do parecer das Comissões de Orçamentos e Finanças, Comissão da Área 60 

de Proteção Social Básica e Comissão Especial Bolsa Família referente 61 

aos Planos de Trabalho e Aplicação dos recursos do IGD-M-PBF 2016 da 62 



SEASO (Of. nº 1239/2016); SEMED (Of. nº 1026 e 1027/2016); e SESAU (Of. 63 

nº 463/2016). 5. Apreciação e deliberação do parecer das Comissões de 64 

Orçamentos e Finanças, Comissão da Área de Proteção Social Básica e 65 

Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta 66 

Complexidade referente ao Prontuário Eletrônico da Política Municipal de 67 

Assistência Social (Of. SEASO nº 1228/2016). 6. Apreciação e deliberação 68 

do parecer das Comissões de Orçamentos e Finanças, Comissão da Área 69 

de Proteção Social Básica e Comissão da Área de Proteção Social 70 

Especial de Média e Alta Complexidade referente à Regulamentação 71 

Municipal da Lei Federal nº 13.019/2014 e Proposta para realização de 72 

chamamento público das Organizações da Sociedade Civil – OSC (Of. 73 

SEASO nº 1232/2016). 7. Informes: 7.1. Ofício Circular nº 006/2016/CMDM 74 

referente ao Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da 75 

Violência Contra as Mulheres. 7.2. Evento de Formalização de Convênios 76 

e Publicação da Partilha do FIA 2016 e do Fundo do Idoso 2015 - Local: 77 

Sala de Atos/3º Piso - Data: 28/11/2016 às 9h. 7.3. Ofício n º 78 

019/2016/COMSANS referente a solicitação de relação atualizada das 79 

Entidades Governamentais e Não Governamentais com situação 80 

regularizada junto ao CMAS. a presidente passa ao ponto seguinte, 2. 81 

Leitura de justificativas de ausências de Conselheiros, as conselheiras 82 

Luzia de Aguiar Soares e Poliana Lauther estão em período de férias e 83 

portanto, não estão presentes nesta reunião. A conselheira representante do 84 

Conselho Regional de Psicologia – CRP Leila Mara Kubiak por motivo de 85 

compromisso do trabalho também não pode estar presente. Em seguida, a 86 

presidente passa ao ponto de pauta 3. Apreciação e deliberação do Ofício nº 87 

1247/2016/SEASO referente ao Reordenamento e Territorialização dos 88 

Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS; 89 

Maria Tereza faz a leitura do ofício em epígrafe, que “a Secretaria de 90 

Assistência Social - SEASO submete a este Conselho o Plano de 91 

reordenamento e Territorialização dos Centros de Referência Especializados 92 

de Assistência Social (CREAS l, ll, lll e lV), o qual foi elaborado pela Comissão 93 

que foi constituída por servidores dos CREAS, Gestão da SEASO, Defensoria 94 

Pública do Estado do Paraná e Ministério Público do Estado do Paraná. O 95 

Plano de Reordenamento e Territorialização visa adequar a oferta dos Serviços 96 



executados nas unidades de CREAS de acordo com o marco normativo e legal 97 

do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, qualificando a oferta do 98 

trabalho social essencial destas unidades. Deste modo, encaminhamos anexo 99 

o referido Plano, contendo a justificativa do reordenamento, os dados de 100 

violações de direitos e execução de medida socioeducativa dos últimos cinco 101 

anos (2011 – 2015) que serviram de parâmetro para a construção da proposta 102 

de territorialização dos CREAS, bem como o Plano de Ação que apresenta os 103 

objetivos do reordenamento e as ações a curto, médio e longo prazo para a 104 

consecução do referido Plano”. Maria Tereza lembra a todos que este Plano de 105 

Reordenamento foi previsto como uma Meta no Plano Municipal de Assistência 106 

Social em dois mil e catorze, com prazo para a realização desse 107 

Reordenamento até dois mil e dezessete. A presidente passa a palavra para 108 

Jhesy Fernanda Martins conselheira e gerente da Divisão de Proteção Social 109 

Especial, para que proceda a apresentação do Plano, Fernanda diz que é 110 

Ronaldo Adriano Alves dos Santos, técnico da Divisão do Sistema Municipal de 111 

Assistência Social – DVSMAS, que fará a apresentação do Plano. Maria 112 

Tereza explica que na data de ontem (22/11) na reunião das Comissões não 113 

houve consenso para emissão de parecer referente a este Plano. Justa Alves 114 

dos Anjos Chesca assistente social que assessora o CMAS corrobora a fala da 115 

presidente quanto a falta de consenso e explica rapidamente que nesta reunião 116 

das Comissões estavam em pauta vários outros assuntos e as discussões 117 

foram bem debatidas e o reordenamento era a ultima pauta das Comissões e 118 

embora tenha ocorrido a apreciação e discussão do assunto ao final devido ao 119 

adiantado da hora as Comissões se esvaziaram e não havia quórum 120 

compatível para emissão de parecer e dessa forma, o assunto veio sem 121 

parecer para ser apresentado direto nesta plenária. Ronaldo cumprimenta a 122 

todos e inicia sua fala explicando sobre o trabalho da Comissão, diz Ronaldo: 123 

“o trabalho que a gente vai apresentar agora aqui, a proposta de 124 

reordenamento, foi construída como já foi lido no oficio, de forma coletiva, por 125 

representante das quatro unidades de CREAS, nós convidamos também o 126 

poder judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, Vara da Infancia e da 127 

Juventude para participar do processo de reordenamento, também participaram 128 

a equipe de gestão, tanto da Proteção Social Especial, quanto Vigilancia 129 

Socioassistencial e da Proteção Social Básica, entã ao gente era uma grande 130 



comissão e boa parte dessa comissão está presente aqui hoje, quase a 131 

totalidade, foi um trabalho coletivo de discussão a respeito dessa proposta de 132 

reordenamento e como já foi dito pela Maria Tereza é algo que já está previsto 133 

no Plano Municipal de Assistência Social,  o Plano que o Conselho aprovou em 134 

2014, é um Plano quadrienal, ano que vem é ano de elaboração de um novo 135 

Plano. Então, o que a gente vai apresentar é um trabalho resultado de uma 136 

discussão coletiva que já vem se estendendo há um tempo, em função do 137 

reordenamento, mas que objetivamente conseguiu direcionar esforços, 138 

materializar, apenas agora em 2016, então, o trabalho da Comissão, nós nos 139 

reunimos semanalmente para elaborar esta proposta de reordenamento que 140 

será apresentada aqui e que começou no mês de outubro e trabalhou até 141 

semana passada nesse processo e foi um trabalho importante que essas coisa 142 

não aparecem no Plano propriamente dito, não estão materializadas no papel, 143 

o ponto positivo foi que este trabalho que envolve e foi um momento muito bom 144 

para as equipes dos quatro CREAS poder pensar junto os serviços que estes 145 

CREAS executam, deu para mostrar um panorama aqui, da situação de cada 146 

CREAS como cada CREAS está executando seus serviços, foi um momento na 147 

verdade de criar um entendimento mínimo, entendimento mútuo, de como a 148 

gente pensa e como a gente consegue organizar o pensamento do que é o 149 

CREAS e como o CREAS deve executar os seus serviços. Uma coisa que é  150 

importante, ontem na Comissão nós discutimos isso e acho que é importante 151 

frisar agora na plenária também, estava conversando com a Larissa um pouco 152 

antes de começar a reunião, a ideia dos reordenamentos é nós fazermos um 153 

processo de adequação dos CREAS de acordo com aquilo que está previsto no 154 

marco normativo legal da politica de Assistência Social, mas pensando numa 155 

proposta de qualificar os serviços, não de retroceder, acho que isso o Conselho 156 

tem um papel muito importante depois no acompanhamento daquilo que está 157 

proposto no Plano de Reordenamento para que a a gente não retroceda em 158 

nenhum serviço, nem no PAEFI, nem no PCDIF, nem nos serviços de proteção 159 

aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, então, a ideia é 160 

nós qualificarmos os serviços, melhorar os serviços e não retroceder em nada, 161 

então, toda a proposta que vocês vão ver depois, as ações, mais adiante no 162 

Plano de Ação, elas estão pensadas, com esses prazos a curto, médio e longo 163 

prazo, porque a gente sabe que algumas ações para que a gente consiga 164 



realmente garantir a qualidade do serviço a gente só vai conseguir executá-las 165 

a longo prazo, que a ideia é qualificar os serviços e não retroceder naquilo que 166 

já avançamos. Então, como na Comissão, a gente não, pela questão de tempo, 167 

de respaldo da assistência, das outras Comissões, a gente não conseguiu 168 

emitir um parecer, acredito que seria importante para a plenária, como não tem 169 

o parecer da Comissão, nós faremos a leitura integral do Plano de 170 

Reordenamento, ele parecer extenso com suas vinte e nove páginas, mas não 171 

é tão grande é porque ele tem tabelas, tem mapas, depois no Plano de Ação 172 

ele faz estender um pouco, mas não é tão extenso assim. O Plano, ele está 173 

dividido em três partes básicas: Tem a parte inicial de Justificativa, onde são 174 

detalhados os motivos do reordenamento; em seguida apresentação dos 175 

Dados que a gente se pautou para reordenar esses CREAS, e irá seguir na 176 

mesma sistematica que foi montada a nova territorialização dos CRASs, 177 

pautando os novos territórios a partir dos dados que a politica já tem”. Justa 178 

pede à Ronaldo que quando se referir à Entidades ou Serviços que ele cite os 179 

nomes dos mesmos por completo, explica que alguns conselheiros usuários 180 

tomaram posse recentemente e ainda não tem conhecimento de todas as 181 

siglas. Ronaldo agradece a Justa e se desculpa, segue com a explanação do 182 

Plano, se referindo aos Serviços narrando os nomes completos dos mesmos.  183 

Ronaldo diz que a Secretaria tem um banco de dados bem elaborado, e que 184 

para a próxima reunião do Conselho serão apresentado os dados prelimiares 185 

do diagnóstico de Assistência Social no Município, diz também que estes são 186 

divulgados nos Boletins da Vigilância Socioassistencial. E por fim o Plano de 187 

Ação. Passa em seguida para a explanação da Justificativa do Plano onde diz 188 

que: “A Secretaria Municipal de Assistência Social objetivando adequar a 189 

execução do atendimento prestado pelos Centros de Referência 190 

Especializados de Assistência Social (CREAS), e buscando tornar o processo o 191 

mais democrático possível, foi formada uma comissão técnica composta por 192 

membros do Órgão Gestor, coordenadores e técnicos representantes das 193 

quatro unidades de CREAS, Ministério Público, Defensoria Pública e Poder 194 

Judiciário. Esta comissão teve o objetivo de materializar o Plano de 195 

Reordenamento e Territorialização das Unidades de CREAS, prevendo ações a 196 

curto, médio e longo prazo visando à adequação de todas as unidades de 197 

CREAS e fundamentou-se nas seguintes normativas: a Lei nº 12.594 de 18 de 198 



janeiro de 2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento 199 

Socioeducativo – SINASE; a Resolução CNAS nº 18 de 05 de junho de 2014, 200 

que dispõe sobre a expansão e qualificação do Serviço de Proteção à 201 

Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade 202 

Assistida e Prestação de Serviços a Comunidade, para esclarecer ao conselho, 203 

a Lei  12.594 ela institui o Sistema Nacional de Medida Socioeducativa que é 204 

como deve funcionar a socioeducação, então fundamentamos também nesta 205 

lei porque a gente faz  parte da socioeducação que está sendo executada aqui 206 

no muncipio pela Secretaria de Assistência Social, esta resolução do CNAS 207 

trata da expansão desse Serviço, hoje executado no CREAS II, e  é nesta 208 

resolução que tem as normativas para a territorializar as medidas 209 

socioeducativas, e de expandir a medida socioeducativa para toda e qualquer 210 

unidade de CREAS, antigamente até o ano de dois mil e dez, nas Orientações 211 

Técnicas dos CREAS, tínhamos a possibilidade em municípios pequenos que 212 

tinham mais de uma unidade de CREAS, podia escolher qual unidade 213 

executaria a medida, e em dois mil e catorze essa norma é revista, e nessa 214 

revisão conclui-se que as medidas também devem ser territorializados.” 215 

Ronaldo explica que Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 216 

e Adolescente - CONANDA nº 119 de 11 de dezembro de 2006, que dispõe 217 

sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, é mais 218 

completa que a lei do SINASE, cita como exemplo que a lei não trata de 219 

parâmetros como Recursos Humanos, em quanto a Resolução trata. Segue 220 

lendo a justificativa: “Resolução nº 269 de 13 de dezembro de 2006, que institui 221 

a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos- NOB/RH SUAS, que é o 222 

que diz quantos profissionais devem ter em cada Serviço.  Resolução nº 109, 223 

de 11 de Novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços 224 

Socioassistenciais, que discute como deve ser executado cada um dos 225 

Serviços.  Resolução CMAS nº 024 de 24 de abril de 2014, desse próprio 226 

conselho, que aprova o Plano Municipal de Assistência Social, que prevê o 227 

reordenamento dos CREAS, que a Justa e a Maria Tereza já mencionaram que 228 

isto é uma ação do nosso Plano Municipal; A Resolução CMDCA nº 067 de 10 229 

de dezembro de 2014, a qual aprova O Plano Municipal Socioeducativo, este 230 

Conselho só aprovou a parte que é especifica da Assistência Social.  231 

Resolução CMAS nº 039 de 26 de junho de 2014, que aprova o Termo de 232 



Aceite da Resolução nº 18 que eu tinha citado antes, que é da expansão 233 

qualificada do Serviço de Proteção à Adolescentes em Cumprimento de 234 

Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços a 235 

Comunidade. Então, este Conselho aprovou um Termo de Aceite em dois  mil e 236 

catorze que dizia que nó iriamos territorializar as medidas Socioeducativas, e 237 

também as Orientações Técnicas do Centro de Referência Especializado de 238 

Assistência Social – CREAS, essas qu eu falei que foram revistas algumas 239 

partes, a ideia de trazer essa fundamentação, é pensando que nós estamos 240 

nos pautando na adequação daquilo que prevê a Politica de Assistência Social, 241 

é um processo de adequação, não de criação, ou seja colocando algo naquilo 242 

que é previsto dentro da Politica de Assistência.  Assim, a partir da análise do 243 

marco normativo e legal exposto e considerando a atual conjuntura das 244 

unidades de CREAS no Município que atualmente estão organizadas da 245 

seguinte forma: a) O CREAS I executa o Serviço de Atendimento Especializado 246 

a Famílias e Indivíduos - PAEFI apenas para famílias com identificação de 247 

violações de direitos de crianças e adolescentes; na verdade já começamos 248 

alguns processos de reordenar formas de atendimento, antes só se atendia no 249 

CREAS I crianças e adolescentes, hoje a questão de identificação das crianças 250 

e adolescente é só porta de entrada, despois se identificar outras violações de 251 

direitos, a Unidade também atende, mas a questão da porta de entrada, ela 252 

ainda é para público especifico, então, hoje toda rede intersetorial se tem uma 253 

suspeita de violação de direito de criança e adolescente, ou tem identificado 254 

algo, vai encaminhar para o CREAS I, exceto os bairros Esmeralda e Santa 255 

Cruz, os demais bairros todos e os distritos vão encaminhar para o CREAS I.      256 

b) O CREAS II executa o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 257 

Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação 258 

de Serviços a Comunidade, bem como, neste ano começo a executar o PAEFI, 259 

também como porta de entrada com recorte especifico, se no CREAS I  a porta 260 

de entrada são crianças e adolescentes vitimas de violçaão de diretos, no 261 

CREAS II a porta de entrada do PAEFI são famílias de adolescentes em 262 

cumprimento de medida socioeducativa com violação de direitos identificadas , 263 

então a porta de entrada é a medida socioeducativa, e a partir da medida 264 

socioeducativa é identificada a violação de direitos, inicia-se os 265 

acompanhamento do PAEFI. c) O CREAS III executa o PAEFI apenas às 266 



famílias com identificação de violações de direitos de jovens, adultos, idosos e 267 

pessoas com deficiência, executando também o Serviço de Proteção Social 268 

Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias – PCDIF, 269 

então CREAS I recorte de crianças e adolescentes vitimas de violação de 270 

diritos, CREAS II adolescentes com violação de direitos, mas ligados a 271 

execução de medidas socioeducativas, CREAS III jovens, adultos, idosos e 272 

pessoas com deficiência, vitimas d violação de direitos, então, percebe-se que 273 

o serviço é o mesmo, mas estamos fatiando,  e por fim d) O CREAS IV tamb´m 274 

está envolvido nesse processo de reordenamento, o Conselho vai lembrar que 275 

quando foi aprovado em março a nova territorialização dos CRASs, foi feito 276 

uma troca de unidades, então a unidade do CREAS IV, localizado no bairro 277 

Santa Cruz, antes era um CRAS, a equipe de profissionais foi transferida para 278 

a unidade de CRAS do bairro Cancelli, que antes era a estrutura do Centro de 279 

Convivência para Idosos – CCI, então o CREAS IV é o primeiro CREAS a 280 

atender em território, era uma ideia que tinhamso de fzer um piloto, e executa o 281 

PAEFI de forma territorializada atendendo todas as famílias do território com 282 

identificação de violações de direitos, sem recorte de público, atendendo por 283 

território, os bairros Santa Cruz e Esmeralda, e os demais bairros do município 284 

e os distritos estão fatiados nos outros três CREAS, porém, não executa o 285 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e 286 

suas Famílias -PCDIF e também não operacionaliza as Medidas 287 

Socioeducativas em Meio Aberto – MSE, então o CREAS IV está adequado em 288 

termos de territorialização, mas não atende os demais serviços. Vale destacar 289 

que somente a unidade CREAS IV executa o PAEFI de forma territorializada, 290 

as demais unidades atendem as demandas de todo o restante do território do 291 

município, situação que ocasiona duplicidade e sobreposição de 292 

acompanhamento às famílias, gerando uma demanda elevada de 293 

atendimentos, dificultando assim a proteção social especializada às famílias. 294 

Diante desse cenário o reordenamento foi planejado como um processo 295 

necessário à adequada prestação dos Serviços Socioassistenciais garantindo 296 

coerência às diretrizes da Política de Assistência Social. Uma vez que fatiamos 297 

o publico por especifidade, ocasionamos sobreposição, porque em uma mesma 298 

família podemos ter uma criança vitíma de violação de direitos, podemo ter 299 

uma mulher vitima de violação de direitos, e podemos ter um adolescente 300 



cumprindo mdida socioeducativa, tudo em uma mesma família, isso dentro do 301 

cenário que nos ncontramos hoje, a família vai ter que ir no CREAS I para 302 

atendimento da criança, terá que ir no CREAS II para o atendimento ao 303 

adolescente, e terá que ir no CREAS II para atendimento referente a violação 304 

de direitos da mulher, isso em relação aos usuários vira quase um processo de 305 

violência institucional, as unidades estão em pontos distintos, e eles teem que 306 

ir em todos os atendimentos, se não forem podem sofrer sanções, então cria-e 307 

uma esteira muito problemática, não racional em termos de uso de recursos, 308 

pois as três duplas psicossociais referente a essa família estão fazendo os 309 

mesmos atendimentos, os mesmos acompanhamentos, dando os mesmos 310 

encaminhamentos,  fazendo essa família ficar indo em várias unidades 311 

diferentes, isso incha também os outros serviços da Rede, porque cada 312 

unidade irá fazer o seu encaminhamento, todo mundo vai disparar 313 

encaminhamento para saúde, todo mundo vai disparar encaminhamento para 314 

educação, então acaba criando uma esteira que não é positiva nem de uso 315 

racional de recursos, nem é positivo em termos de acompanhamento das 316 

famílias, tmos que lembrar que a família é um núcleo integral, há situações de 317 

violação de direitos que  quando afeta um membro da família, que quando 318 

ocorrem, afeta todos os outos membros da família, por isso a politica é 319 

pensada pela proteção integral à família.   A partir dessa compreensão a 320 

implantação do CREAS IV, em Junho de 2016, foi um primeiro passo nesse 321 

processo, pois esta unidade foi um piloto na execução territorializada do 322 

PAEFI, objetivando expandir essa experiência através da territorialização das 323 

demais unidades de CREAS. É importante ressaltar que as Orientações 324 

Técnicas do Centro de Referência Especializado de Assistência Social 325 

asseveram que o CREAS é uma Unidade pública estatal da Proteção Social 326 

Especial do SUAS que operacionaliza obrigatoriamente o PAEFI, isso quer 327 

dizer que não existe CREAS sem PAEFI, existe CREAS sem PCDIF, ou sem 328 

medida socioeducativa, como ocorre em alguns municípios que não existe uma 329 

demanda que justifique a execução do serviço, não precisa te-lo, mas PAEFI 330 

tem que ter,  tendo por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos 331 

familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a 332 

proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco 333 

e vulnerabilidade social, por violação de direitos, que demandam intervenções 334 



especializadas no âmbito do SUAS. Neste sentido, é primordial que as 335 

intervenções técnicas compreendam o contexto social, histórico e cultural que 336 

incidem sobre as relações familiares, comunitárias e sociais, que geram 337 

conflitos e rupturas de vínculos. A centralidade das ações na família visa 338 

compreender, em um determinado contexto, como se constroem e se 339 

expressam as relações familiares entre seus membros. Para a Politica Nacional 340 

de Assistência Social - PNAS, a matricialidade sócio familiar significa que a 341 

família é o núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, 342 

sustentabilidade e protagonismo social, somos sabedores que a família é um 343 

dos principais ou principal agente violador, então trabalhamos com essa lógica 344 

da ambiguidade da família, ao mesmo tempo que ela protege, também é o 345 

agente violador, por isso a lógica da politica é o atendimento integral. Sendo 346 

assim, a família deve ser apoiada e ter acesso a condições para responder ao 347 

seu papel no sustento, na guarda e na educação de suas crianças e 348 

adolescentes, bem como na proteção de seus idosos e pessoas com 349 

deficiência, ou seja, todo mundo. Além disso, uma das diretrizes da PNAS é a 350 

territorialização, onde há o reconhecimento da presença de diversos fatores 351 

sociais e econômicos que levam indivíduos e/ou a famíliasasituações de 352 

vulnerabilidade e risco social. Deste modo, a localização do CREAS deve ser 353 

estratégica, de fácil acesso para a população e em territórios com maior 354 

incidência de vulnerabilidade e risco social, pois uma maior proximidade das 355 

famílias aos CREAS abre um campo favorável para que o trabalho e os 356 

acompanhamentos alcancem seus objetivos, então a politica tem os pilares, e 357 

um dos pilares é a centralidade na família, matricialidade sociofamiliar, ooutro 358 

pilar é território, nós precisamos estar nos territórios. Portanto, o 359 

reordenamento se justifica devido à necessidade do Município rever a oferta 360 

dos Serviços nas Unidades de CREAS, com base nos eixos norteadores do 361 

trabalho social no CREAS, sendo estes: centralidade na família, território e 362 

localização do CREAS, acesso aos direitos sociais, além de qualificar a 363 

atenção especializada do acompanhamento às famílias e ações integradas 364 

com a rede. Além disso, o reordenamento visa qualificar o trabalho com as 365 

famílias e/ou indivíduos, e assim contribuir com a prevenção e/ou agravamento 366 

de processos que gerem e/ou acentuem situações de violência, abandono, 367 

negligência ou qualquer outro tipo de situação de risco social, por violação de 368 



direitos. O reordenamento também se faz importante devido à necessidade de 369 

facilitar o trabalho em rede que é fundamental para a efetivação do trabalho 370 

social no CREAS, pois é de suma importância que a equipe conheça 371 

efetivamente a rede existente em seu território de atuação, permitindo 372 

estabelecer e fortalecer o desenvolvimento de ações articuladas e 373 

complementares. Todos os serviços que nós temos, não é uma questão que 374 

envolve só a Assistência Social, é comum e envolve as várias politicas, 375 

nenhuma Instituição consegue priorizar o usuário, tudo que uma família precisa 376 

pra ter qualidade de vida, pra serem protegidos, nós precisamos 377 

necessariamente atuar em rede, nós precisamos dos o outros serviços das 378 

demais politicas, logo, se cada um dos CREAS atende as demandas do 379 

município inteiro, como vão conseguir articular com todas as escolas públicas, 380 

com todos CEMEIs, com todas as Unidades de Saúde – UBS, com todos os 381 

serviços que precisamos acssar o Sitema de Defesa e Garantia de Direitos, 382 

então o trabalho em rede se fragiliza poeque não conseguimos de fato ter uma 383 

referência que é um outro pilar da politica de Assistência Social, estabelecer 384 

referência, não referência no sentido de encaminhamento, mas no sentido de, 385 

aonde eu vou recorrer? A quem eu recorro? Os serviços pecisam ter claro pra 386 

quem  eles irão recorrer, assim como as unidades de CREAS precisam ter 387 

claro quais são os serviços que eles irão acionar, então a ideia de trabalhar em 388 

território, também é otimizar o trabalho de rede, poque limitamos o trabalho 389 

local, e conseguimos estabelecer processo com a rede local, e facilita o 390 

trabalho de rede, essa é justificativa básica porque fazer esse reordenamento. 391 

Então à partir disso, vamos para os dados, que são a segunda parte, que são 392 

os dados tanto para a violação de direitos quanto de execução de medida 393 

socioeducativa, Além do marco normativo e legal da Política de Assistência 394 

Social a proposta de reordenamento das unidades de CREAS do Município de 395 

Cascavel pautou-se na análise e territorialização dos dados de identificação de 396 

violações de direitos e de execução de medidas socioeducativas ocorridas ao 397 

longo dos últimos cinco anos (2011 a 2015). Todos os dados utilizados nessa 398 

proposta foram extraídos do IRSAS (Informatização da Rede de Serviços de 399 

Assistência Social), sistema informatizado que funciona como prontuário digital 400 

da Política de Assistência Social no Município de Cascavel. Para a produção 401 

destes dados a equipe da Vigilância Socioassistencial procedeu da seguinte 402 



maneira, nós achamos imporante conter no Plano de Reordenamento, pra que 403 

fique claro como esses dados foram produzidos, até pra que a gente tenha a 404 

história disso,  porque quando nós formos fazer um processo de avaliação, que 405 

irá ser constantemente avaliado, acompanhado, principalmente agora no inicio, 406 

e vai precisar de informações, teremos que seguir a mesma lógica de produção 407 

de informação, senão ele irá produzir dados diferentes, então, achamos 408 

importante ter essa clareza de que como foi feito o processo, então extraímos 409 

relatório de ocorrência de identificação de violação de direitos dos CREAS I e 410 

III, porque é spo o I e III que faziam identificação de violação de direitos nesse 411 

período, xtraimos relatórios de execução de medida socioeducativa do CREAS 412 

II, porque só o CREAS II fazia a execução de medida socioeducativa nesse 413 

período, e como extraímos esses dados? Respeitamos a periodicidade de um 414 

ano, então cada um dos quinze relatórios que foram extraídos, eles foram 415 

extraído de um de janeiro a trinta e um de dezembro, então foram extraídos 416 

quinze relatórios, os três realtórios de cada ano foram aglutinados num único 417 

relatório,então, eu peguei, dois mil e onze o CREAS I, dois mil e onze o 418 

CREAS II e dois mil e onze o CREAS III e coloquei em um arquivo só, depois 419 

nós unimos esses dados, e extraímos as duplicatas de código familiar, que isso 420 

quer dizer? Nós temos famílias que foram atendidas no CREAS I e II,  ou nos 421 

CREAS I, II e III, temos famílias que no mesmo ano foram atendidadas mais d 422 

uma vez no CREAS I, no CREAS II, então nós extraímos duplicatas pra saber 423 

quantas famílias e quem são essas famílias que foram atendidas em dois mil e 424 

onze, dois mil e doze e dois mil e treze, com os dados de famílias exclusivo 425 

ano a ano, ós temos a territorialização ano a ano, de que bairro, de que distrito, 426 

onde vivem essas famílias, então a gente territorilizou cada uma dessas 427 

famílias, localizamos cada uma delas. A partir desses procedimentos 428 

produzimos os dados de famílias que demandaram o acompanhamento dos 429 

CREAS em cada um dos últimos cinco anos. Vale destacar que caso uma 430 

mesma família tenha sido atendida em anos distintos ou consecutivos o 431 

registro de seu acompanhamento irá constar em ambos os anos, ou seja, os 432 

dados anuais são exclusivos, mas a série histórica pode conter famílias 433 

duplicadas. A manutenção das famílias duplicadas ao longo da série histórica 434 

se justifica na compreensão de que os Serviços executados nos CREAS 435 

pautam-se na lógica do acompanhamento familiar e esse pode ultrapassar a 436 



barreira do ano seja pelo prolongamento do acompanhamento ou pelo início de 437 

acompanhamento no segundo semestre do ano. Então o que ocorre? Uma 438 

família as vezes a situação é muito grave, ela estando em acompanhamento, 439 

não se consegue em seis meses promover ações que  minimizem os conflitos 440 

que estão ali presentes na família, precisa-se ir para o ano seguinte, então 441 

essa família ela é de dois mil e onze e dois mil e doze, ou temos caso por 442 

exemplo em que começa o acompanhamento da família agora, hoje, não 443 

iremos solucionar até dia trinta e um de dezembro, ela irã entrar em dois mil e 444 

dezessete, temos outros casos que a família foi atendida em dois mil e onze e 445 

retornou em dois mil e treze com uma outra situação de violação de direitos, 446 

então qual foi o procedimento? Se a família foi atendida em anos diferentes, ela 447 

irão constar em anos diferentes, porque demandou serviços em anos 448 

diferentes, foi demanda de trabalho em anos diferentes, então no ano ela é 449 

exclusiva, e na séri histórica nós sabemos que tem famílias qe estão lá em dois 450 

anos, em três anos, tem famílias que podem estar ali em até cinco anos por 451 

violações diferentes. A seguir nós apresentamos a tabela com os dados que se 452 

referem a territorialização das famílias acompanhadas pelos CREAS nesse 453 

período de cinco anos, bem como a taxa de crescimento anual de 454 

acompanhamentos realizados por bairros e distritos”. Ronaldo explana a tabela 455 

no data show, e diz que “esse é o resultados desse processo todo que foi feito 456 

de extratificação de dados de violação e identificação de violação de direitos,  457 

então nós territorializamos por bairro, exemplo, o bairro XIV de Novembro tinha 458 

quarenta e cinco famílias, em dois mil e onze tinha vinte e nove, depois subiu 459 

para trinta e sete, depois subiu para quarenta, depois retornou para trinta e 460 

sete, então a gente consegue ver como o bairro é, quantas famílias desses 461 

bairros ou distritos dmandaram atendimento nessas Unidades da Proteção 462 

Especial, e a segunda parte da tabela é a taxa de crescimento, é pra que a 463 

gente consiga avaliar quantos por cento cresceu de um ano para o outro, ou 464 

quantos por cento nós decrescemos em termos de bairro. Vocês vão ver que 465 

na planilha tem uns negativos, os aumentos, as diminuições, porque? Porque 466 

cada território se comporta de forma diferente, se nós pegarmos o dado geral, 467 

faremo uma avaliação homogênia,  veremos que tem nairros que o crescimento 468 

é constante, tem bairros que ele flutua, no município quando se pega o dado 469 

geral, o crescimento é constante, só que isso não é a realidade em cada um 470 



sos bairros, tem distrito por exemplo que tem uma violção de direitos durante o 471 

um ano, então cada território se comporta de forma absolutamente distinta, 472 

então a ideia de fazer esse momento de reflxão é que a gente possa fazer o 473 

dimensionamento das situações no território, porque com esse processo de 474 

identificação, a gente consegue pensar ações especificas para aquele território.   475 

Nós temos inclusive quantos abusos sexuais nó tivemos por bairro, quantas 476 

execuções de medidas socioeducativas, furtos nós temos por bairro, nós temos 477 

cada uma das violções, cada uma das execuções por faixa etária, tudo 478 

identificado em cada um dos bairros, porque se em um determinado bairro, a 479 

gente tem uma incidência muito por exemplo de negligência, isso é parâmetro 480 

de que tipo de intervenção nós temos que fazer nesse bairro, se em outro 481 

bairro temos uma incidência maior, muito grave de abuso sexual, isso vai 482 

demandar uma ação diferente, com uma especificidade. O CREAS é 483 

especializado, tem que executa ações especializadas para as demandas, a 484 

gente consegue visualizar isso nos territórios, como cada um deles se 485 

comporta” Ronaldo pergunta se todos querem que façam a leitura de alguns 486 

bairros específicos ou querem que façam a leitura de todos os bairros? diz que 487 

esses dados estão disponíveis, que o Conselho pode analisar com calma e diz 488 

ser importante que analisem, embora dará um pouco de trabalho para o 489 

Conslho, pois são muitos os dados. Ronaldo explica que  “ o Conselho precisa 490 

desses dados para conseguir executar o controle social, não basta para o 491 

conselho dizer que o serviço está funcionando assim, ou assado, o Conselho 492 

precisa ver os dados de demanda, e os dados de ofertas, como nós estamos 493 

ofertando os serviços, então o Conselho tem que fazer esse confronto de 494 

informações de demanda e oferta, então, aqui são dados de demanda”. Dra. 495 

Larissa questiona: “quem foram os responsáveis por definir os territórios ali,  496 

porque colocou SEASO, mas exatamente quem definiu esses territórios, e 497 

compilou esses dados, dentro da SEASO, quem foram, foi você sozinho”. E 498 

Ronaldo responde: “foi eu a Ana, a equipe de Vigilancia Socioassistencial e a 499 

Comissão”. Dra. Larissa diz: “vi que o mapa já veio pronto na primeira reunião 500 

e não houve mudanças” Inês diz que houve mudanças sim. Dra. Larissa diz “se 501 

houve foi muito pequena”. Ronaldo diz: “houve e foi pequena, foi assim, então, 502 

como que foi esse processo, primeiro, na verdade a equipe da vigilância só 503 

sistematizou essas informações, quem produziu foram as próprias equipes dos 504 



CREAS, que fazem o registro no Sistema”. Dra. Larissa diz: sim, os dados são 505 

lançados pelo Sistema. Ronaldo diz: “ai o que acontece, ai você viu aquele 506 

processo ali de como nós extraímos as informações, ai tem a tabela abaixo que 507 

vai explicar como é que nós montamos o território, vou explicar agora como 508 

que foi montado a proposta do território”. Dra. Larissa diz: “olha o Santa Cruz 509 

ali, ele tem um número bem elevado e ficou ele mais uma área imensa, então 510 

não consigo entender, se ele tem um número elevado de violações, porque ele 511 

ficou com uma área tão grande de abrangência assim, se tem, um numero 512 

elevado de violações, porque que ele ficou com um território tão elevado, 513 

sinceramente não consigo entender”. Ronaldo responde: “vou explicar agora 514 

como que foi o processo de definição desses territórios, então vamos la, então 515 

já vou para isso, dai fica um pouco mais fácil, é importante assim, nós temos 516 

três bairros, que tem a situação bem grave, tanto de violações de direitos, 517 

quanto de situações de busca ativa, além do Santa Cruz, é o Cascavel Velho e 518 

o Interlagos. A região norte, a região sul e a região oeste, é onde nós temos 519 

uma incidência elevadíssima de violação de direitos, isso também é parâmetro 520 

para gente pensar o planejamento da politica, de unidades, de colocar serviços, 521 

então, são três áreas que o Conselho precisa olhar de forma bem especifica. 522 

Bom, então vamos lá, como é que nós montamos a proposta dos territórios: a 523 

partir da análise quantitativa dos dados de famílias acompanhadas pelas 524 

unidades, das equipes atualmente disponíveis e projeção de acréscimo de 525 

profissionais é que foi organizada a proposta de territórios para cada uma das 526 

unidades. Vale destacar que embora o Plano de Reordenamento preveja ações 527 

a curto, médio e longo prazo, a proposta de territorialização dessas unidades 528 

pretende alterações apenas a curto e em longo prazo. Sendo assim, em curto 529 

prazo foi planejada a territorialização do PAEFI e PCDIF em três unidades, 530 

então primeiro, ele vai territorializar apenas o CREAS I, III e IV, ai em longo 531 

prazo a ideia é territorializar o CREAS II também, e dai quando terrritorializar o 532 

PAEFI do II, territorializar também as Medidas Socioeducativas e expandir as 533 

Medidas socioeducativas para as quatro unidades. Então, qual foi o objetivo 534 

dessa proposta” Dra. Larisa: “Vocês levaram em consideração as famílias 535 

atendidas né? Porque assim, existe uma demanda reprimida, existem violações 536 

de famílias não atendidas, isso é bem difícil de mensurar, mas talvez seja um 537 

dado a ser considerado, não se deva fechar isso, porque se tem violações, tem 538 



práticas de atos infracionais que nem chegam a ser atendidos por exemplo por 539 

CREAS, porque vão pra outro tipo de medidas, nessas regiões criticas, em 540 

outras regiões, mas principalmente nessas regiões criticas que denotam a 541 

existência de vulnerabilidade nessas áreas, que não foram se quer levados, 542 

porque vocês usaram um único dado. Foi feito rápido, foi feito tudo muito 543 

rápido, mas talvez, eu acho que fosse o caso de agregar algum outro dados 544 

nessas...”. Ronaldo responde: “no processo, a gente tem a seguinte questão, 545 

eu acho que isso que você ta falando Larissa é bem importante realmente, a 546 

gente já tem claro algumas questões, a gente sabe que, nós não podemos 547 

confundir a identificação de violação de direitos por exemplo, com a incidência 548 

de violação de direitos, nós temos as violações identificadas e nós temos uma 549 

série de violações que a gente sabe que existem, mas que não chegam 550 

necessariamente aos serviços, nós tivemos de experiência quando nós fizemos 551 

a análise de dados, por exemplo, na implantação deste Serviço que nós 552 

estamos aqui agora, a Praça CEU CRAS e tudo o mais, até na justificativa que 553 

tinha da implantação, era a diminuição, por exemplo da incidência de violação 554 

de direitos, aí quando a gente foi fazer um relatório pra acompanhamento e 555 

avaliação da unidade, uma das ideias, era mostrar o quanto diminui as 556 

violações de direitos do local, e o que deu? Aumentou as identificações, e é 557 

obvio, porque quando a gente coloca os serviços no território, quando a gente 558 

amplia a nossa cobertura, a gente amplia o olhar. Então o que nós temos que 559 

trabalhar, a ideia de trabalhar com a série histórica é, o que nós temos, a gente 560 

sabe que uma vez que nós vamos territorializar essas unidades, a tendência é 561 

que aumente a identificação de violações de direitos, vejo que a tendência que 562 

esses dados eles vão começar a aumentar, no Santa Cruz aqui, o CREAS IV 563 

quando foi implantado de forma territorializada, a gente já ta vendo o trabalho 564 

que o CREAS IV está desenvolvendo e o quanto a demanda ta se avolumando, 565 

porque tem um unidade atuando no território, então nós percebemos que sim, 566 

que essa é uma questão importante, e que os dados, eles vão surgir. Em 567 

relação a questão dessas violações que não são identificadas, isso é um 568 

problema muito sério, porque não tem como produzir dados delas, porque elas 569 

não estão identificadas, não existem registros delas, então não tem como a 570 

gente mensurar quantas violações não identificadas existem em cada um dos 571 

bairros, não tem o registro,  então, por isso não tem contabilizado aqui, a 572 



questão por exemplo das outras medidas socioeducativas que são executadas 573 

pelo Estado, como internação, ou semi liberdade, ou mesmo a reparação de 574 

danos, ou a advertência que também são medidas socioeducativas, como elas 575 

não são objetos direto da execução”. Dra. Larissa interrompe contribuindo com 576 

a fala de Ronaldo dizendo: “Mas mesmo o índice de criminalidade seria um 577 

índice bem importante de você levar em consideração, porque você não atende 578 

como você bem está falando, apesar de você está atendendo a família toda, o 579 

índice de criminalidade é um índice superfácil de ser levado em consideração” 580 

Ronaldo: “ser levado em consideração concordo plenamente, agora produzir 581 

ele é um problema, nós estamos há anos tentando, desde o quando 582 

começamos a elaborar o Plano Decenal”. Dra. Larissa: “mas a policia militar 583 

tem esses dados” Ronaldo: “Isso que você está leventando Larissa é bem 584 

importante, porque quando nó elaboramos o Plano Decenal dos Direitos da 585 

Criança e do Adolescente, nós solicitamos uma série de informações, mais de 586 

uma vez, para a Policia Militar, e nós não conseguimos, tanto que o Plano 587 

Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente, então por exemplo, o Plano 588 

de Reordenamento, ele foi feito agora, mas a equipe de viglancia, o que nós já 589 

estamos indo atras desses dados, há muito tempo, há mais de mais de dois 590 

anos, desde que eu comecei a elaborar o Plano Decenal em dois mil e catorze 591 

eu estou indo atrás desses dados, e a gente não consegue; por exemplo os 592 

dados de execução de medidas de internação e semi liberdade, nós também 593 

estamos produzindo dados, aqui a gente só está usando dados específicos do 594 

reordenamento, mas a gente tem uma profusão de dados, que nós estamos 595 

produzindo por questão de que é o trabalho da equipe de vigilância, ai nós 596 

queríamos fazer esse panorâmico desde o Plano Decenal por exemplo, das 597 

situações dos adolescentes de medidas socioeducativas de tudo, aí nós 598 

solicitamos ao Estado as informações das medidas socioeducativas, de 599 

internação e semi liberdade, aí o que ocorre? Primeiro que é uma burocracia 600 

imensa isso, tem um fechamento, quando nós conseguimos a informação, 601 

neste ano, é informação do dia, não tem série histórica, é naquele dia, quantos 602 

tem e onde eles estão e ponto. Dai assim, você pede mas então vocês não 603 

fazem por exemplo manual? Não, é que o sistema só fornece assim. Ta beleza, 604 

o sistema só fornece assim, mas vocês não vão tirando e montando uma 605 

planilha de dados? Não, não tem. Então, nós fomos atrás de outras 606 



informações para subsidiar, só que dai nós esbarramos quando não são 607 

informações que são do Município, de produção do Municipio a gente 608 

esbarra...”. A Dra. Larissa interrompe Ronaldo dizendo: “mas a Policia Militar 609 

acho que tem o indice de ocorrências policiais, acho que deveria oficiar a eles, 610 

a Policia Militar é bem organizada com relação, porque criminalidade quem 611 

mede é a Policia Militar, isso em qualquer Boletim de Ocorrência instaurado, 612 

porque acho que mede muito mais que o universo da prática do ato infracional, 613 

até porque o ato infracional ele corresponde a dez por cento das infrações 614 

cometidas no universo de ato ilícito, e assim, se você for ver, violência 615 

praticada contra mulher, contra criança, criminalidade, se você for analisar em 616 

termos de criminalidade, é um ato infracional ele é dez por cento, e está 617 

associado, e vai estar neste boletim de Ocorrência, ele vai estar  neste índice, 618 

mas a Policia Militar se forem oficiadas, eles oferecem, eles tem um controle 619 

bem rápido e bem amplo, não sei se vocês chegaram a oficiar a Policia Militar, 620 

a Policia Civil é mais difícil de te responder, a Secretaria do Estado também é 621 

mais difícil, mas a Policia Militar é bem organizada na compilação dos dados, 622 

eu acho que é um dado que é bem importante agregar, se você vai medir 623 

violência, se vai fazer um processo de territorialização, acho que quanto mais 624 

dados você agregar, mais importante”. Ronaldo: “Aqui no Plano a gente decidiu 625 

deixar apenas esses dados, por exemplo, nós temos para além da questão da 626 

violência, a gente tem territorializado também a questão de vulnerabilidade 627 

socioeconômica a questão do Beneficio de Prestação Continuada – BPC, a 628 

questão do Programa Bolsa Família - PBF, de salário mínimo, nós temos uma 629 

série de outras informações, que também a gente tem esses dados, a gente só 630 

não colocou eles no Plano, porque eles são realmente bem extenso, mas a 631 

gente tem todas essas informações”. A Secretária Inês dirige a palavra a Dra. 632 

Larissa dizendo que sobre esses dados, vê que como o CREAS II tem a 633 

situação da medida socioeducativa, isso vai ser feito e dentro do Plano tem um 634 

prazo maior para ser feito. Dra. Larissa diz: “Mas é que na verdade quando se 635 

divide os territórios, hoje você vai se fazer um Plano, e vai estar fixando que 636 

está dividindo parte do território, acho que isso afeta todos os serviços aqui, a 637 

divisão de territórios, se você divide o território, ta fixando que é um território 638 

especifico, não estou falando nem da questão do CREAS II, que você sabe 639 

bem, minha preposição com relação a medida socioeducativa, isso é uma 640 



questão a parte, mas eu acho que quando se divide um território  especifico, eu 641 

acho que tem que tomar cuidado, já que vai fazer um Plano, estão se 642 

dedicando, tão se debruçando, tem que colher um pouquinho mais de elemento 643 

para dividir os territórios, sob pena de criar de novo um CREAS que vai ficar 644 

supercarregado, ou de repente  pode até criar, porque vai existir regiões que 645 

vão ser, mas ai vai precisar no Plano prever essa determinada unidade seja 646 

mais provida de equipe”. Inês diz que: “Já que tem que fazer a territorialização, 647 

a gente está fazendo isso de acordo com o que nós temos de Serviço, 648 

consequentemente, por exemplo, lá no Interlagos, quando tiver possibilidade 649 

do término da obra do CRAS Interlagos, e dai nós teremos um outro 650 

equipamento, a gente pode transformar ele em CREAS, e aí vai ter mais um 651 

CREAS, a gente vai ter nova territorialização, então, isso é algo que a gente vai 652 

agregando de acordo com o equipamento que a gente tem, mas por enquanto 653 

nós temos esse que a gente tem condições de territorializar e amenizar essas 654 

situações de violações de direitos que estão ocorrendo, como no CREA IV a 655 

gente teve um  projeto piloto e agente vê que ta dando certo, eu, na minha 656 

concepção e acho que a equipe que debruçou encima disso temos certeza que 657 

isso vai ser amenizado, mas isso é gradativo, o Plano não é taxativo, ele vai 658 

ser modificado conforme necessidade”. A conselheira Carin se apresenta e diz 659 

que como forma de contribuição em relação a questão de território e discorre 660 

sobre a experiência da equipe da proteção social básica em território dos 661 

CRAS, diz que os indicadores estão apontado, e acredita que hoje é a maneira 662 

mais correta e a mais adequada para estarem reorganizando os CREAS, fala 663 

que a vigilância levantou esses indicadores, e que esse Plano não é fechado, 664 

fala de no futuro, sem saber ao certo como fazer, talvez o Conselho indique, de 665 

rever futuramente, fazer uma nova divisão, se os indicadores irão apontar mais 666 

equipes, e futuramente se for o caso rever o reordenamento novamente e os 667 

CRAS passarma por isso. Maria Tereza fala que sendo assim, a comissão que 668 

fez todo esse estudo junto com a equipe da vigilância socioassistencial de 669 

reordenamento não se dissolva, mas que continuem e revejam esse Plano 670 

periodicamente. Draº Larissa diz que gostaria que sejam inseridos nesses 671 

fatores outros dados que não sejam exclusivos só da Assistência. Ronaldo diz 672 

que são várias questões: “Está previsto no próprio Plano, tem uma ação 673 

inclusive que fala da continuidade da comissão, do trabalho de monitoramento 674 



e avaliação e reavaliação, do próprio Plano então, a ideia da comissão é ela 675 

prosseguir e ir acompanhando esse processo, para ver se vai precisar de  676 

adequações, então, o Plano, nós temos que lembrar disso, o que esta em 677 

pauta, é um Plano. O Plano quando você começa a executar ele pode sofrer 678 

alterações, isso é bem importante ter claro. A respeito dessa questão dos 679 

outros dados, nós temos esses dados, as informações existem e elas foram 680 

pensados também, a gente só achou que no Plano ficaria apenas esses dados, 681 

mas são plenamente passíveis de serem agregados essas outras informações 682 

dos territórios e deixar isso com uns tabelões enormes, porque esses dados 683 

existem, a gente tem, lá na Vigilância, esses dados foram produzidos, e foram 684 

analisados para pensar esses territórios, a questão por exemplo, de aporte de 685 

equipe, depois a gente vai ver as questões das equipes a longo prazo, a gente 686 

vai ver que algumas unidades especificas vão ter mais equipes do que outras, 687 

também por conta dessa coisa da demanda, por exemplo a equipe da zona 688 

norte vai ficar com mais gente, porque a gente sabe que lá tem uma  demanda 689 

maior, e hoje se está pensando em quatro unidades, a demanda que a gente 690 

tem de acompanhamento de quatro unidades, a gente sabe que na verdade a 691 

gente tem uma demanda maior, precisa de mais unidades, para gente 692 

realmente conseguir atender toda demanda, hoje é inviável, a gente não tem 693 

equipe, a gente não tem custo para construir, nem como criar uma nova 694 

unidade de CREAS, então, qual foi o pensamento do processo de 695 

territorialização. Como a gente vai usar o que nós temos hoje de uma forma 696 

equânime, sem sobrecarregar uma unidade, sem sobrecarregar territórios, 697 

então essa foi a lógica de como pensar essa demanda que nós temos, a gente 698 

pega a demanda de cinco anos, então não é pouca coisa, está sendo uma 699 

série histórica, e até a idéia de fazer o processo de taxa de crescimento, é 700 

justamente para gente vê, como a demanda se comporta, sabemos que isso 701 

tem fatores que afetam além da demanda, e se agente pegar os dados de dois 702 

mil e treze inteiro, a gente vê que tem uma queda, mas não é porque caiu a 703 

identificação de violação de direitos, foi um ano de cortes que a gente teve, 704 

então quando diminuí a capacidade de atendimentos, diminui a quantidade de 705 

identificações, isso fica claro nos dados, então, todos os fatores foram 706 

considerados nesse processo de discussão; Então foi montado na realidade, 707 

aqui no Plano só está o que a comissão decidiu como território, mas foram 708 



apresentadas várias propostas de territórios para comissão, inclusive a 709 

proposta inicial dos territórios era diversa, ela não era por família exclusiva, ela 710 

apontava as violações, a própria comissão disse: Não, então vamos fazer de 711 

família, pois o atendimento é de famílias, então faremos de famílias, aí foram 712 

refeitas as propostas, aí foram apresentadas, aí tinha mais fases, que poderiam 713 

fazer de diferentes formas, então foi a discussão das equipes, da comissão, 714 

então a equipe de Vigilância só pegou os dados, sistematizou e foi a discussão 715 

da comissão que disse: assim fica melhor, depois a gente chegou num 716 

consenso, ai a gente discutiu, ah não mas talvez se a gente mudar esse bairro 717 

para cá, e esse bairro para lá, então os mapas que a gente vai apresentar 718 

agora, eles foram mudando, chega  pronto, sim, chega pronto porque eles 719 

vieram de um processo extenso de produção, aqui está o que a comissão 720 

achou que deveria ser, mas o processo dele é extenso, então a gente tem a 721 

tabela dois, que apresenta os mesmos dados que tinham antes, só que dai já 722 

eles em formato de território”. Ronaldo diz que apresentará o mapa que ficará 723 

mais fácil depois de compreender a tabela. “Aqui seria como ficaria a curto 724 

prazo a territorialização das unidades de CREAS, a parte rosa é o CREAS IV, a 725 

parte  azul o CREAS I, atendendo também a zona rural, e a parte verde o 726 

CREAS III, então é bem desproporcional o tamanho dos territórios e porque 727 

que é desproporcional, pela incidência de demanda, a gente tem por exemplo o 728 

bairro Interlagos que tem demenda de sete bairros dessa região aqui então o 729 

volume, qual foi a ideia, a ideia não era de dizer assim cada CREAS vai ficar 730 

com cinco bairros, a lógica não foi essa, a lógica a demanda de atendimento 731 

desses bairros, então como que ficaria, o CREAS I ficaria com três duplas 732 

psicossociais, o CREAS III também com três duplas psicosocais e o CREAS IV 733 

com duas duplas psicossociais agora em curto prazo. Qual seria a media de 734 

atendimento anual por dupla, no CREAS I cento e vinte e sete famílias ano, o 735 

CREAS III cento e trinta e uma famílias e o CREAS IV cento e vinte e sete 736 

famílias, então numa lógica de equilibrar, por exemplo, não tem uma diferencça 737 

muito grande entre uma unidade e outra. A diferença entre o CREAS III o IV e o 738 

I é de quatro famílias, esse foi o processo de deixar a demanda equilibrada. Em 739 

longo prazo, a configuração dos territórios seria: a parte rosa no mapa é o 740 

CREAS IV, a parte azul o CREAS I, a parte laranja o CREAS II e em verde o 741 

CREAS III, e em questão da equipes e das referencias dessas unidades ficaria: 742 



O CREAS I passaria a ter duas duplas psicossociais e mais dois técnicos de 743 

nível superior, com uma equipe de seis profissionais de nível superior, manteria 744 

a mesma equipe que teria hoje, no CREAS II a mesma lógica, duas duplas 745 

psicossociais mais dois técnicos de nível superior, no CREAS III que fica la na 746 

zona norte, três duplas psicossociais mais dois técnicos de nível superior, e no 747 

CREAS IV duas duplas psicossociais mais dois técnicos de nível superior”. Dra. 748 

Larisssa pergunta ao Ronaldo: “Vocês previram equipe exclusiva para 749 

socioeducação a longo prazo”. Ronaldo responde: “Então, a ideia por exemplo 750 

dos dois técnicos de nível superior, por isso que eles estão as duplas, porque 751 

que o que acontece? O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 752 

Famílias e Indivíduos – PAEFI ele pressupõe atendimento psicossocial, e as 753 

medidas socioeducativas eles preveem profissionais de nível superir, então a 754 

ideia é que esses dois técnicos sejam os técnicos para execução de medidas. 755 

Dra. Larissa reforça a questão: “Então vai ter equipe exclusiva?” Ronaldo: 756 

“Isso, então o que acontece? Como é pensada a Norma Opercaional Básica de 757 

Recursos Humanos – NOB-RH da assistência? O PAEFI ele trabalha com duas 758 

duplas, precisam ter duas duplas exclusivas, em municípios de grande porte, 759 

então a gente tem aqui duas duplas exclusivas para PAEFI  e dois técnicos 760 

para medida socioeducativa e mais as equipes de nível médio. Por que aqui 761 

está só as duplas e os técnicos de nível superior, porque a ideia são os 762 

técnicos de  referência”. Dra Larissa:” Então, mais ai as duas duplas vão ter 763 

que continuar atendendo essas cento e quinze famílias, porque vai ter mais a 764 

demanda de adolescentes em cumprimento, porque esse demanda é 765 

diferente”. Ronaldo: “Exatamente, então, o que acontece a dupla vai fazer o 766 

acompanhamento das famílias, e esses dois técnicos são os técnicos de 767 

referência para execução da medida, porque a gente sabe que tem as 768 

especificidades para o acompanhamento dos adolescentes”. Dra. Larissa: “vai 769 

ter horários diferentes para os atendimentos?” Ronaldo: “isso é uma outra 770 

decisão essa é uma questão que está prevista por exemplo, aqui no próprio 771 

Plano, isso é processo de atendimento, o processo de atendimento é pactuado 772 

não no reordenamento, ele é pactuado no protocolo, ai isso vai ser construído 773 

também pela própria equipe, como que vai ser, como que vai funcionar, por 774 

exemplo, se vai ser dias alternados, este processo é uma ação do próprio 775 

plano que é protocolo, a gente não pode confundir o plano de reordenamento 776 



com o protocolo de atendimento, inclusive essa foi uma discussão importante 777 

na Comissão. Aqui, a gente diz como que vai funcionar o reordenamento, e o 778 

próximo passo da comissão, por isso a comissão não vai se diluir, vai ser a 779 

elaboração dos protocolos, antes o protocolo e as capacitações. Então primeiro 780 

a gente entende como deve ser os serviços, aí depois a gente coloca no papel 781 

como vai funcionar, a ideia é que funcione da mesma forma nas quatro 782 

unidades, isso precisa sentar as quatro pra discutir como nós vamos fazer, aí 783 

serão os próprios técnicos que vão dizer se vai ter atendimento especifico, 784 

como isso vai funcionar no protocolo, porque daí tem um protocolo que irá 785 

dizer, vai ser assim, isso é uma ação que está prevista de elaboração, e não 786 

cabe no plano de rordenamento nós dizermos como vai ser o atendimento, isso 787 

é protocolo, é distinto”. Dra. Larissa: “Pois é, isto é protocolo, qualquer que 788 

seja, você me desculpa, mas qualquer que seja, você mesmo destacou que aí 789 

tem um principio de não retrocesso, que tem que ser respeitado por qualquer 790 

serviço que atende crianças e adolescentes, se este protocolo prevê qualquer 791 

retrocesso no atendimento, a gente vai ter que demadar contra o Municipio, 792 

porque hoje a gente tem um serviço que atende todos os dias da semana os 793 

adolescentes, em período integral, garantindo pra eles privacidade no 794 

atendimento da medida socioedutiva, atendendo inclusive sábados, porque 795 

eles precisam para o cumprimento das medidads socioeducativas serem 796 

atendidos, pois, tem uns que trabalham durante o dia e estudam a noite, então 797 

eles precisam ser atendidos nos sábados e tudo o mais, então, se esse 798 

protocolo, você faz um plano e diz que vai discutir depois como é que vai ser 799 

feito, desculpe, mas eu estou trabalhando com isso também agora, porque 800 

você faz um plano e depois faz um plano inexequível, acho que tem que se 801 

pensar quando faz um plano, como será executado esse plano, então assim, 802 

se houver qualquer retrocesso a gente vai ter que se colocar contra esse 803 

retrocesso”. Inês de Pula diz que a promotora está correta, mas que é como 804 

Ronaldo disse, o plano está sendo planejado, agora o protocolo de 805 

atendimento é uma outra situação, e diz não ter como saber se haverá 806 

retrocesso sem executar o plano, e como prever que a medida socioeducativa 807 

que será divida entre os territórios não será atendida pelas equipes, diz ser 808 

óbvio que terá aumento de equipe, coloca que o reordenamento se faz 809 

necessário para que não se de continuidade a segregação, pois há clareza que 810 



hoje uma família é fragmentadas em mais de uma unidade, sendo que 811 

poderáia estar recebendo atendimento em um único serviço. Dra. Larissa diz 812 

que: “Mas pode referenciar a família  ela está sendo atendida no CREAS II, se 813 

ele tem um filho em cumprimento de medida socioeducativa e ela está fazendo 814 

PAEFI, porque eu não sou contraria ao CREAS II fazer PAEFI, eu entendo que 815 

todo CREAS deve fazer PAEFI, se a família stá sendo acompanhada no 816 

PAEFI, é obvio que ela tem que ser acompamhada no CREAS IV e no território 817 

dela, ela tem que ser acompanhada por um serviço, mas ela vai ser 818 

referenciada e vai ser acompanhada”. Ronaldo: “Isso que você levantou Larrisa 819 

é uma questão bem importante, acho que não só pelo Ministério Publico – MP 820 

mas pelo próprio Conselho, se houver qualquer tipo de retrocesso, antes 821 

inclusive do MP, nós enquanto profissionais, antes de qualquer medida judicial 822 

legal emfim, em relação a isso, a própria comissão, os próprios profissionais 823 

que estão embuidos, pois o objetivo é não retroceder, é nós avançarmos, nos 824 

qualificarmos nos atendimentos territoriais, então haverá esse rompimento, se 825 

movimentando os técnicos, o Conselho o retrocesso avança, com certeza, o 826 

Ministério Público tem um papel fundamental nisso”. Dra. Larissa: “Eu não voto 827 

hoje aqui, nem nada disso, mas assim isso é uma preocupação que está 828 

acontecendo a nível nacional e estadual, e antes de vira qui a gente entrou em 829 

contato, eu fui até num Congresso de execução de medida socioeducativa, e já 830 

tem três ações, a níveis municipais porque teve essa territorialização, e ai não 831 

foi respitada essa questão de equipe exclusiva, não foram oferecidos todos os 832 

números de oficinas que eram oferecidas em uma unidade exclusiva para 833 

cumprimento de medidas socioeducativas, e foram entradas com ações, e ai o 834 

que acontece, que é a minha preocupação, a Inês sabe disso, porque eu tenho 835 

procedimento para aparelhar, para equipar a equipe do CREAS II, porque eu 836 

sou promotora da socioedução, mas é claro que a gente compreende que o 837 

serviço é global, não adianta nada você cobrir a socioeducação e descobrir, 838 

entraram com ações para garantir a questão da socioeducação, foram dadas 839 

liminares e tal, e aí claro o município acaba tendo que cumprir a liminar 840 

colocando equipe para atender a socioeducação e descobrindo outros serviços 841 

ai, porque você não se cria servidor do dia para a noite, você vai realocar de 842 

algum lugar para outro, é isso que acaba acontecndo se não for bem 843 

planejado”. A secretária Inês diz que é preciso “ter o seguinte entendimento, 844 



caso lá na frente o CREAS II executando o serviço de medida socioeducativa 845 

não tenha essa possibilidade, a obrigatoriedade nossa é melhorar o 846 

equipamento dos CREAS, para que eles atendam obrigatoriamente o PAEFI no 847 

seu território, agora na medida socioeducativa do CREAS II se lá na frente nós 848 

entendermos dessa forma, porque a gente não pode ser irresponsável com 849 

isso, a gente vai te que transforma-lo num centro de cumprimento de medida 850 

socioeducativa e ponto, é isso que vai acontecer se acaso não tenhamos essa 851 

equipe que a senhora está falando, que não possa fazer o atendimento, que eu 852 

vejo que isso não vai acontecer, mas suponhamos que aconteça e vem o 853 

Ministério Público e tenha que tomar as medidas, mas antes disso eu acho que 854 

a Politica de Assistência Social, a equipe técnica que nós temos hoje em 855 

Cascavel nós não seremos imprudentes de chegar a esse ponto, se não vai 856 

dar, vamos tornar o Centro de medida socioeducativa. Aonde que ele vai estar? 857 

Vai estar dentro da Assistência? Não sabemos, a nova gestão é que vai ter que 858 

decididr isso”. Dra. Larrisa: “Eu vi o que foi feito em Ponta Grossa, por 859 

exemplo, que eu falei pra vocês que eles não descentralizaram, o que eles 860 

fizeram também não me parece o ideal, porque na verdade eles estão fazendo 861 

o atendimento psicossocial descentralizado  e as oficinas centralizadas, porque 862 

dai não se tem o contato com a dupla psicossocial que nós temos hoje e que é 863 

um grande ganho, porque a gente acompanha, mal ou bem todas as vezes que 864 

a gente ouve as pessoas na promotoria, a gente pergunta - Quem é a equipe 865 

que está  te atendendo? Seja em qualquer dos serviços que são 866 

encaminhados, e agente percebe quando existe a vinculação com a equipe, e 867 

quando não existe a vinculação; E é por isso que a gente briga tanto para que 868 

seja mantido o serviço, porque a gente sabe a dificuldade de construir um 869 

serviço de qualidade, e a gente sabe que todo mundo que está aqui está 870 

lutando por isso mesmo, que é construir dentro do seu serviço, um serviço de 871 

qualidade, porque o objetivo de todo mundo aqui é o mesmo. A grande 872 

preocupação que a gente tem é isso, que é se contruir um serviço de qualidade 873 

com todas as dificuldades que é de construir um serviço de qualidade no 874 

cumprimento de medida socioeducativa, e assim, se caminhou muito para se 875 

construir isso, e a gente tem medo realmente de retroceder; Tem muita gente 876 

vindo aqui conhecer a unidade de cumprimento de medida socioeducativa”. 877 

Ronaldo diz que: “não podemos esquecer uma coisa que é bem importante 878 



para o Conselho. A medida socioeducativa pode ser executada fora do 879 

CREAS? Sim, ela pode. Executada fora do CREAS ela é de assistência social? 880 

Não. Se ela vai usar profissionais da assistência, se é recurso da assistência, 881 

necessariamente deve ser numa unidade de CREAS. A lei do SINASE prevê a 882 

possibilidade de ser executado em outra Secretaria e não gov inclusive 883 

executar essas medidas, mas não é assistência social, isso é uma coisa que 884 

está pactuda a nível nacional entre a própria coordenação nacional do SINASE 885 

e o MDSA, isso é uma discução que já está pacificada, existe a possibilidade, 886 

sim. Existem experiências no Brasil, em vários locais nesse sentido, o que nós 887 

estamos discutindo aqui é adequação em termos de politica de assistência 888 

social, o Conselho deve ficar muito atento a isso. Uma vez que por exemplo, se 889 

encaminhe para qualquer outra alternativa, essa equipe toda que existe hoje é 890 

da assistência, não é da medida socioeducativa, ela é da assistência 891 

executando medida socioeducativa, então devemos ter claro isso. Essa 892 

preocupação com a qualidade dos serviços realmente é importante, eu 893 

participei do processo trabalhei no CREAS II, vivenciei esse processo de 894 

construção de atendimento, de mudanças. Tenho um carinho muito grande 895 

pela socioeducação, me criei dentro da socioeducação em termos tanto 896 

profissionais, quanto, acadêmico, então, inclusive toda discussão, a montagem 897 

dessa comissão e tudo mais, entra na ideia de como nós fazemos um processo 898 

pensado, planejado, para tenhamos ações a longo prazo, a medida 899 

socioeducativa vai acontecer só a longo prazo, porque a gente sabe que antes 900 

nós precisamos de capacitação, de protocolo de atendimento, porque hoje sem 901 

o protocolo, nós temos um plano, mas que não diz como vai ser o atendimento, 902 

porque são duas coisas distintas, então cada uma tem que ter o seu momento. 903 

Uma coisa que você levanta Larissa é bem importante, que é o protocolo sofrer 904 

retrocesso, então está em pauta o plano de reordenamento, depois dos 905 

protocolos, porque não vai ser só protocolo de medida socioeducativa, também 906 

vai ter protocolo do PAEFI, protocolo do PCDIF, tudo isso vai ter que ser 907 

analisado”. Josiane Silvestro Danieli, conselheira e psicóloga na Divisão da 908 

Área de Proteção Social Especial – DPSE sugere que na Resolução que será 909 

expedida pelo do CMAS e publicada que seja garantido equipe exclusiva para 910 

medida socioeducativa, ou para todos os CREAS. Fernanda contribui com a 911 

fala de Josiane dizendo que se garanta o que está previsto no Plano em 912 



relação as equipes. Dra. Larissa pede também que os protocolos passem pelo 913 

CMAS, Ronaldo responde que normalmente os protocolos não passam pelo 914 

Conselho, mas que não tem problema nenhum, que podem passar sim. O srº 915 

Claudio Evaristo Cesar, representante de Secretaria de Saúde, diz que veio a 916 

esta reunião para outra pauta que é referente ao IGD/M/PBF, mas entende a 917 

complexidade dessa questão que esta em discussão e o impacto que haverá 918 

com a troca de gestores, e sugere que esta discussão seja levada ao Conselho 919 

a partir da próxima gestão, já no começo do ano de 2017, até para otimização 920 

de recursos e de pessoal. Dra. Larissa diz que tem uma outra coisa que a 921 

incomoda “a Emenda à Constituição 241 - PEC 241 que vai engessar os 922 

recursos, que infelizmente deve passar a nível nacional, que será uma perda 923 

para assistência, para educação, para todos o setores, e isso deve replicar a 924 

nível estadual, a gente sabe disso, é bem triste falar disso nesse momento, aí a 925 

gente fica fazendo plano de contratação, e isso me deixa bem aflita, porque é 926 

complicado fazer um plano e depois não conseguir executa-lo, vocês que 927 

trabalham com politicas publicas sabem, e também devem estar nessa mesma 928 

aflição”. E ainda a promotora pergunta se haverá conferência no ano que vem. 929 

E Ronaldo responde que está planejado e que terá sim.  Inês de Paula diz que 930 

a Lei das Diretrizes Orçametárias – LDO  para dois mil e dezessete já está 931 

aprovada e que tudo que está sendo planejado está proposto no orçamento. 932 

Ronaldo segue com a apresentação dando início as ações planejadas, e diz 933 

que: “o primeiro objetivo do Plano já é a composição das equipes de 934 

Referência com esse entendimento de que sem gente não há serviço, então, 935 

só para explicar para vocês essa questão dos prazos de execução, existem 936 

três formas dos prazos de execução que estão postas no plano, quando tem só 937 

um mês é porque é para iniciar e terminar no próprio mês, tem uma outra forma 938 

que é mês de inicio e mês de fim, neste período é pra acontecer a ação e vai 939 

ter uma outra forma escrito assim, permanente, e quando é permanente é 940 

porque não tem como a gente dizer quando vai terminar, é quando envolve a 941 

questão de acompanhamento e não tem como a gente colocar um fim. Então 942 

vamos lá, a primeira ação é transferir um psicólogo do CREAS I para o CREAS 943 

IV em dezembro de dois mil e dezesseis, porque a equipe do CREAS IV hoje, é 944 

só uma dupla psicossocial, então a ideia já em dezembro é compor as duas 945 

duplas psicossociais ali no CREAS IV, ai transferir assistente social também 946 



agora em dezembro para compor a equipe, depois transferir uma assistente 947 

social do CREAS I para o CREAS III também para chegar no patamar que foi 948 

mostrado no mapa, na tabela, quanto de quipe teria que ter em cada um dos 949 

CREAS, garantir um educador social para o CREAS IV, contratar quatro 950 

agentes administrativos para os CREAS mediante concurso público”. Ronaldo 951 

diz que irá dar uma aceleradinha, pois, só tem vinte minutos para apresentar o 952 

plano”. Segue explanando as ações: “Contratar dois psicólogos para os 953 

CREAS mediante concurso público, contratar um advogado para os CREAS 954 

mediante concurso público, garantir dois motoristas mediante concurso público 955 

para as unidades de CREAS, contratar equipe técnica de nivel médio em 956 

quantidade suficiente para execução do Serviço de Proteção Social a 957 

Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Liberdade 958 

Assistida – LA e Prestação de Serviço a Comunidade – PSC, que vai de 959 

encontro com aquilo que a Larissa estava falando, da garantia das oficinas em 960 

todas as unidades, e quem conduz as oficinas são os profissionais de nível 961 

médio”. Fernanda sugere que Ronaldo coloque a previsão que irão acontecer 962 

estas ações, o período de execução de execução dessas ações, que foi 963 

planejado e pensado cada prazo para que essas ações aconteçam. Ronaldo da 964 

continuidade: “Aqui entra também aquilo que a Larissa estava falando antes do 965 

plano ser exequível, por isso que depois a gente vai ver assim, ações bem a 966 

longo prazo, que é para ser exequível, não adianta colocar por exemplo, ah, vai 967 

acontecer mês que vem, não vai acontecer mês que vem, então, coisas que a 968 

gente sabe que demora, nós colocamos pra longe. Então, garantir uma 969 

zeladora para o CREAS IV no incio de janeiro a junho de dois mil e dezessete. 970 

Bom, essas então são as açõs para compor as equipes das unidades, tanto 971 

equipe de nível superior, médio e nível operacional, porque os serviços não é 972 

só psicólogo e assistente social que precisa, ele precisa de administrativo, 973 

precisa de educador, de zeladora, precisa de motorista, precisa de toda quipe 974 

para poder de fato executar com qualidades os serviços. O próximo objetivo é a 975 

elaboração dos protocolos de atendimentos, que é aquilo que eu estava 976 

falando, uma coisa é, vamos reordenar, outra coisa é, como vamos atender, os 977 

protocolos de atendimento, é como vai ser o atendimento de cada um desses 978 

serviços, então a ideia é construir um protocolo de cada um dos três, como os 979 

serviços vão ser executados m quatro unidades, qual a ideia de protocolo, a 980 



ideia é que o serviço seja executado da mesma maneira em cada uma das 981 

unidades, executar da mesma maneira não é dizer assim: ter que ser a mesma 982 

oficina, tem que ser a mesma quantidade de atendimentos, não, é como é da 983 

entrada da família no CREAS ao desligamento dela, é como que funciona o 984 

processo de atendimento,não é engessar como nós vamos fazer a intervenção, 985 

mas é dizer como as intervenções devem acontecer, pactuar o entendimento 986 

mútuo de atendimento. Então vamos la, o primeiro protocolo a ser desenvolvido 987 

vai ser o protocolo do  Serviço Especializado da Família e Individuo – PAEFI. – 988 

Por que vai ser o primeiro? Porque ele já é o primeiro serviço a ser reordenado, 989 

então, é o primeiro protocolo a ser feito, então a ideia é que ele seja feito de 990 

janeiro a junho do ano que vem. Nossa, seis meses para fazer um protocolo? 991 

Sim, isso aqui é um prazo otimista, porque protocolo não é um processo 992 

simples, você criar uma rotina de atendimento, você dizer o atendimento será 993 

desta forma, e conciliar as diferentes compreensões, porque a gente vai reunir 994 

os técnicos de todas as unidades, e cada técnico vai trazer a forma como 995 

compreende como deve ser os serviços, ai a gente tem os embates, as 996 

discussões, até dizer, é assim que deve ser, então protocolo não é simples, por 997 

isso esse prazo de seis meses. O protocolo do Serviço de Proteção Social 998 

Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias – PCDIF, de 999 

julho a dezembro de dois mil e dezessete, então a ideia é, a gente termina o 1000 

protocolo do PAEFI e inicia o protocolo do PCDIF, aí tem a construção do 1001 

protocolo de atendimento do serviço de execução de medida socioeducativa de 1002 

julho a dezembro de dois mil e dezoito; Aí diz assim, mas porque tão longe?  1003 

Bom, porque nós vamos ver a ação antes de capacitação, o PAEFI e o PCDFI 1004 

ele já é executado pelas unidades de CREAS, então já tem uma familiaridade, 1005 

já tem formas de atendimento, todas as quatro unidades já executam o PAEFI, 1006 

então é mais simples de fazer esse processo, a medida socioeducativa ela só 1007 

executada hoje pelo CREAS II, então nós vamos precisar de um tempo maior, 1008 

de capacitação, de construção do que é a medida socioeducativa, de como vai 1009 

ser o atendimento, antes de fazer o protocolo, porque não tem como a gente 1010 

sentar quatro unidades sendo que só uma unidade tem ideia de como executar 1011 

o serviço, então a unidade vai dizer tem que ser assim, assim, assado. Então a 1012 

ideia é primeiro capacitar, ter um entendimento disso, depois que todo mundo 1013 

tiver um entendimento de como funciona a medida socioeducativa, ai todo 1014 



mundo sentar e fazer o protocolo, por isso que o protocolo da medida 1015 

socioeducativa será só pra julho de dois mil e dezoito, parece que é muito 1016 

longe gente, mas não é, porque ano que vem a gente vai ter dois protocolos, 1017 

vai ter um semestre para capacitação e já é protocolo, então não é longe, em 1018 

termos da operacionalização do plano de reordenamento é logo ali, é um ano e 1019 

meio e passa rápido. O terceiro objetivo é capacitar as equipes de referência, a 1020 

primeira ação é uma ação geral de contratação de capacitação, a ideia é ter 1021 

capacitação dos três serviços, então a gente vai ter uma ação geral de 1022 

elaboração dos termos de referência e contratação dessas capacitações de 1023 

janeiro a dezembro de dois mil e dezessete, a ideia de execução da 1024 

capacitação do PAEFI é tentar operacionalizar de janeiro a abril de dois mil e 1025 

dezessete, a do PCDFI de julho a outubro de dois mil e dezessete, então vocês 1026 

percebam que essas capacitações são concomitantes a elaboração do 1027 

protocolo, a capacitação dos serviços de medida socioeducativa é para janeiro 1028 

de dois mil e dezoito, e percebam que não terá nenhum tempo de vácuo no 1029 

reordenamento, sempre vai ter ações sendo desenvolvidas, mas é uma ideia 1030 

de escala, a gente precisa primeiro fazer isso, pra depois fazer o próximo 1031 

passo, não há como fazer o protocolo sem antes fazer a capacitação, eles 1032 

estão interligados, e o Conselho tem que estar atento em relação a isso, o 1033 

plano esta pensado num processo escalonado, então a gente não pode não ter 1034 

a capacitação e começar fazer protocolo, tem que ter a capacitação, por isso 1035 

que ela está no prazo antes, porque ela é anterior ao protocolo, isso é bem 1036 

importante estar atento. Contratar supervisão e assessoria de profissional 1037 

externo para aperfeiçoamento profissional das metodologias de trabalho e de 1038 

acompanhamento das equipes dos CREAS, de janeiro a junho de dois mil e 1039 

dezessete, aqui é importante a palavra externa, porque  a assessoria interna é 1040 

feita pela equipe de gestão, é processo de trabalho, aqui é assessoria externo, 1041 

então externo que vem fazer assessoria para as equipes, supervisão das 1042 

equipes, para pensar metodologia, não é para ser feito por nós, é para nós 1043 

participarmos, é para trazer conhecimento externo. Bom, territorializar a 1044 

execução do PAEFI e PCDFI em três unidades, na I, no III e no IV,  então, 1045 

definir os territórios de novembro a dezembro. Agora é um processo que 1046 

precisa bastante atenção, porque parece que as ações são repetidas, mas elas 1047 

não são repetidas, elas são parecidas, mas diversas. Voltando aos territórios 1048 



como que nós vamos começar o processo de reordenamento. Primeira ação, 1049 

encaminhar os casos de violação de direitos que estão em demanda reprimida 1050 

nos CREAS I e II para os CREAS respectivos territórios, então a primeira 1051 

territorialização é dos casos que não estão sendo atendidos e que estão lá 1052 

esperando para serem atendidos, por exemplo, eu to na fila do CREAS I, mas 1053 

eu sou da zona norte, então eu vou ser encaminhado para o CREAS III”. A Dra. 1054 

Larissa diz que precisará se ausentar da reunião, pois, recebeu uma ligaçaõ 1055 

que tem dois adolescentes apreendidos e tem audiência a tarde, e diz: “Eu já 1056 

externei minha posição pra Inês, já externei para a equipe toda, em que pese 1057 

existe essa previsão na norma de assistência social, que é um regulamento 1058 

não é uma lei, e eu acredito que ela conflita com alguns princípios da lei do 1059 

SINASE, dentro do direito o principio vale mais que a lei, a lei vale mais que o 1060 

regulamento”. Inês diz que se esse reordenamento não for feito o Municipio 1061 

perderá o recurso, e diz não saber o que fazer se ficar só no encargo do 1062 

recurso municipal. A promotora diz: “Pois é, eu até pensei na possibilidade de 1063 

mudar, de solicitar, entrar se for demandar para que a socioeducação saia da 1064 

assistência, e essa é uma discussão que não cabe aqui nesse Conselho, teria 1065 

que levar a uma reunião do Conslho Municipal dos Direitos da Criança e 1066 

Adolescente – CMDCA, até porque a socioeducação recebe muito recurso do 1067 

Fundo da Infância e Adolescencia – FIA, ela recebe um recurso significativo do 1068 

FIA, então a socioeducação não é uma politica exclusiva de assistência e a 1069 

gente vai ter uma outra  reunião no CMDCA, então, eu já me posicionei com 1070 

relação a isso, eu acrediro que vai ter muita dificuldade de execução desse 1071 

plano, o prédio onde foi construído o CREAS II, foi construído com recurso 1072 

exclusivo do FIA, para uso exclusivo no cumprimento de medida 1073 

socioeducativa”. Maria Tereza acrescenta dizendo que o CREAS I e II foram 1074 

construídos com recursos do FIA, e diz que terão que pedir autorização para o 1075 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente – CEDCA para os 1076 

atendimentos, diz acreditar que para a atendimento das famílias não terão 1077 

problemas, mas para o atendimentos dos idosos e mulheres terão problemas, 1078 

porque são equipamentos exclusivos para o atendimento a crianças e 1079 

adolescentes. Dra. Larissa diz: “Amanhã vai ter uma reunião estendida do 1080 

Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, eu fui designada pela 1081 

procuradoria para participar vou levar até para conhecimento a aprovação 1082 



desse plano, eu acredito que contraria o FIA, isso aí quando for, porque isso aí, 1083 

como vocês colocaram para dois mil e dezoito, então enquanto não for 1084 

colocado no planejamento ainda não estará descumprindo, mas quando for 1085 

colocado estará descumprindo sim a finalidade para qual foi criado, eu sei que 1086 

é norma e eu não quero polemizar, não vim aqui par polemizar, eu vim pra 1087 

colocar minha posição mesmo; A norma de direitos, se esse direito fosse 1088 

matemática né,  se a interpretação da norma fosse matemática seria uma coisa 1089 

mais fácil, a gente faria de uma maneira e todo mundo concordaria e seria 1090 

assim, longe disso, acho que não é, mas a experiência diz que,bom, você 1091 

falou, nós vamos nos utilizar dos espaços público, dos equipamentos para 1092 

cumprimento das medidas, e isso já foi feito, a Maira (Lucimaira Cabreira, 1093 

conselheira governamental, servidora na Divisão da Área de Proteção Social 1094 

Básica – DPSB) está aqui, quando ela assumiu a coordenação do CREAS, isso 1095 

não era feito assim, não existia nenhum controle, não existia nenhum resgate 1096 

dos adolescentes, não existia nenhuma reflxão no cumprimento das medidas 1097 

socioeducativa, retomamos o cumprimento através de oficinas dentro das 1098 

próprias unidades, tivemos uma melhora significativa em reicindências, em 1099 

dados; Assim, parabéns para a Secretaria que fez esse trabalho, a gente 1100 

sempre reconheceu esse trabalho e tal, e a gente não queria que esse trabalho 1101 

fosse perdido, se a gente está aqui é justamente pelo reconhecimento de um 1102 

trabalho que foi feito pela própria secretaria, porque a gente não queria que 1103 

esse trabalho fosse perdido, e assim, eu sinto em dizer que com a 1104 

descentralização, muito desse trabalho, eu temo que seja perdido, vocês 1105 

investiram, eu nunca vi uma Secretaria investir, eu tenho que reconhecer isso 1106 

aqui publicamente, em capacitação dos técnicos, como vocês investiram, 1107 

capacitação qualificada, capacitação de alto nível, eu participei aqui de 1108 

capacitações, das quais eu inclusive como promotora de justiça tive ganho de 1109 

capacitação de alto nível, então, vocês investiram nesses técnicos que estão 1110 

em uma unidade especializada, que estão recebendo bem esses adolescentes, 1111 

que estão realizando um bom trabalho com relação aos adolescentes, então 1112 

assim, foi um trabalho construído num plano decenal, que é um plano pra ser 1113 

construído em dez anos, esse plano decenal que foi discutido com toda 1114 

comunidade; Em uma Conferência democrática não foi falado nada em 1115 

descentralização, agora em dois meses uma equipe se reuni em portas 1116 



fechadas e decide descentralizar, então, se desde dois mil e quatorze, você me 1117 

desculpe Ronaldo, mas se desde dois mil e catorze existia uma previsão de 1118 

descentralizar, isso tinha que ter sido levado para a Conferência Municipal, 1119 

discutido abertamente com a população, abertamente com os usuários, e essa 1120 

questão da descentralização já tinha sido descartada”. Ronaldo diz: “Larissa 1121 

acho que está tendo alguns equívocos, a questão da descentralização foi 1122 

discutido sim na Conferência, é deliberação de Conferência, o que a gente esta 1123 

fazendo aqui é absolutamente público, Conferência de Assistência Social”. Dra. 1124 

Larissa diz: “essa discussão não foi discutida e foi descartada na Conferência 1125 

da Infância e Juventude”. A secretária Inês de Paula diz que tem que se 1126 

posicionar enquanto gestão, fala que tem um grande respeito pelo Ministério 1127 

Público e pelo trabalho que é feito e fortalecido em rede, e explica: “temos a 1128 

obrigatoriedade de fazer o reordenamento sob pena de perda de recursos”, e 1129 

quanto a medida socioeducativa “que entra crianças e adolescentes em 1130 

especifico, também tem que ser tratada dentro do Conselho Municipal da 1131 

Criança e do Adolescente, que nós de uma forma ou de outra temos o FIA, 1132 

temos o Liberdade Cidadã, que são recursos específicos para isso, nós temos 1133 

que fazer essa análise a longo prazo, agora que fique bem entendido que nós 1134 

não somos contra ao CREAS II, ao atendimento da medida socioeducativa, 1135 

pelo contrario, nós estamos com a obrigatoriedade de fazer o PAEFI em todos 1136 

os CREAS, e se a medida socioeducativa ta dentro da assistência social nós 1137 

temos essa obrigação, agora o que nós podemos aqui sugerir e colocar em 1138 

discussão após o término da fala do Ronaldo, é simplesmente reordenar os 1139 

três CREAS, que esta é uma obrigatoriedade, eu sou contra, tá Ronaldo, eu 1140 

tenho meu posicionamento contra, porque isso a gente está planejando a longo 1141 

prazo, é para dois mil e dezoito, mas o Ministério Público doutora,  a gente tem 1142 

que ter esse entendimento, que nós estamos tratando hoje aqui da politica de 1143 

assistência social, nós não estamos tratando somente da medida 1144 

socioeducativa, essa é a questão, retirar do plano de reordenamento vai ser 1145 

sim um retrocesso, porque dai nós não vamos estar discutindo em Comissão, é 1146 

um equivoco sim, porque nós estamos discutindo, esse plano esta dentro das 1147 

Conferências que foram realizadas anteriormente, que é obrigação nossa, e a 1148 

gente tem que fazer com que a nova gestão, que esta aqui a Fabiola, e é 1149 

importantíssimo ela estar aqui, que dê continuidade nesse trabalho não de 1150 



regressão, mas sim de crescimento da politica de assistência social, porque o 1151 

nosso receio Fabiola, é que a posteriori, embora eu tenho certeza que isso não 1152 

vai acontecer acontecer porque eu conheço o novo prefeito, mas é que nós 1153 

possamos dar continuidade no fortalecimento e qualificação da politica de 1154 

assitência social, é isso”. Dra. Larissa se reporta a Fabiola dizendo: “ bom 1155 

então, Fabiola, eu não sabia que era você, “mas eu não gostaria que  não 1156 

começasse a nova gestão com uma ação do Minitério Público, porque se 1157 

houver qualquer retrocesso,e assim eu acho difícil que não haja retrocesso, se 1158 

for aprovado esse plano eu acho bem difícil que não haja retrocesso, porque é 1159 

um plano bem difícil de ser executado sem retrocesso, porque o que era 1160 

executado em uma unidade com bastante dificuldade, vai ter que ser 1161 

executado em quatro unidades, eram oferecidas várias oficinas em tempo 1162 

integral, e eu vou falar outra questão, as vitimas de ato infracional por exemplo, 1163 

um ato infracional de violência sexual, no Centro de Atendimentos 1164 

Especializados a Crianças - CEACRI é o único serviço que elas são 1165 

encaminhadas e os adolescentes são encaminhados também, porque as vezes 1166 

eles praticam ato sexual, quando elas encontram o adolescente no CEACRI 1167 

elas se recusam a comparecer no Serviço, eu não estou mentindo, quem é 1168 

técnico sabe disso, normalmente vitima e infrator moram no mesmo território, 1169 

se você vai territorializar o Serviço, isso vai acontecer com muito mais 1170 

frequência, então assim, você vai criar vários problemas, vários problemas de 1171 

operacionalização”. Ronaldo diz: “vamos devagar, vamos por partes, Larissa 1172 

vamos fazer um esclarecimento, acho que foi pontuado uma coisa sobre o 1173 

trabalho da  comissão e a gente precisa esclarecer, e eu acho que isso foi um 1174 

equivoco da tua parte, no sentido de que, não foi um trabalho a portas 1175 

fechadas, é muito complicado em dizer que o trabalho da comissão foi um 1176 

trabalho de portas fechadas, porque não foi”. Dra. Larissa: “Eu pedi para ser 1177 

informada das reuniões e fui informada de uma”. Ronaldo: “Dra. Larissa, a tua 1178 

equipe técnica participou, isso precisa ficar bem claro, é deliberação de 1179 

Conferência, deliberação do próprio conselho, este conselho é um colegiado 1180 

aberto, reuniões abertas, nós tivemos aqui duas Resoluções deste próprio 1181 

Conselho, colegiado de portas abertas que deliberaram as questões de 1182 

territorialização dessa unidades, nós montamos uma comissão composta por 1183 

mais de vinte pessoas, das quatro unidades de CREAS, da equipe de gestão, 1184 



convidamos a Vara da Infância, convidamos a Defensoria Pùblica e o Ministério 1185 

Público para participarem, a tua própria equipe perticipou, a Andressa 1186 

(Andressa Bremm, assistente social do Ministério Publico) e a Karen  1187 

participaram”, foi oficiado. Dra. Larisssa afirma: “Em duas reuniões, as quais, 1188 

eu tive que ficar ligando, Ronaldo, ontem eu liguei pedindo o plano por escrito 1189 

para eu vir conhecendo o plano, porque para você vir em uma reunião é 1190 

interessante que você conheça o plano, a resposta que eu tive foi que não 1191 

tinha nenhum plano ainda escrito”. Fernanda diz que gostaria de saber quem 1192 

deu essa resposta, a divisão de proteção social especial, e a promotora 1193 

interrompe questionando: “vocês me mandaram o plano por e-mail como eu 1194 

pedi?”. Fernanda responde: “Não mandamos, não mandamos, o recado que eu 1195 

recebi, nós estávamos em reunião, o recado que foi recebido pelo SEASO, é 1196 

que queriam o plano aprovado pelo CMAS”.  Dra. Larissa diz: “não, se eu viria 1197 

na reunião de aprovação, era o plano que seria proposto, claro para conhecer 1198 

se a gente vai discutir”. Fernanda diz que foi um equivoco, e que retornaram a 1199 

ligação. Maria Tereza passa a palavra para Fabiola Paranhos diz: “como eu 1200 

vejo que os dois lados, está dando polêmica, eu peço em nome do Paranhos, 1201 

para que essa decisão, vocês nos dessem a oportunidade de deliberar quando 1202 

na próxima gestão, porque, até para gente poder estar mais inteirada do que 1203 

está acontecendo, esta dando polêmica, eu acho que o trabalho da Secretaria, 1204 

dos técnicos foi sensacional, eu só peço assim, o favor de dar liberdade para 1205 

gente poder se interar melhor”. Dra. Larissa diz: “eu acho muito complicado 1206 

amarrar uma próxima gestão, sinceramente, porque a decisão do colegiado é 1207 

uma decisão democrática e que amarra a próxima gestão, para decisões 1208 

futuras, a decisão é democrática, é proposta por todos os membros da 1209 

sociedade e amarra. Eu achei que foi marcada muito rápida, pautada para uma 1210 

reunião extraordinária, hoje, num horário que eu tinha realmente outra 1211 

reunião,eu deixei de ir em outra reunião preagendada, para vir, porque acho 1212 

que é uma situação bem importante, claro que final de ano e assim mesmo a 1213 

gente tenta concentrar o máximo, porque em dezembro já não consegue mais 1214 

nada. Mas eu não consigo, entender o porque, claro que teria que ser em dois 1215 

mil e dessete a Ines está, essa é que é a questão, mas eu acho que nada 1216 

impede que seja então, uma outra reunião em dezembro”. Fabiola diz: “para 1217 

que não corram o risco de perder o recursos, mas que a gente possa ter essa 1218 



liberdade”. Dra Larissa diz: “ou então que fique constando que pode ser revisto 1219 

essa questão do cumprimento das medidas socioeducativas”. Ronaldo diz: “ai 1220 

que está, a questão da revisão do plano, existe uma questão é que nós 1221 

podemos aprovar o plano, aquilo que eu falei é um plano, ele não ingessa, ele 1222 

não aprisiona, na verdade, então é possível, inclusive é uma coisa que está 1223 

prevista nessa questão da continuidade, é, por exemplo, se for necessário 1224 

rever qualquer ação qualquer prazo, porque a gente sabe que nos planos 1225 

envolve processo de repactuação de prazos, nós fizemos isso na última 1226 

Conferência, repactuamos prazos do próprio plano municipal de asssitência 1227 

social, nós repactuamos prazos no ano passado no plano, então não é 1228 

necessário aprovar e necessariamente no ano que vem, por ser nova gestão, 1229 

porque a nova gestão e o próprio conselho, porque o conselho continua, é 1230 

possível revisar o plano e adequar. Maria Tereza diz: “vamos fazer o seguinte, 1231 

a Inês faz a colocação, você termina de apresentar, a gente tem várias coisas 1232 

para decidir”. Inês diz: “só quero deixar bem claro, porque todos não 1233 

participaram do processo e com todo o respeito ao Ministério Público, porque 1234 

ela esta aqui na sua defesa e corretamente, só que isso gente, não foi feito a 1235 

portas fechadas, isso é algo, todos nós sabemos, foi discutido em Conferência, 1236 

Fabiola ,aqui tudo o que nós fazemos dentro da politica de assistência social, 1237 

se tem um  avanço, se nós somos referência, não só no CREAS 2, nós somos 1238 

referência a nível estadual aonde nós formos, a nível nacional, nós somos 1239 

referência e se a gente é, porque a gente tem uma equipe qualificada para 1240 

isso. E é aquilo que o Ronaldo falou, só frisar gente, é um plano para gente dar 1241 

um direcionamento para a nova gestão, o que a gente está fazendo não é para 1242 

ingessar, não é para dificultar, e sim para vocês, a nova gestão, ter o 1243 

direcionamento, para o fortalecimento e a continuidade da Politica de 1244 

Assistência Social, então isso eu quero deixar muito claro a todos os 1245 

conselheiros que aqui estão, porque parece que a gente quer fazer tudo no 1246 

afogadilho e não é. É que a gente necessita de prazo, a gente precisa 1247 

reordenar, porque se a nova gestão, até fazer a nova discussão, pode ser 1248 

porque essa Comissão, é isso que eu peço ao Conselho, e o Conselho tem que 1249 

deixar isso garantido, que a comissão seja permanente para que a gente possa 1250 

estar discutindo é esse o processo”, para que a nova gestão respeite o 1251 

conhecimento técnico, a comissão técnica que está estudando isso, não é a 1252 



dois meses nem a três meses, é desde quando nós ingressamos, eu ingressei 1253 

na gestão, desde 2010, então isso é um processo muito longo. Então é isso 1254 

que eu peço, só para vocês entenderem, e aquilo que a Dra Larissa falou, é o 1255 

respeito que a gente tem, porque a gente jamais quer regredir, isso gente não 1256 

vai acontecer dentro da politica de assistência social, desde que, a gente dê o 1257 

direcionamento a nova gestão. Dra. Larissa destaca que: “na reunião que eu fiz 1258 

com a Inês, ela falou: “vou deixar o CREAS II de fora”, Inês justifica que não 1259 

interferiu em nada  na elaboração do plano, e que foi a Comissão técnica que 1260 

se reuniu e tomou esta decisão. Larissa diz: “e ai realmente a Karen e 1261 

Andressa, falaram que o CREAS II ficou para ser discutido em 2018, mas na 1262 

verdade pelo que eu vejo já ficou definido que será reordenado, tanto que as 1263 

equipes serão capacitadas em dois mil e dezessete, você já esta prevendo 1264 

ações de capacitação”. Maria Tereza faz uma intervenção, esclarecendo que 1265 

em âmbito de Estado, o Município é conhecido por ter CREAS temáticos, o que 1266 

não pode ocorrer segundo as orientações do MDS. Maria Tereza sugere 1267 

aprovar o plano hoje nesta reunião e rever em março do ano que vem, quando 1268 

a nova gestão tomar conhecimento do que está acontecendo. Fabiola diz que: 1269 

“eu sei o trabalho de vocês, reconheço a dedicação e o trabalho de todos os 1270 

técnicos, é que é assim, na verdade vou falar pelo Paranhos, que se preparou 1271 

para ser o prefeito, também não foi em dois anos, isso faz vinte anos, então, 1272 

ele tem conhecimento e um “Plano B” das coisas. E eu quero colocar isso para 1273 

vocês para que de oportunidade de dois meses para que o Conselho se reúna 1274 

novamente, eu sou a favor, pelo que ele me apresentou eu acho que a gente 1275 

tem que facilitar para o usuário, pensando sempre no usuários, para que o 1276 

resultado seja mais rápido, para que seja melhor atendido, então, eu peço, eu 1277 

acho legal, eu acho que é isso que tem que fazer, tem que centralizar, mas tem 1278 

que ver qual que vai ser o ônus qual vai ser o bônus, e eu peço esse tempo, 1279 

dois meses para gente poder estar reunindo o conselho novamente e 1280 

deliberando”. Maria Tereza passa a palavra para Ronaldo e solicita que ele 1281 

termine a apresentação para que possam votar. Ronaldo coloca que os casos 1282 

dos CREAS que tiverem o ciclo de atendimento do PAEFI aberto, que estes 1283 

não sejam territorializados, permanecendo em atendimento na unidade até o 1284 

encerramento do acompanhamento, porque já estabeleceu referência com as 1285 

equipes, e esta já conhece as situações do usuário, para evitar a revitimização. 1286 



Por isso a ação é proposta como permanente, destaca Ronaldo, porque vai 1287 

durar, enquanto durar o acompanhamento daquela determinada família. 1288 

Destaca ainda a importância da realização de um estudo de caso das familias 1289 

inseridas no PAEFI dos CREAS I e III, e do CREAS território, em que não está 1290 

ocorrendo adesão nos atendimentos, objetivo de se analisar até que ponto a 1291 

não adesão está relacionada ao acesso da própria equipe do serviço à família, 1292 

ou do deslocamento da família até a unidade. Se for identificado que a 1293 

dificuldade é essa, daí se territorializa a família também. Quando encerrado os 1294 

acompanhamentos das famílias com PAEFI aberto, a unidade que está 1295 

fazendo esse acompanhamento vai encaminhar o relatório para a Unidade do 1296 

território. Ronaldo destaca que as equipes deverão atualizar permanentemente 1297 

os registros no novo sistema de informação para que a gestão possa 1298 

acompanhar e avaliar esses registros e os benefícios. Ronaldo destaca que 1299 

estando o plano de reordenamento aprovado, uma vez aprovado, em 1300 

dezembro a SEASO deve informar que terá este reordenamento das referidas 1301 

unidades, ao Conselho Tutelar, as politicas setoriais, os conselhos de direitos, 1302 

a rede de atenção e de proteção social, o poder judiciário e demais órgãos 1303 

deixando todos estes órgão a par desse reordenamento. Que ainda deverá ser 1304 

garantida a continuidade dos trabalhos da comissão técnica que está 1305 

participando da reunião de hoje, e que seja feito um instrumento jurídico 1306 

(portaria ou decreto) que garanta a continuidade, a permanência desta 1307 

comissão; reunir a rede local de cada território, que deverá ser desenvolvida 1308 

pelos próprios CREAS, para apresentar os CREAS, ou seja, convidar as 1309 

escolas, CMEIS, unidades de saúde com o objetivo de apresentar o serviço e 1310 

fazer a articulação intersetorial com a rede local. Ronaldo continua falando dos 1311 

processos de adequação estrutural. Relata o objetivo distinto de cada unidade, 1312 

diz que cada unidade tem uma necessidade estrutural distinta: o CREAS I 1313 

precisará elaborar um projeto arquitetônico para construção de uma rampa de 1314 

acesso, conforme normas da ABNT, de julho a agosto de 2017, sendo que a 1315 

construção se dará de agosto a dezembro; o CREAS II: providenciar reparos 1316 

no portão de acesso a pedestres de janeiro a maio de 2017; garantir sala 1317 

exclusiva para equipe técnica até julho de 2018; Garantir que as salas de 1318 

atendimento individual e familiar sejam de uso exclusivo para tal até julho de 1319 

2018; Elaborar projeto arquitetônico para reforma do telhado de março a julho 1320 



de 2017; Licitar a reforma do telhado de julho a dezembro de 2017. Em relação 1321 

ao CREAS III: Elaborar projeto arquitetônico para reformar o telhado de julho a 1322 

agosto de 2017 e licitar a reforma do telhado de agosto a dezembro de 2017. 1323 

Quanto ao CREAS IV: Instalar divisórias na recepção do  para a implantação 1324 

da sala de coordenação, de novembro a dezembro de 2016; Finalizar os 1325 

projetos de ampliação da unidade, de modo a contemplar instalações elétricas, 1326 

telefônicas e de estrutura física, contendo 2 salas para atendimento individual 1327 

e/ou familiar, 1 lavanderia, 1 refeitório e 2 banheiros para funcionários, de 1328 

janeiro a dezembro de 2017; Licitar a ampliação da Unidade de janeiro de 2017 1329 

a dezembro de 2018; Ronaldo coloca que as ações a serem discutidas daqui 1330 

em diante são similares as que foram discutidas até agora, só que com prazos 1331 

diferentes porque envolvem a unidade CREAS II. Em relação a territorialização 1332 

da medidas socioeducativas primeiro: Realizar um evento com a presença de 1333 

representantes do Ministério do Desenvolvimento social e Agrário - MDSA e 1334 

Coordenação Nacional do SINASE, para discutir como se articula a 1335 

intersetorialidade dessas medidas; Definir os territórios a partir da 1336 

sistematização; Manter em atendimento os casos de violação de direitos que já 1337 

estão em acompanhamento no PAEFI na unidade CREAS II até o 1338 

desligamento, a partir de janeiro de 2019. A proposta da territorialização da 1339 

unidade dois, é um processo gradativo, que só vai acontecer em 2019. Ronaldo 1340 

continua elecando as ações: Realizar o levantamento de cada território de 1341 

possíveis instituições parceiras para o cumprimento de medidas 1342 

socioeducativas de Prestação de Serviço a Comunidade (PSC), de Junho a 1343 

dezembro de 2018; Realizar capacitação anual para as instituições parceiras a 1344 

fim de torná-las aptas a receber adolescentes em cumprimento de medidas 1345 

socioeducativas de Prestação de Serviço a Comunidade (PSC) início de 2018; 1346 

Encaminhar os casos de execução de medidas socioeducativas que estão em 1347 

demanda reprimida no CREAS II para atendimento nos CREAS dos 1348 

respectivos territórios; Solicitar ao poder judiciário que as execuções de 1349 

medidas socioeducativas já sejam encaminhadas conforme a territorialização 1350 

das unidades de CREAS, a partir de dezembro 2018 a janeiro de 2019; 1351 

Realizar o estudo de caso daqueles adolescentes que não estão com adesão, 1352 

com a mesma lógica adotada para o PAEFI a partir de janeiro de 2019; Solicitar 1353 

acesso ao PROJUDI (Sistema do Poder Judiciários) para todas as Unidades de 1354 



CREAS, a partir de janeiro de 2019. Em relação a questão do PAEFI e PCDIF 1355 

na Unidade de CREAS II: Realizar o estudo dos casos de famílias inseridas no 1356 

PAEFI em que não ocorre a adesão a parti de janeiro de 2019; A SEASO 1357 

deverá Informar sobre o reordenamento do CREAS II, por meio de oficio, os 1358 

Conselhos Tutelares, de Direitos e de politicas públicas, rede de atenção e 1359 

proteção social, poder judiciário e demais órgãos, em janeiro de 2019; Reunir a 1360 

rede local para apresentar o território do CREAS II e os serviços executados; 1361 

Aquirir dois veículos zero quilômetro, tração trazeira, carroceria tipo van, 1362 

câmbio manual, com capacidade para 16 passageiros incluindo o motorista e 1363 

ainda adquir um veículo adaptado, zero quilômetro, câmbio manual, tração 1364 

trazeira, carroceria tipo van, câmbio manual, de março a novembro de 2018. 1365 

Ronaldo faz uma explicação sobre o atendimento do PCDIF, justificando 1366 

também a previsão de compra de um veículo adaptado. Também explica que 1367 

todas as ações foram pensadas desde a adequação estrutural, quanto de 1368 

equipe, e adequações em termos de capacitação e de protocolo de 1369 

atendimento. Ronaldo encerra sua explanação, destacando que o plano de 1370 

reordenamento está todo “costurado” no sentido de que, sem infraestrutura, 1371 

sem equipe, e sem capacitação e compreensão da política não se faz o 1372 

serviço, de forma qualificada. A presidente agradece Ronaldo pela 1373 

apresentação, passando a palavra para Rodrigo, coordenador do Cadastro 1374 

Único. Rodrigo agradece, dizendo que as coisas já se ambientaram como 1375 

deveriam, e passa a vez. A presidente então passa a palavra para a 1376 

Conselheira Jhesy Fernanda. Fernanda, que também é gerente da Proteção 1377 

Social Especial, coloca uma preocupação da comissão, a qual ela também faz 1378 

parte, quanto a dificuldade da execução do PAEFI para as unidades CREAS I, 1379 

III e IV da forma que está. Afirma que o Conselho recebe os relatórios de 1380 

mensais de atividades, mas que estes não estão sendo analisados, porém, que 1381 

é de conhecimento da gestão da SEASO que há uma demanda reprimida muito 1382 

grande, principalmente no CREAS I. Fala ainda da importância do 1383 

reordenamento para rever as metodologias de atendimento, pois, algumas 1384 

coisas ficam ingessadas, e que antes desse plano existir foi tentado manter do 1385 

jeito que está, vendo outras possibilidades, porem, sem êxito. Desta forma, foi 1386 

construído com as unidades este ano um fluxo de busca ativa para se entender 1387 

como é o acesso do usuário no serviço, e percebeu-se que todas as ações no 1388 



intuito de melhorar o serviço não estão sendo eficazes, por ausência de um 1389 

reordenamento. Fernanda reforça que no caso das medidas socioeducativas se 1390 

inspira um cuidado maior em fazer o reordenamento, e por isso a própria 1391 

comissão pensou em prazos mais alongados para que se dê tempo de 1392 

estruturar o serviço. Entende a preocupação da Dra. Larissa, que também é 1393 

uma preocupação de toda a gestão da SEASO, assim como da comissão, em 1394 

como reordenar o CREAS II, porém o atendimento do PAEFI no CREAS I, III e 1395 

IV não se pode deixar de considerar,  assim como as dificuldades por não estar 1396 

no território, pois, há muita falta de adesão do usuário, pois o serviço não está 1397 

próximo para prestar o atendimento, e não consegue se articular o Municipio 1398 

inteiro. Fernanda ressalta que está trazendo essa problemática ao Conselho 1399 

para que este possa fazer uma reflexão, pois, o reordenamento abrangerá 1400 

todos os CREAS. Dra Larissa diz: “gostaria de destacar que o Dr. Luciano 1401 

Machado pediu para falar ao Conselho que o reordenamento dos outros 1402 

CREAS é muito importante”. Reconhece a importância da fala de Fernanda e a 1403 

necessidade de reordenar os demais CREAS, pois, quem atua nestes serviços 1404 

sente dificuldade de se trabalhar, principalmente quanto a demanda reprimida. 1405 

Reconhece ainda a necessidade de se criar outro CREAS, mas reforça a 1406 

necessidade de se preservar a sistemática das medidas socioeducativas. 1407 

Larissa afirma que já conversou com Fabiola e Paula, coordenadora do CREAS 1408 

II, que irá propor junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 1409 

Adolescente, retirar as medidas socioeducativas da Política de Assistência 1410 

Social, conforme já conversou também com Dr. Sérgio Kreuz. Quando chegou 1411 

à Promotoria, Dra. Larissa estranhou o fato das medidas socioeducativas de 1412 

Cascavel estarem no CREAS II, porque onde trabalhava anteriormente, esse 1413 

serviço funcionava vinculado à política de Educação. Entende que não é 1414 

obrigatoriamente uma politica de assistência, mas sim, uma política 1415 

intersetorial. Dr. Sergio comentou com ela que em Cascavel funcionava um 1416 

CREAS temático que somente cuida de medida socioeducativa, com uma 1417 

preparação técnica distinta, e continuará sendo assim, sem alteração da 1418 

estrutura. Pactuando da mesma posição, Dr. Luciano também entendeu que 1419 

não haveria mudanças no CREAS II. Dra. Larissa mais uma vez fala que não 1420 

dá para deixar de fazer o reordenamento geral, por conta do CREAS II, porém, 1421 

está bastante preocupada, pois, as medidas socioeducativas tem um caráter 1422 



diferenciado. Reconhece que o adolescente em medida socioeducativa precisa 1423 

ter a sua família atendida também na integralidade, mas que pode ser 1424 

encaminhando à um outro CREAS de referência. Esta possibilidade, de acordo 1425 

com a Promotora, poderia ter sido prevista na proposta de reordenamento. 1426 

Ronaldo justifica que isto não seria possível, pois o reordenamento é específico 1427 

da política de assistência social. Se o serviço de medida socioeducativa deixar 1428 

de ser prestado em uma unidade de assistência, como hoje é realizado no 1429 

CREAS, ele deixa de estar vinculado a esta política. Dra. Larissa diz: “ então a 1430 

minha sugestão é essa, que ao invés de você territorializar a socioeducação, 1431 

você nesse mesmo prazo discuta a possibilidade de retirar o CREAS II e 1432 

aprove o resto do plano como esta, mas nesse mesmo prazo abra uma 1433 

discussão de ao invés de territorializar o CREAS II, retirar ele e encontrar outro 1434 

espaço para abranger aquele território que esta previsto como CREAS II, 1435 

dentro desse prazo de discussão ai, pois o plano não está fechado como você 1436 

bem falou. A presidente do Conselho passa a palavra para a Conselheira Ana 1437 

Paula Zorik. Ana fala que o fato do plano de reordenamento vir para discussão 1438 

do Conselho é um grande avanço, pois, desde o ano 2011, os plano de 1439 

providencia já apontavam o reordenamento dos CREAS “como uma meta a ser 1440 

cumprida”, sendo que os prazos para apresentação deste plano sempre eram 1441 

prorrogados. Ana comenta a proposta da Dra. Larissa, argumentando que esta 1442 

vai além da politica de assistência social, e diz que o plano foi feito com base 1443 

em estudo coletivo, levantamento de dados e que nada “veio da cabeça de 1444 

ninguém, a onde vai, cada território, foi feito com base em dados”. Maria 1445 

Tereza pede objetividade às pessoas que forem falar pelo avançado da hora, e 1446 

passa a palavra para Roseli Brustolin, coordenadora do CREAS I. Roseli 1447 

corrobora com a fala de Ana Paula, de que o plano não veio “do nada”, mas 1448 

sim originou-se do plano de providência e de todos os planos de ações que 1449 

foram executados dentro do CREAS. Como coordenadora do CREAS I, Roseli 1450 

fala que a demanda de crianças e adolescentes é imensa e está numa fila de 1451 

espera, e o serviço não dá conta de atender toda essa demanda, causando 1452 

uma angustia muito grande, tanto para o coordenador, quanto para os técnicos. 1453 

Desta forma, o reordenamento foi pensado para atender o usuário, antes 1454 

inclusive das exigências partirem do Ministério do Desenvolvimento Social e 1455 

Agrário – MDSA, diz Roseli. A coordenadora também reconhece que o caso do 1456 



CREAS II é mais complexo, e por isso a Comisssão entendeu que os prazos 1457 

para este serviço deveriam ser maiores, justamente para se ter um melhor 1458 

planejamento. Reforça mais uma vez que a demanda é algo muito importante. 1459 

É passada a palavra para Rodrigo, coordenador do Cadastro único. Rodrigo 1460 

fala que se há uma questão em aberto, que o Ministério Público possa atuar 1461 

com os dispositivos legais, pois o conselho tem uma pauta a cumprir, o plano 1462 

foi apresentado e os conselheiros precisam votar, é preciso ocorrer a 1463 

deliberação do conselho. Rodrigo continua dizendo que caso não haja uma 1464 

conformidade, que o Ministério Público, no cumprimento de seu dever, possa 1465 

impetrar algo contra o município, mas que neste momento o Conselho não 1466 

esqueça da pauta, pois o plano foi um trabalho árduo, construído de forma 1467 

coletiva, plenamente dado todo o contraditório às equipes e coordenadores, 1468 

cabendo ao conselho apenas aprovar ou não, destacando não querer 1469 

desmerecer a fala da Dra. Larissa, mas pelo contrário, destacando que a 1470 

presença dela demonstra o interesse do Ministério Público, porem, externa a 1471 

todos que as atribuições neste momento estão meio “desfocadas”. Coloca 1472 

ainda que se a Dra. Larissa tem alguma prerrogativa de não conformidade com 1473 

aquilo que foi apresentado, que faça sua interposição,  informando que apenas 1474 

está presente na reunião na condição de visitante, propondo novamente que o 1475 

Conselho vote o plano. Dra. Larissa destaca que não vai votar, porém que 1476 

qualquer coisa que seja colocada em prática que represente um retrocesso, 1477 

que vai ser impetrado uma ação. Maria Tereza passa a palavra para 1478 

conselheira Rosangela Possamai. Rosangela diz que está na condição de 1479 

representante do NUCRESS, porém que também é Assistente Social no 1480 

CREAS II, e é favorável ao reordenamento dos CREAS, pensando sempre no 1481 

usuário, e que hoje seja votado o plano apresentado, e que seja feito um 1482 

estudo futuro o reordenamento do CREAS II. Maria Tereza fala que o plano 1483 

deverá ser aprovado na íntegra ou deixado para ser aprovado para o próximo 1484 

ano, porque não há como se aprovar o reordenamento de três CREAS e outro 1485 

ficar de fora. Menciona a proposta de Fabíola para se deixar para fevereiro de 1486 

2017 ou aprovar nesta reunião como foi proposto. Questionada, Maria Tereza 1487 

informa que o reordenamento é uma meta que precisa ser atingida até 2017, 1488 

porém a proposta apresentada tem metas até 2019, o que não impediria de ser 1489 

deixada para o próximo exercício. Maria Tereza passa a palavra para a 1490 



Conselheira Sandra Burkouski. Sandra fala que uma preocupação, por estar na 1491 

Secretaria de Assistência Social, no setor de gestão de convênios, que tanto o 1492 

CREAS I quanto o CREAS II são espaços físicos, construídos com recursos do 1493 

Fundo para Infância e Adolescencia  - FIA Estadual. Tratando-se do CREAS II, 1494 

houve também a aplicação de recursos de penas alternativas, como 1495 

contrapartida ao recurso do estado. Sobre o CREAS I, Sandra informa que na 1496 

construção da estrutura física foram utilizados cem por cento de recursos do 1497 

FIA, portanto, no momento que se propõe uma territorialização, todos os 1498 

públicos serão atendidos nestas unidades, ou seja, pessoas idosas, com 1499 

deficiência, crianças e adolescentes, afirmando que antes dessas mudanças 1500 

haja a autorização do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 1501 

Adolescente – CEDCA, órgão que deliberou o financiamento desses espaços 1502 

públicos. É passada a palavra ao educador social do CREAS ll, André Ricardo 1503 

Vanzella, que diz que a equipe é contrária ao reordenamento do CREAS ll, mas 1504 

é favorável ao reordenamento dos demais CREAS e ressalta que o CREAS 1505 

não estão bem “distribuídos”, sendo que um deles está na Rua da Bandeira, e 1506 

outro ao lado do Restaurante Popular, e outros dois na região oeste, além de 1507 

que não há CREAS para as regiões norte e sul, portanto, afirmar que os 1508 

serviços ficarão próximos às famílias, não vai acontecer. Andre fala que quanto 1509 

as medidas socioeducativas, o problema está na capacitação e treinamento 1510 

prevista no plano de reordenado, pois, isto sempre ocorre no CREAS II. Diz ter 1511 

se sentido ofendido, quando Ronaldo afirmou que o serviço realizado pelo 1512 

CREAS II “não era um serviço qualificado”, e que as unidades parceiras seriam 1513 

mais qualificadas para executar o serviço de medidas socioeducativas. 1514 

Entende portanto, que num primeiro momento irá ser reordenar os demais 1515 

CREAS, com excessão do CREAS II que ficará para ser reordenado em 2019, 1516 

portanto, o objetivo do reordenamento, conforme André, é para dispor do 1517 

recurso que será destinado exclusivamente para as medidas socioeducativas 1518 

para “distribuir” aos demais CREAS. André não vê como fator positivo levar as 1519 

medidas socioeducativas para ser executada por outros CREAS. Somente 1520 

durante a execução destas mudanças, é que será possível avaliar o resultado, 1521 

pois, em outros município que realizaram a territorialização, não tiveram êxito 1522 

nos resultados desse reordenamento. Maria Tereza diz que as inscrições para 1523 

uso da palavra estão encerradas, e passa para Fernanda concluir. Fernanda 1524 



faz um adendo para discordar da fala de Sandra, pois acredita que o CEDCA 1525 

enquanto Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente não vai 1526 

compreender a criança sem família, pois, atender a criança e adolescente 1527 

pressupõe atender aos pais, à família, e ressalta que a própria inscrição dos 1528 

serviços do CREAS no CMDCA é para o atendimento sociofamiliar. Ronaldo 1529 

diz que a fala de Sandra está correta, pois, é preciso informar ao CEDCA, no 1530 

intuito de não ocorrer o desvio de objeto, e que a preocupação de Sandra é 1531 

pertinente. Dra. Larissa questiona se foi feita a consulta ao CEDCA ou não. 1532 

Maria Tereza responde que não foi feita a consulta. Ronaldo diz que não foi 1533 

feita a consulta porque primeiramente deve-se aprovar ou não o Plano, e 1534 

posteriormente consultar o Conselho Estadual. Quanto a colocação do 1535 

educador André, Ronaldo afirma que em momento algum disse que o serviço 1536 

prestado pelo CREAS II era desqualificado, mas pelo contrário, não se pode 1537 

perder a qualidade, mas sim, avançar. Outra colocação de Ronaldo diz respeito 1538 

a participação da equipe técnica do CREAS II na elaboração do plano de 1539 

reordenamento, pois estava devidamente representada na comissão, portanto 1540 

tudo foi planejado em concordância com a equipe do serviço e reforça que 1541 

estar preocupado todos estão. Maria Tereza passa a palavra encerrando as 1542 

inscrições para uso da fala, à coordenadora do CREAS II Paula Bortolotto. 1543 

Paula diz que Ronaldo a todo momento enfatizou a potencialidade da equipe 1544 

técnica do CREAS II e a necessidade de estar adequando as outras equipes de 1545 

CREAS para que estas tenham a mesma qualidade para os atendimentos, da 1546 

mesma forma que a Promotora se posicionou, caso isso não aconteça, 1547 

acionará ação contra o município. Paula disse que a equipe do CREAS II, 1548 

quando iniciaram as primeiras discussões, se manifestaram contra o 1549 

reordenamento das medidas socioeducativas, por conta da preocupação de 1550 

como isso poderia acontecer, porem, nos debates durante as reuniões da 1551 

Comissão, compreendeu-se de que, enquanto unidade de CREAS, não haveria 1552 

a possibilidade de haver outro movimento a não participar desse 1553 

reordenamento. Desta forma, se reordenaria primeiramente os outros CREAS 1554 

para depois se reordenar o CREAS II. Fala da importância de se manter a 1555 

comissão permanente justamente para acompanhar esse reordenamento 1556 

gradativo. Maria Tereza diz que será colocado em votação duas propostas: 1557 

“quem é favorável em aprovar o Plano de Reordenamento agora; e quem não é 1558 



a favor e que deixe para a próxima gestão fazer todo esse plenejamento”. E 1559 

assim a presidente coloca em votação: “Quem é favorável ao Plano de 1560 

Reordenamento agora conforme proposta apresentada pela SEASO, se 1561 

manifeste levantando seu crachá de votação”, Justa conta os votos que somam 1562 

seis votos. A presidente então coloca em votação a segunda proposta: “Quem 1563 

é favorável em não aprovar o reordenamento agora e que deixe para a próxima 1564 

gestão se manifeste através do seu crachá de votação”. Justa  conta os votos 1565 

que totalizam sete votos, a presidente pergunta se tem alguma abstenção, não 1566 

há manifestação Justa então diz que o quórum desta plenária é de quatorze 1567 

conselheiros e que não havendo abstenção, está faltando um voto, pois, foram 1568 

seis votos favoráveis a aprovação do plano de reordenamento agora e sete 1569 

desfavoráveis a aprovação, totalizando treze votos. Com este resultado Justa 1570 

diz que a segunda proposta teve um voto a mais que a primeira proposta, logo, 1571 

não será realizado o reordenamento do CREAS agora, ficando para a próxima 1572 

gestão definir isso. Neste momento, a plenária põe em dúvida a votação 1573 

questionando a questão do quórum, haja vista que somente treze dos quatorze 1574 

conselheiros presentes votaram. Então, após discussão, a presidente solicita 1575 

que os conselheiros que forem favoráveis se manifestem através dos seus 1576 

crachás e coloca em votação desta vez somente uma proposta conforme a 1577 

plenária solicita: “quem é a favor ao Plano de Reordenamento apresentado”. 1578 

Justa faz a contagem dos votos que somam sete votos. Ronaldo questiona 1579 

novamente qual é o quórum, e Justa responde que o quórum é de quatorze 1580 

conselheiros presentes. Assim, diante desse numero a presidente solicita que 1581 

os conselheiros se manifestem, pois, irá colocar em votação uma segunda 1582 

proposta: “quem é favorável a que o Plano de Reordenamento fique para o ano 1583 

que vem”. Justa faz a contagem dos respectivos votos, que totalizam sete 1584 

votos. A presidente constata que houve empate. Rodrigo diz: “não tem empate 1585 

gente, não tem empate, pois favoráveis, contrários e abstenções são os 1586 

princípios da votação”. Justa explica que se a votação fosse realizada de forma 1587 

secreta ou seja, fechada, ninguém saberia o voto do presidente que é quem 1588 

detém o voto de qualidade, de desempate ou como é conhecido “voto minerva”, 1589 

no entanto, a votação neste conselho se dá de forma aberta e todos já sabem o 1590 

voto da presidente, inviabilizando assim que Maria Tereza desempate, pois, ela 1591 

votou em uma das propostas e seu voto seria considerado tendencioso. Assim, 1592 



Justa afirma que este voto de qualidade não é possível neste momento e que 1593 

houve sim um empate. Ronaldo diz que os motivos, as justificativas do porque 1594 

do reordenamento foram colocadas aqui, assim, sugere que os contrários ao 1595 

Plano de Reordenamento justifiquem porque estão se posicionando contrários. 1596 

Dra. Larissa diz que foi colocado aqui os motivos de serem contrários, para ser 1597 

analisado melhor essa questão dos territórios. A plenária não aceita a sugestão 1598 

do Ronaldo, os conselheiros dicutem ao mesmo tempo e a presidente pede 1599 

que todos se acalmem e diz: “vamos trazer essa discussão para a próxima 1600 

reunião e vamos votar novamente”. Inês de Paula faz uso da fala dizendo que 1601 

enquanto gestora tem o direito de falar “a gente tem duas situações, eu acho 1602 

que o Conselho, não é uma questão de ser conivente, mas estamos discutindo 1603 

isso desde as Conferências, e é um processo já longo, eu insisto em deixar 1604 

esse direcionamento a nova gestão,  a gente não está emperrando, a gente 1605 

não está dificultando, o que eu proponho se isso for necessário é uma terceira 1606 

proposta, sei que isso é difícil, mas eu não vejo os CREAS não serem 1607 

reordenados gente, não pode, a gente está irregular, a gente terá sansão”. 1608 

Maria Tereza diz: “Não teve desde dois mil e catorze para fazer isso, nós 1609 

estamos no afogadilho, é mudança de gestão, é isso que é o problema”. 1610 

Fabiola fala: “mais um mês e acaba o ano”. Inês se reporta a Fabiola dizendo: 1611 

até vocês se colocarem, até as novas pessoas que vão para la, quanto tempo 1612 

isso irá demorar, vai ser para dois mil e dezoito”. Fabiola Paranhos diz: “Eu sou 1613 

a favor ao reordenamento, mas como houve polêmica e a gente precisa 1614 

resolver uma situação que quem vai sofrer é o usuário, eu só peço, nos dêem 1615 

dois meses de prazo para que a gente consiga achar uma alternativa para que 1616 

o usuário não sofra”. Inês sugere uma terceira proposta: “A comissão que está 1617 

aqui, a proposta é de nós retirarmos o CREAS II para estudo e nós 1618 

reordenarmos os demais, pois, eu acho que nós temos que iniciar esse 1619 

processo agora para que a nova gestão já inicie com um direcionamento, então 1620 

retira-se o CREAS II, para que haja nova discussão, um novo estudo, que eu 1621 

entendo que já está planejado aqui, mas a maioria não entende assim, a 1622 

maioria não, pois, houve empate, então a gente tem essa terceira proposta, eu 1623 

coloco isso, é licito, e a gente coloca em votação a terceira proposta, há essa 1624 

possibilidade de colocar esta terceira proposta em votação sim”. Maria Tereza 1625 

diz: “Nós vamos ter mais duas reuniões do CMAS, então eu acho que tem que 1626 



se respeitar também a parte que não aprovou, tem que se respeitar quem 1627 

votou a favor, assim como que votou contra”. Dra Larissa diz que tem a 1628 

questão da consulta ao CEDCA: “Que para próxima reunião, a gente poderia 1629 

fazer a consulta para saber se o prédio do CREAS I por exemplo, que também 1630 

foi construído com recurso do FIA pode ser utilizado, inclusive o Ministério 1631 

Público pode se manifestar favorável à utilização desse prédio do CREAS I 1632 

como CREAS inclusive, porque o prédio do CREAS I não existe nenhuma 1633 

oposição, nem minha, nem do Promotor Público Dr. Luciano, nem de ninguém, 1634 

que seja um CREAS territorializado, talvez eu tenha me feito entender mal, me 1635 

desculpem se eu ofendi vocês, mas eu acho que foi feito rápido, talvez na 1636 

intenção até de dar esse direcionamento, esse encaminhamento, mas eu acho 1637 

que quando se faz as coisas com pressa, vão passando algumas coisas que 1638 

são muito importantes, você passa uma questão dessas de estar usando o 1639 

prédio para outra finalidade, isso pode ser solucionado numa próxima reunião, 1640 

que já tenha até esse posicionamento do CEDCA”. Justa diz que o Conselho 1641 

não pode entrar no mérito que é da gestão quanto ao espaço físico, esta é uma 1642 

decisão da gestão, ao CMAS importa que o serviço seja ofertado na 1643 

quantidade suficiente e com qualidade, diz que os CREAS devem sim ser 1644 

reordenados e atenderem a família integralmente, lembra aos conselheiros que 1645 

esta é uma deliberação anterior, da outra Gestão do CMAS e que quanto aos 1646 

prazos pactuados neste plano é possível fazer a repactuação destes prazos, 1647 

finaliza afirmando que hoje a Secretaria Municipal de Assistência Social 1648 

executa sozinha o serviço de medida socioeducativa em meio aberto. Inês de 1649 

Paula dirige a palavra a presidente do CMAS Maria Tereza dizendo que a 1650 

questão não é o tempo estar no “afogadilho” como ela afirmou, que estão sim 1651 

em um final de mandato e que o CMAS não aprovando o Plano de 1652 

Reordenamento dos CREAS, estão indo contra a Politica de Assistência Social, 1653 

diz que este Plano foi devidamente estudado pela Comissão que elaborou um 1654 

Plano pensando apenas no usuário, diz ainda que concorda em esperar, pois, 1655 

a nova gestão vai ter a oportunidade de executar, mas quer deixar o 1656 

direcionamento pronto, e afirma: “Acho que nós estamos regredindo” e conclui 1657 

dizendo que gostaria de deixar consignado para a próxima gestão. A promotora 1658 

Dra. Larissa se manifesta dizendo: “Mas eu acho que já foi votado né Inês, não 1659 

teve decisão, pois, houve empate e não tem o voto de desempate do 1660 



presidente que já votou, então, vocês não podem ficar insistindo, numa nova 1661 

proposta, numa nova votação”. Maria Tereza diz que é importantíssimo fazer a 1662 

consulta por escrito ao CEDCA e a devolução por escrito, pois, é conselheira 1663 

suplente do CEDCA, e tem ido às reuniões e: “todas as solicitações de 1664 

mudanças de objetivos, ou mesmo carro adquirido para um determinado 1665 

serviço e que seja solicitado para ser utilizado em outro serviço, mesmo que 1666 

seja um serviço para criança e adolescente, o CEDCA tem negado, e tudo que 1667 

se refere aos recursos do FIA estadual precisa ser autorizado pelo CEDCA, e o 1668 

Conselho tem sido bem rigoroso, pode ser que eles liberem, não vejam 1669 

problema, entendam que Cascavel estava na contramão, mas acho que tem 1670 

que fazer essa consulta, tem que fazer o reordenamento, mas tem que dar 1671 

esse tempo e foi por isso que votei contra”. Vânia de Souza questiona se tem 1672 

como levar esse tema para a próxima reunião em dezembro, e Justa responde 1673 

que a plenária é soberana e depende dela a decisão, Vânia sugere que seja 1674 

feito uma reunião para tratar apenas desse assunto, diz que esse negócio de 1675 

reunião extraordinária “pra tratar de trinta assuntos só existe aqui”. A 1676 

presidente pergunta a todos se deixam para a próxima reunião a deliberação 1677 

deste Plano; Ronaldo diz que nem precisa de votação, pois, este é o único 1678 

encaminhamento viável. Dra. Larissa diz que diante do empate a única 1679 

possibilidade é voltar par discussão numa próxima reunião. Fernanda diz: “Este 1680 

Plano tem ações para dezembro, se nós nos reunirmos em dezembro para 1681 

tratar deste, vamos estar atrasados”. Maria Tereza diz: “Atrasado está mesmo, 1682 

pois, não deveria estar sendo apresentado em novembro deste ano”. Ronaldo 1683 

sugere: “Está empatado, logo terá que ser rediscutido na próxima reunião do 1684 

Conselho, tem ações aqui que estão para ser executadas em dezembro, então 1685 

o que nós vamos ter que fazer, a Comissão que fez o plano de reordenamento  1686 

que é quem tem legitimidade para mecher no plano de reordenamento, se reuni 1687 

novamente e repactua esses prazos iniciais aqui, colocando a partir da 1688 

aprovação do conselho, porque daí não inviabiliza o processo, mudando 1689 

apenas as prazos e não as ações”. Dra. Larissa acrescenta: “Se tiver alguma 1690 

reunião do CEDCA, que vai ter, a gente já faz esta consulta, eu mesma já vou 1691 

encaminhar, porque já traz algumas respostas para a próxima reunião e na 1692 

verdade eu também já vou propor outra proposição e já posso trazer como uma 1693 

definição ou não, porque o único impasse é o CREAS II, ninguém está 1694 



discutindo o reordenamento para os demais CREAS”. Justa esclarece que 1695 

ficará para a próxima reunião esta mesma proposta, apenas com novos prazos 1696 

e diz que ainda tem mais três pontos de pauta a serem discutidos. Inês diz que 1697 

não tem condições de dar continuidade à reunião, pois, já são onze horas e 1698 

trinta e seis minutos, e terão que discutir o ponto com a Lei Federal nº 13.019 1699 

que é um tema tão polêmico quanto este, mesmo com a aprovação das 1700 

Comissões, pois, as Entidades estão presentes e irão querer esclarecimentos 1701 

sobre esta lei, e sugere que seja também protelado para uma próxima reunião. 1702 

Justa lembra que os pontos de pauta são referentes aos Planos de Trabalho e 1703 

Aplicação dos recursos do IGD-M-PBF 2016 e ao Prontuário Eletrônico da 1704 

Política Municipal de Assistência Social, a presidente solicita à Justa que seja 1705 

retirado desta reunião estes pontos de pauta e sejam pautados numa próxima 1706 

reunião. Maria Tereza questiona à gestão SEASO se a Lei Federal nº 13.019 1707 

for tratada na próxima ordinária do CMAS, terá tempo hábil para fazer o 1708 

chamamento público, pois, os convênios com as Entidades encerram no dia 1709 

primeiro de janeiro de dois mil e dezessete. Inês responde que a reunião terá 1710 

que ocorrer até a próxima segunda feira dia vinte e seis de novembro para ter 1711 

tempo hábil para execução do chamamento público, pois, existem prazos a ser 1712 

cumpridos com o Tribunal de Contas. Justa sugere que seja feita uma segunda 1713 

reunião extraordinária no período da tarde de hoje, com o restante desta pauta. 1714 

A Sraª Vânia questiona se a reunião será para discutir a Lei Federal nº 13.019, 1715 

pois, ela gostaria de estar presente quando isso ocorrer. Inês responde que 1716 

não, a Lei 13.019 não será discutida e afirma “o que nós vamos apresentar 1717 

para o conselho já é a proposta dos valores que o Município tem de recurso 1718 

para a contratação dos serviços, independentemente de Entidades”. Vânia 1719 

pergunta: “Não são orientações sobre como proceder”. Inês responde que sim, 1720 

mas que não é uma discussão da Lei 13.019. A presidente retoma a palavra e 1721 

solicita que os conselheiros presentes se manifestem para conferir o quórum, 1722 

constatando que ainda existe quórum a presidente questiona se todos poderão 1723 

estar presentes caso haja outra reunião extraordinária no período da tarde de 1724 

hoje, o quórum é de catorze, e a conselheira Rosani Bendo representante da 1725 

Secretaria Municipal de Saúde – SESAU diz que nem ela nem sua titular Iara 1726 

Agnês Bach poderão estar presente à tarde. Maria Tereza então pergunta 1727 

quantos conselheiros podem estar presentes na reunião à tarde e dez 1728 



conselheiros afirmam que podem vir, tendo um quórum confirmado de dez 1729 

conselheiros, diante disso a presidente convoca estes conselheiros para a 1730 

segunda reunião extraordinária para a tarde de hoje a partir das treze e trinta 1731 

horas do dia vinte e três de novembro, neste mesmo local. Nada mais havendo 1732 

a constar, a presidente encerra esta reunião às onze horas e cinquenta minutos 1733 

e eu Justa Alves dos Anjos Chesca, secretária ad hoc lavro a presente ata que 1734 

após lida e aprovada será assinada pela presidente _____________________ 1735 

e por mim ____________________. 1736 


