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REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

ATA Nº 07 – 06/07/2016 

 

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, nas 1 

dependências da Escola do Campo “Aprendendo com a Terra e Com a Vida” – 2 

Assentamento Valmir Motta – Distrito de São João do Oeste, Cascavel – PR, aconteceu a 3 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 4 

CMDCA, com a presença do seu Presidente Sr. Valdair Mauro Debus, de seus 5 

Conselheiros e convidados, conforme lista de presença em anexo a esta ata.  O Presidente 6 

inicia os trabalhos dando boas vindas a todos e explica que nessa reunião o início será um 7 

pouco diferente, com visita nas dependências da Escola, a qual foi programada para as 8 

quinze horas e quinze, no horário de intervalo dos alunos da escola, mas como não há aula 9 

devido às férias escolares, será realizada agora no início da reunião, a fim de conhecer 10 

melhor o espaço físico e estrutura de funcionamento da Escola.  Valdair passa a palavra 11 

para a Assistente Social e Coordenadora do Centro de Referencia de Assistência Social – 12 

CRAS Central a Sra. Márcia Engel Silva que com a Equipe Volante desenvolve atividades 13 

na área rural. Márcia agradece a presença de todos e em especial ao Diretor da Escola 14 

pelo espaço cedido todas as semanas para que o CRAS possa desenvolver as atividades 15 

do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para os adolescentes, divididos 16 

em dois grupos de acordo com a faixa etária de doze a quinze anos e de quinze a 17 

dezessete anos. Os adolescentes haviam planejado uma apresentação para reunião, mas 18 

pela chuva e a falta de transportes por ser período de férias escolares a grande maioria dos 19 

adolescentes não pode vir, contando com a presença de três adolescentes que estão 20 

representando os demais: Jéssica Paola Rodrigues, Ana Claudia Borba da Silva e Ana 21 

Paula Borba da Silva. Márcia finaliza agradecendo novamente a oportunidade e passa a 22 

fala ao Diretor da Escola Estadual Sr. Gilson Gonçalves, que inicia sua fala se 23 

apresentando. Diz que é formado em pedagogia, reside na cidade e trabalha na Escola e 24 

junto ao Movimento Sem Terra – MST desde dois mil e nove, quando contribuía na Escola 25 

itinerante que era no Acampamento Agosto, e em dois mil e onze e dois mil e doze 26 

trabalhava em Santa Tereza do Oeste, sendo que foi convidado pela direção do Movimento 27 



para retornar e assumir a direção e a criação do Colégio Estadual em dois mil e treze.  Fala 28 

que gosta de trabalhar na Escola do Movimento, por ter uma proposta de educação 29 

diferenciada, se identificando muito com essa proposta. Agradece a equipe do CRAS 30 

Central pelas atividades que desenvolve junto à Escola e Comunidade e estende o 31 

agradecimento a todos. Neste momento a Coordenadora Pedagógica Sra. Edinéia Karina 32 

Rodrigues, que é responsável pela Educação Municipal, explica que em dois mil e quatorze 33 

era Coordenadora junto a Educação do Estado, período em que houve a articulação de 34 

trabalho conjunto com o CRAS. Diz que faz parte do Movimento de Sem Terra desde os 35 

dez anos de idade, atualmente ela faz parte das famílias assentadas no pré-assentamento 36 

Resistência Camponesa, foi educanda da Escola Zumbi dos Palmares e hoje exerce a 37 

função de Coordenadora. Agradece a presença de todos e da parceria do CRAS Central, e 38 

convida para quando quiserem retornar as portas da Escola estarão abertas. Valdair fala da 39 

felicidade de estar comprido uma das metas do Plano Decenal que juntamente contempla 40 

essa descentralização do CMDCA, que é de conhecer a realidade no interior do município 41 

e trabalhar a Política Pública.  Valdair passa a palavra as adolescentes que irão 42 

acompanhar a visita ao local. Jéssica Paola Rodrigues, Ana Claudia Borba da Silva e Ana 43 

Paula Borba da Silva são educandas da Escola Estadual e participam das atividades da 44 

Equipe Volante do CRAS, realizadas na Comunidade do Assentamento. Dizem que a 45 

participação de adolescentes no trabalho desenvolvido pelo CRAS em conjunto com a 46 

Escola soma um total de trinta e um adolescentes. As adolescentes acompanham os 47 

Conselheiros de Direitos para conhecer a Escola que é composta por várias casas de 48 

madeira, nas quais há instalações elétricas e água encanada. A primeira casa é destinada 49 

ao funcionamento da Secretaria, na segunda é a biblioteca e as outras são salas de aula. 50 

Há uma casa maior destinada ao refeitório e onde aconteceu a reunião do CMDCA. Os 51 

banheiros são na parte externa do refeitório (sendo um masculino e um feminino, ambos 52 

construídos em alvenaria. As atividades de esporte e lazer são realizadas no campo de 53 

futebol e de basquete que não possui nenhuma estrutura física ou grama, trata-se de chão 54 

batido. As adolescentes reivindicaram a melhoria da área de esporte e lazer, como também 55 

melhorias do transporte escolar e das condições das estradas, pois muitos alunos perdem 56 

aula por não ter transporte disponível. Retornando ao refeitório para dar continuidade à 57 

reunião, Márcia agradece a equipe do CRAS que desenvolve esse trabalho e as 58 

adolescentes que representaram muito bem a todos os adolescentes e que fizeram uma 59 

ótima apresentação do espaço ao Conselho. Valdair agradece a recepção da equipe do 60 

CRAS e do Assentamento. Prosseguindo nos encaminhamentos o Presidente inicia o 61 



encaminhamento da apreciação e aprovação da pauta da reunião e informa que há 62 

inclusões: no item 5) e no 13.10) e a contagem preliminar do quórum, representada por 16 63 

(dezesseis) conselheiros votantes. Etelda Madsen – Assistente Social da Secretaria 64 

Executiva dos Conselhos/ CMDCA, sugeriu aos presentes, que excepcionalmente nessa 65 

reunião a votação seja por abstenções e contrários, a fim de agilizar o processo da reunião 66 

e garantir o retorno em tempo hábil para os conselheiros de direitos que estudam à noite, 67 

pois se houver a contagem de votos favoráveis em cada pauta que é extensa, haverá 68 

possível atraso no horário de finalização da reunião. Valdair coloca em aprovação a 69 

sugestão da Etelda e a pauta, que é aprovada por unanimidade com 16 (dezesseis) votos 70 

favoráveis, ficando assim disposta: 1) Apreciação e aprovação da pauta; 2) Fala da 71 

coordenação CRAS Central/ Equipe Volante e de Representante da Comunidade; 3) 72 

Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 4) Apreciação e aprovação 73 

das Atas nº 06 (Reunião Ordinária de 01/06/2016); 5) Substituições e Posse de 74 

Conselheiros de Direito no Conselho e em Comissões: Ofício n° 015/2016 ITECNE e 75 

Ofício n° 097/2016 SEMDEC; Of. n° 131/2016 – SEAJUR e Of. n° 32/2016 – SEACOM 76 

(desincompatibilização Sadi José Kisiel); Of. n° 0075/2016 – ACTOP; 6) Apreciação e 77 

Deliberação da indicação de Coordenadores e Relatores para as Comissões de Leis e 78 

de Ética, Disciplina e de Monitoramento e Avaliação: 6.1) Comissão de Leis: 79 

Coordenador – Maria Tereza Chaves e Relatora – Josiane Dambros; 6.2) Comissão de 80 

Ética e Disciplina: Coordenador – Fábio Tomasetto e Relator – Rodrigo Suzuki; 6.3) 81 

Comissão de Monitoramento e Avaliação – Definir Coordenador; 7) Apreciação e 82 

Deliberação referente à solicitação do Of. n° 576/2016 de 14/06/2016 – SEASO - 83 

Indicação de Representante no Conselho no Comitê Gestor do Plano Decenal da 84 

Criança e do Adolescente; 8) Apreciação e deliberação sobre o Parecer da Comissão 85 

de Orçamento e Finanças e de Monitoramento e Avaliação, sobre a destinação de 86 

bens inservíveis (para leilão) adquiridos com recursos do FIA Municipal e Estadual 87 

da extinta Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino; 9) Apreciação e Deliberação 88 

sobre o Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças e de Monitoramento e 89 

Avaliação sobre Ofícios SEASO n° 526/2016 e 645/2016 – sobre Planos de Trabalho e 90 

Aplicação de recursos deliberados do FIA Municipal 2014 e 2015; 10) Ratificação de 91 

encaminhamento AD REFERENDO da Mesa Diretiva do Conselho, quanto à alteração 92 

de quantidades de Estatutos da Criança e do Adolescente – ECA a serem 93 

confeccionados com recursos do FIA Municipal no valor de R$ 15.000,00; 11) 94 

Apreciação e Aprovação de Recomendação aos Conselheiros Tutelares – Proposta 95 



pela Comissão de Ética e Disciplina, quanto ao uso da Ficha Intersetorial de 96 

Referência e Contrarreferência; 12) Providências referentes à Carta data de 97 

01/06/2016 do Conselheiro de Direitos Adilson de Amorim informando sua 98 

desincompatibilização da função no CMDCA devido pleito eleitoral; 13) Para 99 

Conhecimento: 13.1) E-mail CMAS com encaminhamento da Portaria MDSA n° 100 

58/2016; 13.2) Of. n° 038/2016 de 13/06/2016 – Vereador Vanderlei do Conselho – 101 

Projeto de Lei n° 048/2016 que institui no Calendário Oficial do Município o Dia 102 

Municipal da Adoção; 13.3) Ofício n° 530/2016 de 03/06/2016 – SEASO – Apoio 103 

Jurídico; 13.4) Ofício n° 632/2016 – SEASO – Alteração de Coordenadores na 104 

Proteção Social Básica – PSB; 13.5) Ofício n° 06/16 – GERAR – Mudança de Endereço 105 

da Entidade; 13.6) Ofícios n° 375/2016 de 10/06/2016 e de n° 392/2016 de 10/06/2016 – 106 

CT Oeste, nova Presidência do Colegiado do Conselho; 13.7) Encaminhamentos 107 

referente ao funcionamento de CMEIS: Férias em Julho Ofícios n° 473/2016 SEMED e 108 

n° 093/2016 - CME e Demandas recebidas do CEDCA PR – Ofícios Circular n° 109 

010/2016 e 011/2016 – CEDCA PR com solicitação de informações; 13.8) Ofício n° 110 

161/2016 de 31/05/2016 – CEDCA, resposta à solicitação de deliberação de recursos 111 

do FIA Estadual para Obras e Aquisição de Veículos para Cascavel; 13.9) 112 

Inauguração do CREAS IV/ SEASO – Bairro Santa Cruz; 13.10) EVENTO EDSON 113 

SEDA - Reabertas inscrições – Portal do Município de Cascavel – (Ver listagem de 114 

Conselheiros de Direitos – CMDCA não inscritos); Pauta fechada: 14) Parecer da 115 

Comissão de Ética e Disciplina com proposição de abertura de Sindicância – 116 

Conselheiro Tutelar: Ofício n° 1241/2015 de 03/12/2015 – CT Oeste; 15) Parecer da 117 

Comissão de Ética e Disciplina com proposição de abertura de Sindicância – 118 

Conselheiro Tutelar: Of. n° 30/2016 – PRO MP n° 0030.15.002704-0; 16) Parecer da 119 

Comissão de Ética e Disciplina com proposição de abertura de Sindicância – 120 

Conselheiros Tutelares: denúncias de servidoras municipais; 17) Parecer da 121 

Comissão de Ética e Disciplina com proposição de abertura de Sindicância – 122 

Conselheiro Tutelar: Of. n°221/2016 – PRO MP NF n/ 0030.16.000059-9. Prosseguindo é 123 

feita a leitura do ponto n° 3) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências, 124 

devido o ponto de pauta n° 2) já ter ocorrido. Etelda faz a leitura do Oficio n° 243/2016 de 125 

01/06/2016, advindo da Secretaria Municipal de Administração, no qual  justifica a ausência 126 

da conselheira Vanilse da Silva Schenfert e o Oficio n° 098/2016 de 1°/06/2016,  do Núcleo 127 

Regional de Educação – NRE com  justificativa de ausência do conselheiro Luiz Carlos 128 

Kanigoski referente à Reunião Ordinária anterior que ocorreu em 01/06/2016, 129 



Correspondência datada de 04/07/2016 da Escola Municipal Ita Sampaio que justifica a 130 

ausência da conselheira Clenilza Lemos da Silva por motivos particulares, Ofício n° 131 

14/2016 de 04/07/2016 da Câmara Jovem que justifica a ausência da conselheira Ana 132 

Carolina Neves da Silva, o Ofício n° 38/16 de 06/07/2016 da Guarda Mirim justificando a 133 

ausência da conselheira Rosângela Gomes Ornelas, a apresentação de comprovante de 134 

agendamento de consulta junto ao SESOP pela Conselheira Maria Aparecida Navarro, a 135 

qual está em desacordo com o Regimento do CMDCA, e outras justificativas por e-mail. 136 

Após discussão quanto à questão da Maria Aparecida a proposta dos conselheiros é que 137 

na próxima reunião essas justificativas venham por Oficio expedido pelo Secretário 138 

Municipal, conforme prevê o Regimento do Conselho. Colocadas em aprovação as 139 

justificativas são aprovadas com 16 (dezesseis votos favoráveis) exceto a justificativa de 140 

Maria Aparecida que não foi aprovada e contou com treze votos contrários e 3 (três) 141 

favoráveis. Na sequência, o Presidente passa ao ponto de Pauta nº 4) Apreciação e 142 

aprovação das Atas nº 06 (Reunião Ordinária de 01/06/2016): Valdair explica que por ter 143 

sido encaminhada por e-mail antecipadamente para todos fazerem a leitura, se houver 144 

alguma sugestão que se manifestem para que sejam feitas as correções devidas, Como 145 

não houve manifestações a Ata é colocada em votação e é aprovada por 13 (treze) votos 146 

favoráveis e 03 (três) abstenções.  Na sequência o Presidente passa ao ponto de Pauta nº 147 

5) Substituições e Posse de Conselheiros de Direito no Conselho e em Comissões: 148 

Ofício n° 015/2016 ITECNE e Ofício n° 097/2016 SEMDEC; Of. n° 131/2016 – SEAJUR e 149 

Of. n° 32/2016 – SEACOM (desincompatibilização Sadi José Kisiel); Of. n° 0075/2016 – 150 

ACTOP: Etelda faz as leituras dos Ofícios recebidos, informando que ficaram para tomar 151 

posse na próxima reunião os representantes da Secretaria de Ação Comunitária – 152 

SEACOM - Ofício n° 32/2016, da Associação dos Conselheiros Tutelares do Oeste do 153 

Paraná – ACTOP - Oficio n° 0075/2016, pois as indicadas já tinham outros compromissos e 154 

não poderiam participar da reunião nesta data e da Faculdade ITECNE – Ofício n° 155 

015/2016.  Fabricia Destro Ghizzo justifica a ausência da representante Luciane Martini que 156 

tomaria posse nessa reunião na condição de representante da Faculdade ITECNE. O 157 

presidente Valdair empossou a Sra. Ana Lúcia Simão representante Titular da Secretaria 158 

Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDEC e a Sra. Samara Segalla 159 

representante Suplente da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos – SEAJUR. Com a 160 

posse das novas conselheiras o quorum passou a serem 17 (dezessete) conselheiros 161 

votantes. Ficou deliberado que ambas passam a substituir os representantes anteriores nas 162 

Comissões Temáticas Internas e Representações Externas do CMDCA, para que não haja 163 



prejuízos nos encaminhamentos do Conselho. Pauta n° 6) Apreciação e Deliberação da 164 

indicação de Coordenadores e Relatores para as Comissões de Leis e de Ética, 165 

Disciplina e de Monitoramento e Avaliação: 6.1) Comissão de Leis: Coordenador – 166 

Maria Tereza Chaves e Relatora – Josiane Dambros; 6.2) Comissão de Ética e 167 

Disciplina: Coordenador – Fábio Tomasetto e Relator – Rodrigo Suzuki; 6.3) 168 

Comissão de Monitoramento e Avaliação – Definir Coordenador: Valdair faz a leitura 169 

da pauta e explica que os pontos 6.1 e 6.2 já estão definidos pelas Comissões só precisam 170 

ser aprovadas as indicações. Quanto ao terceiro ítem é preciso definir um coordenador e 171 

sugere que a conselheira Valéria Medeiros seja a coordenadora e a relatora seja a 172 

Conselheira Ana Beatriz Spinelli Celi. Colocadas em votação as indicações as mesmas são 173 

aprovadas por unanimidade de 17 (dezessete) votos favoráveis. Dando sequência o 174 

Presidente passa ao ponto de Pauta nº 7) Apreciação e Deliberação referente à 175 

solicitação do Of. n° 576/2016 de 14/06/2016 – SEASO - Indicação de Representante 176 

no Conselho no Comitê Gestor do Plano Decenal da Criança e do Adolescente: A 177 

proposta dos conselheiros é que o representante Titular seja o conselheiro Fabio 178 

Tomasetto e o Suplente o Presidente Valdair Mauro Debus. As indicações são colocadas 179 

em votação e aprovadas por unanimidade de 17 (dezessete) votos favoráveis.  Na 180 

sequência, o Presidente passa ao ponto de Pauta nº 8) Apreciação e deliberação sobre o 181 

Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e de Monitoramento e Avaliação, 182 

sobre a destinação de bens inservíveis (para leilão) adquiridos com recursos do FIA 183 

Municipal e Estadual da extinta Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino: Etelda 184 

faz a leitura do parecer conforme segue: Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e 185 

de Monitoramento e Avaliação – CMDCA. Destinação de bens com danos do Lar dos 186 

Bebês Pequeno Peregrino, adquiridos com recursos do FIA Municipal. As Comissões de 187 

Orçamento e Finanças e de Monitoramento e Avaliação do Conselho Municipal dos Direitos 188 

da Criança e do Adolescente – CMDCA, em reunião realizada em 23 de junho de 2016, 189 

analisaram as informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 190 

e: CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – 191 

ECA; CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.278/2013 que dispõe sobre a política 192 

municipal dos direitos da criança e do adolescente; CONSIDERANDO a Resolução do 193 

CMDCA n° 013/2015 de 15/04/2015 que aprova providências referentes ao encerramento 194 

de atividades da Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino e recomposição do CMDCA; 195 

CONSIDERANDO a Resolução n° 055/2015 de 03 de dezembro de 2015 que aprova a 196 

destinação de bens da Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino e outras providências; 197 



CONSIDERANDO a Resolução n° 056/2015 de 03 de dezembro de 2015 que aprova os 198 

Planos de Trabalho e Aplicação – Partilha FIA 2014/2015 – Resolução n° 041/2015de 199 

10/09/2015; CONSIDERANDO o Ofício n° 350/2016 de 27/04/2016 – SEASO que solicita a 200 

apreciação e deliberação de equipamentos do Lar dos Bebês, com relatório de 201 

equipamentos com danos, para autorização de leilão; CONSIDERANDO que alguns bens 202 

destinados pelo CMDCA através da Resolução n° 49/2016 à Associação Recanto da 203 

Criança, foram devolvidos pela Entidade por não apresentarem condições de uso: 204 

QUANTIDADE; DESCRIÇÃO DO BEM; N° DO PATRIMÔNIO: 01; Aparelho de DVD 205 

Booster; 15-23001. 01; Aparelho de DVD Britânia; 15-23002. 01; Aparelho de DVD Philips; 206 

15-23004. 01; Aparelho de DVD Powerpack; 15-23005. 01; Aparelho de Fax Panasonic; 207 

15-23006. 01; Computador 2.5 Gb; 15.23151. 01; Liquidificador Philco; 15.23212. 01; 208 

Liquidificador preto Philco; 15.23213. 01; Freezer Vertical Consul; 15-23192. 209 

CONSIDERANDO que na data de 23/06/2016 as Comissões de Orçamento e Finanças do 210 

CMDCA e de Monitoramento e Avaliação se reuniram e analisaram a solicitação da SEASO 211 

e a listagem de bens com danos apresentados, para autorização de leilão; QUANTIDADE; 212 

DESCRIÇÃO DO BEM; N° DO PATRIMÔNIO: 01; Armário de Aço 12 Portas; 15-23016. 213 

01; Armário de Aço 12 Portas; 15-23017. 01; Ar Condicionado de Parede Consul; 15-214 

23009. 01; Máquina de Lavar Roupas Consul; 15-23218. 01; Secadora GE; 15-23246. 01; 215 

Secadora de Roupas Brastemp; 15-23206. 01; Esterilizador Chicco; 15-23000. 01; 216 

Aparelho de DVD Explosound; 15-23003. 01; Bebedouro de Água Elétrico; 15-23051. 01; 217 

Bebedouro de Água Venâncio; 15-23053. 01; Centrifuga de Frutas Walitha; 15-23139. 01; 218 

Impressora Multifuncional HP F4480; 15-23199. 01; Impressora Multifuncional HP Deskjet 219 

3050; 15-23201. 01; Monitor LG 15 polegadas; 15-23791. 01; Monitor Samsung 14 220 

polegadas; 15-23237. As Comissões de Orçamento e Finanças e de Monitoramento e 221 

Avaliação, no uso de suas atribuições são de parecer favorável ao encaminhamento dos 222 

bens para leilão, em lote específico dos itens supracitados e o depósito dos recursos da 223 

venda na Conta Corrente específica do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência do 224 

Município de Cascavel – FIA. É o parecer. Os conselheiros aprovam o parecer 225 

condicionado as seguintes adequações na publicação da Resolução: que o CMDCA 226 

autoriza fazer o leilão, mas que sejam separados e identificados quais são os bens 227 

adquiridos com o FIA Municipal e adquiridos com recursos do FIA Estadual, em dois lotes 228 

separados para o leilão e com depósitos identificando a aplicação dos recursos na conta 229 

corrente do FIA também separados. Não havendo dúvidas e esclarecimentos o Presidente 230 

coloca em votação o Parecer o qual é aprovado com 17 (dezessete) votos favoráveis. 231 



Dando sequência o Presidente passa ao item 9) Apreciação e Deliberação sobre o 232 

Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças e de Monitoramento e Avaliação 233 

sobre Ofícios SEASO n° 526/2016 e 645/2016 – sobre Planos de Trabalho e Aplicação 234 

de recursos deliberados do FIA Municipal 2014 e 2015: Etelda faz a leitura do parecer 235 

conforme segue: PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS E DE 236 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – CMDCA. Alterações de Planos de Trabalho e 237 

Aplicação partilha do FIA do Centro da Juventude, EURECA I e CRAS CEU – SEASO. As 238 

Comissões de Orçamento e Finanças e de Monitoramento e Avaliação do Conselho 239 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, em reunião realizada em 23 240 

de junho de 2016, analisaram as solicitações apresentadas pela Secretaria Municipal de 241 

Assistência Social, e: CONSIDERANDO a Constituição Federal; CONSIDERANDO a Lei 242 

Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; CONSIDERANDO 243 

os dispositivos da Lei federal N° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, no que couber; 244 

CONSIDERANDO a Lei N° 12.010 de 03 de Agosto de 2009; CONSIDERANDO a 245 

Resolução Nº 137 de 21/01/2010 – CONANDA, que dispõe sobre os parâmetros para a 246 

criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da 247 

Criança e do Adolescente e dá outras providências; CONSIDERANDO a Lei Municipal N° 248 

6.278/2013, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do 249 

Adolescente, sobre o FIA Municipal e Registro de Entidades, programas e Serviços no 250 

CMDCA; CONSIDERANDO a Resolução n° 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado e a 251 

Instrução Normativa N° 61/2011; CONSIDERANDO a Instrução Normativa N° 36/2009 – 252 

Tribunal de Contas do Paraná que estabelece procedimentos para o atendimento, em sede 253 

execução orçamentária, do efetivo cumprimento do princípio constitucional da absoluta 254 

prioridade à criança e ao adolescente, no âmbito das políticas municipais e dispõe de 255 

outras instruções pertinentes; CONSIDERANDO a Resolução n° 019/2015 – CMDCA, que 256 

aprova projetos da partilha do FIA 2012/2013 – referentes à Resolução n° 064/2014 de 257 

04/12/2014, a Resolução nº 056/2015 – CMDCA, que aprova os Planos de Trabalho e 258 

Aplicação – Partilha do FIA 2014/ 2015 - Resolução N° 041/ 2015 de 10/09/2015 e a 259 

Resolução n° 055/2014 – CMDCA que aprova projetos referentes à Partilha do FIA 260 

2012/2013; CONSIDERANDO o Ofício n° 526/2016 de 02/06/2016 – SEASO que solicita a 261 

apreciação e deliberação de suplementação de recurso do FIA Municipal no valor total de 262 

R$ 487,43 (quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos) para aquisição 263 

do material de expediente destinados ao Centro da Juventude e EURECA I, devido os 264 

valores das atas de registros de preço vigentes estar com valor maior aos solicitados e 265 



deliberados pelo CMDCA: MATERIAL DE EXPEDIENTE: unidade; total deliberado pelo 266 

CMDCA; total dos valores/ ata de registro; diferença a deliberar pelo CMDCA - Centro da 267 

Juventude; R$ 1.716,07; R$ 2.100,80; R$ 384,73. EURECA I; R$ 470,90; R$ 573,60; R$ 268 

102,70. TOTAL; R$ 2.186,97; R$ 2.674,40; R$ 487,43. CONSIDERANDO o Ofício nº 269 

526/2016 de 02/06/2016 – SEASO no qual solicita a apreciação e deliberação da 270 

possibilidade de adequação do Plano de Trabalho e Aplicação da Partilha do FIA 271 

2012/2013 – Resolução nº 019/2015 – CMDCA do CRAS CEU, relativo à contratação de 272 

Instrutor de Artes no valor de R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais) com a redução da 273 

carga horária a ser contratada de 828 (oitocentos e vinte e oito) horas/aula para 692 274 

(seiscentos e noventa e duas) horas/aula, devido o aumento de valor da hora/ aula 275 

anteriormente solicitada; CONSIDERANDO o Ofício nº 645/2016 de 24/06/2016 – SEASO 276 

com solicitação de apreciação e deliberação de alteração do Plano de Trabalho e Aplicação 277 

apresentado na partilha do FIA 2012/2013 – Resolução nº 055/2014 – CMDCA, para a 278 

contratação de Instrutor de Teatro ao invés de Instrutor de Artes Cênicas. As Comissões de 279 

Orçamento e Finanças e de Monitoramento e Avaliação, no uso de suas atribuições são de 280 

parecer favorável ao pleito da SEASO de adequações de valores e de itens deliberados 281 

pelo CMDCA, nos Planos de Trabalho e Aplicação de partilhas do FIA, conforme segue: 282 

MATERIAL DE EXPEDIENTE: unidade; total deliberado pelo CMDCA; total dos valores/ ata 283 

de registro; diferença a deliberar pelo CMDCA - Centro da Juventude; R$ 1.716,07; R$ 284 

2.100,80; R$ 384,73. EURECA I; R$ 470,90; R$ 573,60; R$ 102,70. TOTAL; R$ 2.186,97; 285 

R$ 2.674,40; R$ 487,43. CONTRATAÇÃO DE HORAS/AULA – INSTRUTOR DE ARTES 286 

CRAS CEU - Alteração de Carga Horária: Diminuição de 828 horas/aula para 692 287 

horas/aula; CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR - Centro da Juventude: Substituição da 288 

contratação Instrutor de Artes Cênicas por Instrutor de Teatro. É o parecer. O Presidente 289 

então coloca em votação a proposta e o Parecer o qual é aprovado com 17 (dezessete) 290 

votos favoráveis. Fábio questiona sobre a necessidade de maior controle por parte do 291 

Conselho em relação à aplicação dos recursos do FIA que foram deliberados, pois em 292 

muitos casos há descumprimento do cronograma de aplicação dos recursos e o os 293 

recursos ficam parados na conta e já foram deliberados pelo Conselho. Hudson esclarece 294 

que o processo de aplicação dos recursos pelas unidades governamentais depende de 295 

processo licitatório, parecer jurídico, autorização do Prefeito, portanto demanda bem mais 296 

tempo que o processo de Entidades. É discutida também a questão de valores, que se 297 

diferencia muito na compra pela sociedade civil e pelo Governo. Conclui-se que há 298 

necessidade da SEASO fazer a prestação de contas da aplicação dos recursos das 299 



partilhas de 2014 e 2015 antes da nova partilha que será feita, para que o Conselho tenha 300 

condições de melhor avaliação quanto à destinação dos recursos sem gerar duplicidade de 301 

financiamento para um mesmo serviço ou entidade. Falou-se também da questão do 302 

contêiner solicitado pelo CAPS AD e da necessidade de tais solicitações serem melhor 303 

planejadas, pois para a execução agora está havendo uma série de problemáticas que 304 

precisam ser supridas do ponto de vista de engenharia e outros. Contudo foi salientada a 305 

importância de tal iniciativa inovadora, que decorrente dela outras Entidades já estão com a 306 

mesma proposta que são a APOFILAB e GUARDA MIRIM. Dando sequência o Presidente 307 

passa ao item 10) Ratificação de encaminhamento AD REFERENDO da Mesa Diretiva 308 

do Conselho, quanto à alteração de quantidades de Estatutos da Criança e do 309 

Adolescente – ECA a serem confeccionados com recursos do FIA Municipal no valor 310 

de R$ 15.000,00: Valdair explica que por deliberação do CMDCA através de Resolução 311 

publicada em agosto de 2015, foi aprovada a confecção de 10 (dez) mil unidades de ECA, 312 

com recursos do FIA Municipal, devido a grande procura e necessidade de ter Estatutos 313 

para a utilização no trabalho que é desenvolvido com crianças e adolescentes. Lembra que 314 

estamos em julho de 2016 os Estatutos ainda não estão prontos. Diante disso a Mesa 315 

Diretiva do CMDCA cobrou à SEASO para que os Estatutos estejam disponíveis no evento 316 

do Edson Seda, e o novo orçamento apresentado reduziu pela metade o número de 317 

exemplares. Com quinze mil daria para fazer dez mil Estatutos, agora só dará para fazer 318 

4.500 (quatro mil e quinhentos) Estatutos. A justificativa é devido o aumento de páginas 319 

pelas novas alterações que ocorreram no Estatuto.  O Presidente então coloca em votação 320 

o novo orçamento, o qual é aprovado com 17 (dezessete) votos favoráveis. Fábio sugere 321 

que em nova situação seja solicitada a uma Entidade não Governamental para que 322 

apresente um Projeto e os Estatutos sejam confeccionados o que certamente gerará uma 323 

economia e condições de obter um maior número de exemplares. Todos concordam com a 324 

sugestão. Dando sequência o Presidente passa ao item 11) Apreciação e Aprovação de 325 

Recomendação aos Conselheiros Tutelares – Proposta pela Comissão de Ética e 326 

Disciplina, quanto ao uso da Ficha Intersetorial de Referência e Contrarreferência: 327 

Fabio como coordenador da Comissão responsável explica que pela grande demanda de 328 

denúncias vindas ao CMDCA a respeito da falta de sigilo no uso da Ficha Intersetorial de 329 

Referência e Contrarreferência pelos Conselheiros Tutelares, a Comissão decidiu fazer 330 

uma recomendação relacionada ao sigilo das informações contidas na mesma. Etelda faz a 331 

leitura da Recomendação conforme segue: RECOMENDAÇÃO AOS CONSELHEIROS 332 

SOBRE O USO DA FICHA INTERSETORIAL DE REFERÊNCIA E 333 



CONTRARREFERÊNCIA. CONSIDERANDO que a Ficha Intersetorial de Referência e 334 

Contrarreferência foi construída e proposta pela Comissão da Rede de Atenção e Proteção 335 

Social do Município de Cascavel a qual tem como pressuposto a construção de uma rede 336 

intersetorial baseada nas políticas setoriais, mediante a compreensão dos processos 337 

organizacionais dos equipamentos sociais, tendo em vista a ampliação da comunicação e 338 

articulação entre os serviços para os encaminhamentos mais adequados às necessidades 339 

sociais; CONSIDERANDO que o Grupo de Trabalho para articulação da Rede de Atenção 340 

e Proteção Social é composto por profissionais de entidades não governamentais e 341 

servidores das esferas municipal e estadual, indicados por seus gestores, os quais se 342 

reúnem sistematicamente para discutir a implementação da rede e nesse processo de 343 

trabalho os Conselheiros Tutelares participam; CONSIDERANDO que a construção da 344 

Ficha Intersetorial de Referência e Contrarreferência foi uma construção coletiva e com a 345 

participação dos Conselheiros Tutelares; CONSIDERANDO que houve Capacitação 346 

específica sobre a temática, articulada e promovida pela Comissão da Rede de Atenção e 347 

Proteção Social do Município de Cascavel; CONSIDERANDO que a Ficha Intersetorial de 348 

Referência e Contrarreferência foi apresentada pela Comissão da Rede de Atenção e 349 

Proteção Social do Município de Cascavel a todos os Gestores Municipais e aos Conselhos 350 

Municipais e em específico ao CMDCA o que ensejou a publicação da Resolução n° 351 

007/2015, de 09 de março de 2015; CONSIDERANDO que a forma de utilização do 352 

referido instrumental, principalmente no que se refere ao sigilo de suas informações e uso 353 

das mesmas na abordagem com usuários, pode estar fragilizando o trabalho da rede e/ou 354 

contribuindo na violação de direitos de crianças e adolescentes, assim como provocando 355 

denúncia ao CMDCA pelo requerente do atendimento ao Conselho Tutelar. O Conselho 356 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, do Município de Cascavel, 357 

RECOMENDA que a Ficha Intersetorial de Referência e Contrarreferência seja utilizada em 358 

consonância com o objetivo para a qual foi elaborada e implementada, com o máximo de 359 

zelo e sigilo das informações contidas na mesma, e que na abordagem com as crianças, 360 

adolescentes e seus responsáveis seu conteúdo seja resguardado, inclusive no que se 361 

refere ao profissional, Órgão ou Entidade que demandou a solicitação ao Conselho Tutelar. 362 

O Presidente coloca em votação a Recomendação o qual é aprovado com 17 (dezessete) 363 

votos favoráveis. Dando sequência o Presidente passa ao item 12) Providências 364 

referentes à Carta data de 01/06/2016 do Conselheiro de Direitos Adilson de Amorim 365 

informando sua desincompatibilização da função no CMDCA devido pleito eleitoral: 366 

Etelda faz a leitura da carta enviada ao CMDCA para conhecimento de todos e a sua 367 



substituição ocorrerá na próxima reunião do Conselho. Fabio coordenador da Comissão de 368 

Ética e Disciplina do CMDCA propõe que a pauta fechada seja adiantada. Todos os 369 

presentes concordam e o Presidente dá início à leitura do seguinte ponto de pauta n° 14) 370 

Parecer da Comissão de Ética e Disciplina com proposição de abertura de 371 

Sindicância – Conselheiro Tutelar: Ofício n° 1241/2015 de 03/12/2015 – CT Oeste; 15) 372 

Parecer da Comissão de Ética e Disciplina com proposição de abertura de 373 

Sindicância – Conselheiro Tutelar: Of. n° 30/2016 – PRO MP n° 0030.15.002704-0; 16) 374 

Parecer da Comissão de Ética e Disciplina com proposição de abertura de 375 

Sindicância – Conselheiros Tutelares: denúncias de servidoras municipais; 17) 376 

Parecer da Comissão de Ética e Disciplina com proposição de abertura de 377 

Sindicância – Conselheiro Tutelar: Of. n°221/2016 – PRO MP NF n/ 0030.16.000059-9: 378 

Etelda explica que foi feito só um parecer para todas as demandas. Fabio realiza a leitura 379 

do Parecer conforme segue: PARECER DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA – 380 

CMDCA. Abertura de Sindicâncias para apuração de possíveis faltas funcionais de 381 

Conselheiros Tutelares.  A Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Municipal dos 382 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, em reunião realizada em 21 de junho de 383 

2016, analisou documentos recebidos pelo Conselho com relatos e solicitações de 384 

providências e denúncia, relativas ao exercício das funções de Conselheiros Tutelares do 385 

Município de Cascavel, e: CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988; 386 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – 387 

ECA; CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.278/2013 que dispõe sobre a política 388 

municipal dos direitos da criança e do adolescente; CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 389 

6.279/2013 que dispõe sobre a criação e funcionamento dos Conselhos Tutelares e dá 390 

outras providências; CONSIDERANDO a Resolução nº 170/2014 – CONANDA, que altera 391 

a Resolução n° 139/2010 para dispor sobre o processo de escolha em data unificada em 392 

todo território nacional dos membros do Conselho Tutelar; CONSIDERANDO a Resolução 393 

nº 033/2015 de 29/07/2015 – CMDCA, que reestrutura as Comissões Temáticas e 394 

Representações Externas do CMDCA; CONSIDERANDO os documentos recebidos pelo 395 

CMDCA, abaixo relacionados: 1- Ofício nº 1.241/2015 de 03/12/2015 – Conselho Tutelar 396 

Oeste – expedido pelo Conselho Tutelar (com cópia remetida à 8ª Promotoria de Justiça), 397 

referente ao exercício da função de Conselheiro Tutelar; 2 - Ofício nº 30/2016 – PROMP nº 398 

0030.15.002704-0 – Referente à denúncia no DISK 100 – Situação ocorrida no Parque 399 

Vitória, referente ao exercício da função de Conselheiro Tutelar – CT Oeste; 3 - Denúncia 400 

formal de servidoras (administrativos do CT Oeste) referente ao exercício da função de 401 



Conselheiros Tutelares; 4 - Ofício nº 221/2016 – PROMP nº 0030.16.000059-9 – Referente 402 

demora injustificada de remessa de caso à Promotoria de Justiça pelo Conselheiro Tutelar 403 

– CT Oeste; A Comissão de Ética e Disciplina, no uso de suas atribuições é de parecer 404 

favorável ao encaminhamento da documentação à Secretaria de Administração/ 405 

Departamento de Recursos Humanos do Município de Cascavel, para a abertura de 406 

Sindicância e encaminhamentos necessários à apuração dos fatos relatados ao CMDCA. É 407 

o parecer. O Presidente coloca em votação o Parecer o qual é aprovado com 17 408 

(dezessete) votos favoráveis. Dando sequência o Presidente passa à pauta n° 13) Para 409 

Conhecimento - 13.1) E-mail CMAS com encaminhamento da Portaria MDSA n° 410 

58/2016: Etelda faz a leitura do e-mail contendo Portaria que esclarece sobre a criação do 411 

Beneficio de Prestação Continuada - BPC destinado às crianças com microcefalia. A 412 

plenária sugere que a informação seja repassada para conhecimento da Secretaria 413 

Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Conselhos Tutelares e Comissão de 414 

Rede. 13.2) Of. n° 038/2016 de 13/06/2016 – Vereador Vanderlei do Conselho – Projeto 415 

de Lei n° 048/2016 que institui no Calendário Oficial do Município o Dia Municipal da 416 

Adoção: Etelda faz a leitura do Oficio. Na plenária há informação de que a Lei já foi 417 

sancionada. 13.3) Ofício n° 530/2016 de 03/06/2016 – SEASO – Apoio Jurídico:  Etelda 418 

faz a leitura do Oficio recebido da SEASO no qual informa que conta com mais um 419 

profissional da área jurídica que vai desenvolver suas atividades no Centro de Referência 420 

Especializadas de Assistência Social – CREAS e o profissional que atuava lá passou a 421 

desenvolver suas atividades na Gestão da SEASO para atender assuntos de ordem 422 

administrativos e financeiros da Secretaria e demais políticas publicas e dar suporte e 423 

apoio jurídico aos Conselhos. 13.4) Ofício n° 632/2016 – SEASO – Alteração de 424 

Coordenadores na Proteção Social Básica – PSB: Etelda realiza a leitura do Oficio que 425 

informa a alteração de coordenadora no CRAS Canceli. 13.5) Ofício n° 06/16 – GERAR – 426 

Mudança de Endereço da Entidade: Etelda faz a leitura do Oficio que informa o novo 427 

endereço da Entidade da GERAR que se mudou para a Rua Erexim, n° 1.011.  13.6) 428 

Ofícios n° 375/2016 de 10/06/2016 e de n° 392/2016 de 10/06/2016 – CT Oeste, nova 429 

Presidência do Colegiado do Conselho: Etelda realiza a leitura dos Ofícios, nos quais 430 

informam que: Ana Marly de Almeida Cruz – Presidente, Clarice Aparecida Figurski – Vice 431 

Presidente e Jerry Silvio Tristoni – Secretário. 13.7) Encaminhamentos referentes ao 432 

funcionamento de CMEIS - Férias em Julho Ofícios n° 473/2016 SEMED e n° 093/2016 433 

- CME e Demandas recebidas do CEDCA PR – Ofícios Circular n° 010/2016 e 011/2016 434 

– CEDCA PR com solicitação de informações: Etelda realiza a leitura dos Ofícios e 435 



Valdair informa que esta demanda foi encaminhada ao Ministério Público conforme 436 

deliberação do CMDCA na reunião anterior. Quanto aos Ofícios recebidos do CEDCA PR, 437 

um é especifico para o CMDCA, no qual solicita informações do Conselho em relação a: se 438 

está acompanhando o atendimento da educação infantil nas faixas etárias de 0 a 03 anos e 439 

de 04 a 05 anos; se já houve impacto a partir da implementação do Plano Nacional de 440 

Educação em relação à obrigatoriedade das crianças de 04 a 05 anos estarem inseridas na 441 

educação infantil e quais foram esses impactos, se houve redução ou ampliação de vagas 442 

para estas faixas etárias. Fábio pergunta para Maria Tereza, se o Conselho de Educação 443 

teve algum posicionamento a respeito das férias dos CMEIs. Maria Tereza diz que não, que 444 

há um certo cooperativismo, que nos dois últimos anos as crianças que não tinham com 445 

quem ficar estavam ficando nos CMEIS com os estagiários e diretora ou coordenadora. 446 

Este ano não foi consultado o Conselho de Educação, e a Secretaria decidiu conforme está 447 

no Plano Municipal e fechou para férias. Maria Tereza diz ainda, que sabe que existem 448 

várias professoras dos CMEIs que durante suas férias estão cuidando de crianças em suas 449 

casas e cobrando por isso. Inclusive tem uma conhecida que deixa seu filho com uma 450 

professora que está cuidando de treze (13) ou quatorze (14) crianças e cobrando cento e 451 

cinquenta reais por quinze dias. Diz ainda que a Educação vê os CMEIs como Escola e 452 

que não deve olhar pelo lado de assistencialismo, que educação é um direito de todos e 453 

não só das crianças que os pais trabalham. Maria Tereza diz que não é contra as férias dos 454 

professores, mas defende que os CMEIs não devem ser fechados neste período. Valdair 455 

pergunta se este tipo de decisão não precisa passar pelo Conselho de Educação, Maria 456 

Tereza diz que não, que desde que o Plano da Educação foi aprovado funciona desta 457 

maneira. Valéria diz que no Facebook existem postagens de pessoas que cuidam de 458 

crianças nas férias, com fotos e valores. Diante das falas, Etelda questiona se tem 459 

professores tirando férias de CMEIs e cobrando por isso duzentos ou trezentos reais, de 460 

crianças que deveriam estar sendo cuidadas nos CMEIs. Valdair disse que virou nicho de 461 

mercado. Valdair diz que é preciso provocar o Ministério Público sobre isso.  Hudson 462 

esclarece que o Dr. Luciano, Promotor de Justiça que cuida desta área, encaminhou um 463 

Ofício à SEASO solicitando quais seriam as medidas socioassistenciais para esta situação, 464 

inclusive a Secretária Inês fez uma reunião com ele e a Secretária Interina de Educação, 465 

porém pode ser cobrado da Assistência Social tal responsabilidade, pois a SEASO não dá 466 

conta de tanta demanda, e pelo visto será instaurado um procedimento contra o município. 467 

Fabio diz que desta forma tira a responsabilidade de uma Secretaria e passa para outra. 468 

Andrelina Battisti – Conselheira Tutelar, diz que os coordenadores, estagiários e agentes 469 



de apoio não tiram férias neste período, apenas os professores, e que a decisão de fechar 470 

é porque a responsabilidade de cuidar das crianças não é dos estagiários, que não 471 

respondem por essa função. Maria Tereza diz que este não é o motivo, pois existem os 472 

agentes de apoio para isso, e se não estão aptos a cuidar das crianças durante as férias 473 

também não podem cuidar durante o ano letivo. Valdair diz que olhando esta situação a 474 

Secretaria da Educação lavou as mãos e que o município de Cascavel precisa ser 475 

responsabilizado por isso.  Ana Cristina diz que os pais foram comunicados que os CMEIs 476 

fechariam neste período.  Maria Tereza Chaves diz que os coordenares chamaram os pais 477 

e expuseram a situação, pois tem netos na escola, contudo os pais não foram comunicados 478 

no início do ano de que haveria recesso. Maria Tereza diz que está pagando também para 479 

que cuidem de seus netos, apesar de saber que isto é ilegal, mas não havia com quem 480 

deixar, pois precisam trabalhar. Maria Tereza diz que a Educação pensa só no aluno e não 481 

na família. Ana Cristina diz que Maria Tereza está generalizando, que não é bem desta 482 

forma que está ocorrendo. Maria Tereza diz que é assim sim, que a mesma faz parte do 483 

Conselho da Educação e não foi ouvida no mesmo, e que provocou esta discussão neste 484 

Conselho para que isso seja resolvido. José Cesar diz que este recesso já foi, mas é 485 

preciso assegurar que não haja novamente esta prática, esta discussão precisa voltar para 486 

a pauta visto que terá uma troca de gestores e que é o momento oportuno para as 487 

mudanças. O Presidente Valdair recomenda que estas denúncias sejam feitas 488 

formalmente, para que o CMDCA tenha isso documentado. Etelda cita como exemplo, que  489 

Maria Tereza não tem como denunciar, pois não tem quem cuide de seus netos neste 490 

período e está pagando de forma irregular para alguém cuidar, e alerta que a ata já serve 491 

como documento formal, para conhecimento e esclarecimentos da SEMED. Quanto às 492 

informações solicitadas pelo CEDCA, em relação a inclusão e garantia de direitos de 493 

crianças a vagas em CEMEIs e para a faixa etária da primeira infância, será respondido 494 

com informações de que houve em 2015 Audiência Pública promovida pelo Ministério 495 

Público, esclarecimentos sobre as férias de CMEIs e providências tomadas pelo CMDCA, 496 

metas do Plano Municipal de Educação inclusas no Plano Decenal da Criança e do 497 

adolescente com acompanhamento do CMDCA, que o CMDCA tem representação junto ao 498 

Conselho Municipal de Educação, etc. Outra questão apontada pela Comunidade do 499 

Assentamento é falta de CMEIs na localidade, pois há muitas crianças e seus responsáveis 500 

também trabalham e não há creche no Assentamento Valmir Motta, a Escola tem o Pré 501 

com uma grande demanda de criança que estão inseridas, mas falta creche, pois muitos 502 

pais deixam de ir trabalhar no campo para cuidar de seus filhos, em alguns casos levam 503 



junto às crianças. Como encaminhamento quanto a questão de professores estarem 504 

atendendo crianças em suas casas, de forma irregular, foi decidido que seja oficiado à 505 

SEMED para conhecimento e as providências que entender necessárias. 13.8) Ofício n° 506 

161/2016 de 31/05/2016 – CEDCA, resposta à solicitação de deliberação de recursos 507 

do FIA Estadual para Obras e Aquisição de Veículos para Cascavel: Fábio faz a leitura 508 

do Ofício informando que no momento não há deliberação em aberto para atendimento do 509 

pleito a solicitação e que o Conselho Estadual deixa registrada para futuras deliberações. 510 

13.9) Inauguração do CREAS IV/ SEASO – Bairro Santa Cruz: Hudson Marcio Moreschi 511 

Junior fala a respeito da inauguração do CREAS IV que ocorreu no dia 30 de junho de 512 

2016, as atividades serão territoriais e não temática esta localizada na antiga sede do 513 

CRAS Santa Cruz. Lembra-se que a unidade não procedeu à inscrição de seus Programas 514 

no CMDCA. 13.10) EVENTO EDSON SEDA - Reabertas inscrições – Portal do 515 

Município de Cascavel – (Ver listagem de Conselheiros de Direitos – CMDCA não 516 

inscritos): Valdair informa que está reaberta a inscrição para a Capacitação Sobre o 517 

Sistema de Proteção Integral á Infância e Adolescência do Município de Cascavel – PR, 518 

que acontecerá na data de 19/07/2016, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h no Auditório da 519 

UNIPAR, na SEMANECA (Lei Municipal nº 5.837/2011), com os Palestrantes Dr. Edson 520 

Sêda (Procurador Federal Aposentado, foi membro da Equipe Redatora do Estatuto da 521 

Criança e do Adolescente – ECA, Consultor Internacional em Direitos da Infância e 522 

Adolescência) e Sr. Ed Sêda (Cientista Social, Consultor para Organização Comunitária e 523 

Participação Popular) e reforça a importância dos Conselheiros fazerem a inscrição, pois 524 

em levantamento realizado em torno de cinquenta por cento dos conselheiros ainda não 525 

fizeram a inscrição. Concluída a pauta o Presidente Valdair agradece a presença de todos 526 

e nada mais havendo para tratar, dá por encerrada à reunião e eu Tatieli Depieri 527 

Hoffmann________________________________ estagiária curricular de Serviço Social lavrei a 528 

presente ata que será assinada por mim, e pelo Presidente do CMDCA Valdair Mauro 529 

Debus ____________________________________. 530 


