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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

ATA Nº 10 – 10/08/2016 

 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas da manhã, no 1 

auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel – PR, aconteceu a Reunião Extraordinária do 2 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, sob a 3 

coordenação do seu Presidente Sr. Valdair Mauro Debus e de seus Conselheiros e 4 

convidados, conforme lista de presença anexa a esta ata, com o horário previsto para inicio 5 

às oito horas. O Presidente agradece a presença dos Conselheiros e convidados em 6 

especial a presença do Dr. Luciano Machado de Souza – Promotor Público. Valdair explica 7 

que conforme o Regimento Interno do CMDCA: não havendo quórum suficiente para o 8 

horário convocado, após quinze minutos poderá se iniciar a reunião com qualquer quórum. 9 

É feita a contagem de quórum às 8h25 o qual conta com quinze votantes. Em seguida 10 

passa a tratar da seguinte pauta do dia: 1) Apreciação e aprovação da pauta; 2) 11 

Apreciação e aprovação das justificativas de ausências (formais através de Ofícios); 12 

3) Apresentação de dados de atendimentos dos Conselheiros Tutelares: 3.1 – 13 

Conselho Tutelar Leste – 25 minutos; 3.2 – Conselho Tutelar Oeste – 25 minutos; 3.3 14 

– Conselho Tutelar Sul – 25 minutos; _ Contribuições e esclarecimento de dúvidas – 15 

Plenária – 30 minutos; _ Aprovação de encaminhamentos, caso haja necessidade – 16 

Plenária – 10 minutos; 4) Apreciação e Aprovação Minuta de Relatório (Regimes - 17 

Orientação e Apoio Sociofamiliar e de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto); – 18 

Apresentação: 10 minutos;  _ Contribuições e esclarecimentos de dúvidas – Plenária 19 

– 10 minutos;  _ Aprovação Plenária – 05 minutos; 5) Apreciação e Aprovação Minuta 20 

de Relatório (Regimes – Colocação Familiar, Acolhimento Institucional); – 21 

Apresentação: 10 minutos; _ Contribuições e esclarecimentos de dúvidas – Plenária 22 

– 10 minutos;  _ Aprovação Plenária – 05 minutos; 6) Apreciação e Aprovação Minuta 23 

de Relatório (Regimes - PSC e LA);  – Apresentação: 10 minutos; _ Contribuições e 24 

esclarecimentos de dúvidas – Plenária – 10 minutos; _ Aprovação Plenária – 05 25 

minutos; 7) Informes: _ Reunião Ordinária CMDCA em 13/09 - 8h30hs: A Mesa Diretiva 26 

solicita inclusão de pauta de um Ofício Nº 018/2016 – SEDS de 08/08/2016 o qual chegou 27 



agora pela manhã às 7h55 por e-mail, Valdair solicita que seja incluso como item quatro. A 28 

pauta fica disposta da seguinte forma: 1) Apreciação e aprovação da pauta; 2) 29 

Apreciação e aprovação das justificativas de ausências (formais através de Ofícios); 30 

3) Apresentação de dados de atendimentos dos Conselheiros Tutelares: 3.1 – 31 

Conselho Tutelar Leste – 25 minutos; 3.2 – Conselho Tutelar Oeste – 25 minutos; 3.3 32 

– Conselho Tutelar Sul – 25 minutos; _ Contribuições e esclarecimento de dúvidas – 33 

Plenária – 30 minutos; _ Aprovação de encaminhamentos, caso haja necessidade – 34 

Plenária – 10 minutos; 4) Ofício 018/2016 de 08/08/2016 – SEDS; 5) Apreciação e 35 

Aprovação Minuta de Relatório (Regimes - Orientação e Apoio Sociofamiliar e de 36 

Apoio Socioeducativo em Meio Aberto); – Apresentação: 10 minutos; _ Contribuições 37 

e esclarecimentos de dúvidas – Plenária – 10 minutos;  _ Aprovação Plenária – 05 38 

minutos; 6) Apreciação e Aprovação Minuta de Relatório (Regimes – Colocação 39 

Familiar, Acolhimento Institucional); – Apresentação: 10 minutos; _ Contribuições e 40 

esclarecimentos de dúvidas – Plenária – 10 minutos;  _ Aprovação Plenária – 05 41 

minutos; 7) Apreciação e Aprovação Minuta de Relatório (Regimes - PSC e LA);  – 42 

Apresentação: 10 minutos; _ Contribuições e esclarecimentos de dúvidas – Plenária 43 

– 10 minutos; _ Aprovação Plenária – 05 minutos; 8) Informes: _ Reunião Ordinária 44 

CMDCA em 13/09 - 8h30hs. A pauta foi aprovada com quinze (15) votos favoráveis. Em 45 

seguida o Presidente passa ao item 2) Apreciação e aprovação das justificativas de 46 

ausências (formais através de Ofícios): Etelda Madsen, Secretária Executiva do CMDCA 47 

faz a leitura das justificativas de ausência dos seguintes Conselheiros: Of. 070/2016 -  48 

CAPSi - Lenita Terezinha Sturm da Veiga – em função dos compromissos agendados 49 

anteriormente. Of. 199/2016 – SEFIN – Conselheiras: Catarina Tizu Tanabe e Leticia Carla 50 

Dias Da Costa Morais, a secretaria informou a impossibilidade das mesmas participarem da 51 

reunião. Of. 813/2016 – SEASO – informou que a Conselheira Jhessy Fernanda Martins 52 

não pode participar por motivo de problemas de saúde da mãe. A Conselheira Silvana 53 

Aparecida Portes Becker, representante da APOFILAB não pode participar por 54 

agendamentos feitos anteriormente. Valdair coloca em aprovação as justificativas, as quais 55 

são aprovadas com quinze (15) votos favoráveis. Dando continuidade a Reunião, Valdair 56 

passa a pauta número: 3) Apresentação de dados de atendimentos dos Conselheiros 57 

Tutelares: 3.1 – Conselho Tutelar Leste – 25 minutos: O Presidente do Conselho Tutelar 58 

Leste – Gustavo Scherole de Brito faz a apresentação dos dados da Regional Leste 59 

conforme segue: Fluxograma de Atendimentos Realizados  entre 11/01/2016 à 31/07/2016: 60 

Casos Novos e Retornos Atendidos no Período: 702 (setecentos e dois) casos que 61 



retornaram através de ficha de referência e contrarreferência; 368 (trezentos e sessenta e 62 

oito) casos novos oriundos de denúncias, solicitações na sede do Conselho,  fichas de 63 

referência e contrarreferência da rede de proteção, vara da infância , ministério público e de 64 

outros Conselhos Tutelares; 1070 (um mil e setenta) casos atendidos por esta regional; 65 

serviços: SEMED: referências e ofícios recebidos dos serviços: 24 (vinte e quatro); 66 

Contrarreferências e ofícios recebidos dos serviços: 148 (cento e quarenta e oito); 67 

referências e ofícios enviados pelo Conselho: 127 (cento e vinte e sete); Contrarreferências 68 

e ofícios enviados pelo Conselho: 01 (um). APAE: referências e ofícios recebidos dos 69 

serviços: 02 (dois); Contrarreferências e ofícios enviados pelo Conselho: 02 (dois). CRAPE: 70 

referências e ofícios recebidos dos serviços: 01 (um). CMEIS: referências e ofícios 71 

recebidos dos serviços: 09 (nove); Contrarreferências e ofícios recebidos dos serviços: 01 72 

(um); referências e ofícios enviados pelo Conselho: 71 (setenta e um); Contrarreferências e 73 

ofícios enviados pelo Conselho: 07 (sete). ESCOLAS E COLÉGIOS: referências e ofícios 74 

recebidos dos serviços: 241 (duzentos e quarenta e um); Contrarreferências e ofícios 75 

recebidos dos serviços: 49 (quarenta e nove); referências e ofícios enviados pelo Conselho: 76 

121 (cento e vinte e um); Contrarreferências e ofícios enviados pelo Conselho: 132 (cento e 77 

trinta e dois). EURECA I: referências e ofícios recebidos dos serviços: 02 (dois); 78 

Contrarreferências e ofícios recebidos dos serviços: 05 (cinco); referências e ofícios 79 

enviados pelo Conselho: 08 (oito); Contrarreferências e ofícios enviados pelo Conselho: 03 80 

(três). CEMIC: referências e ofícios recebidos dos serviços: 07 (sete); Contrarreferências e 81 

ofícios recebidos dos serviços: 06 (seis); referências e ofícios enviados pelo Conselho: 10 82 

(dez); Contrarreferências e ofícios enviados pelo Conselho: 03 (três). GUARDA MIRIM: 83 

referências e ofícios recebidos dos serviços: 08 (oito); Contrarreferências e ofícios 84 

recebidos dos serviços: 02 (dois); referências e ofícios enviados pelo Conselho: 341 85 

(trezentos e quarenta e um); SERE: Contrarreferências e ofícios recebidos dos serviços: 41 86 

(quarenta e um); referências e ofícios enviados pelo Conselho: 42 (quarenta e dois). 87 

EVASÃO ESCOLAR: referências e ofícios recebidos dos serviços: 120 (cento e vinte); 88 

Contrarreferências e ofícios recebidos dos serviços: 12 (doze); Contrarreferências e ofícios 89 

enviados pelo Conselho:136 (cento e trinta e seis). NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO: 90 

referências e ofícios recebidos dos serviços: 02 (dois); Contrarreferências e ofícios 91 

recebidos dos serviços: 01 (um); referências e ofícios enviados pelo Conselho: 07 (sete). 92 

UBS E USF: referências e ofícios recebidos dos serviços: 72 (setenta e dois); 93 

Contrarreferências e ofícios recebidos dos serviços: 56 (cinquenta e seis); referências e 94 

ofícios enviados pelo Conselho: 157 (cento e cinquenta e sete); Contrarreferências e ofícios 95 



enviados pelo Conselho: 35 (trinta e cinco). HUOP: referências e ofícios recebidos dos 96 

serviços: 03 (três); referências e ofícios enviados pelo Conselho: 01 (um). UPA 97 

PEDIÁTRICA: referências e ofícios recebidos dos serviços: 35 (trinta e cinco); 98 

Contrarreferências e ofícios enviados pelo Conselho: 11 (onze). CAPS AD: referências e 99 

ofícios recebidos dos serviços: 52 (cinquenta e dois); Contrarreferências e ofícios recebidos 100 

dos serviços: 33 (trinta e três); referências e ofícios enviados pelo Conselho: 32 (trinta e 101 

dois); Contrarreferências e ofícios enviados pelo Conselho: 31 (trinta e um). CAPS I: 102 

referências e ofícios recebidos dos serviços: 01 (um); Contrarreferências e ofícios 103 

recebidos dos serviços: 02 (dois); referências e ofícios enviados pelo Conselho: 09 (nove); 104 

Contrarreferências e ofícios enviados pelo Conselho: 14 (quatorze). CASM: referências e 105 

ofícios recebidos dos serviços: 07 (sete); Contrarreferências e ofícios recebidos dos 106 

serviços: 04 (quatro); referências e ofícios enviados pelo Conselho: 03 (três); 107 

Contrarreferências e ofícios enviados pelo Conselho: 04 (quatro). CEACRI: referências e 108 

ofícios recebidos dos serviços: 13 (treze); Contrarreferências e ofícios recebidos dos 109 

serviços: 02 (dois); referências e ofícios enviados pelo Conselho: 04 (quatro); 110 

Contrarreferências e ofícios enviados pelo Conselho: 11 (onze). CREAS I: referências e 111 

ofícios recebidos dos serviços: 53 (cinquenta e três); Contrarreferências e ofícios recebidos 112 

dos serviços: 47 (quarenta e sete); referências e ofícios enviados pelo Conselho: 127 113 

(cento e vinte e sete); Contrarreferências e ofícios enviados pelo Conselho: 14 (quatorze). 114 

CREAS II: referências e ofícios recebidos dos serviços: 04 (quatro); referências e ofícios 115 

enviados pelo Conselho: 01 (um); Contrarreferências e ofícios enviados pelo Conselho: 01 116 

(um). CREAS III: referências e ofícios recebidos dos serviços: 02 (dois); Contrarreferências 117 

e ofícios recebidos dos serviços: 01 (um); referências e ofícios enviados pelo Conselho: 03 118 

(três); Contrarreferências e ofícios enviados pelo Conselho: 02 (dois). SIM-PR: referências 119 

e ofícios enviados pelo Conselho: 02 (dois); Contrarreferências e ofícios enviados pelo 120 

Conselho: 01 (um). MOLIVI: referências e ofícios enviados pelo Conselho: 01 (um). CRAS: 121 

referências e ofícios recebidos dos serviços: 24 (vinte e quatro); Contrarreferências e 122 

ofícios recebidos dos serviços: 91 (noventa e um); referências e ofícios enviados pelo 123 

Conselho: 209 (duzentos e nove); Contrarreferências e ofícios enviados pelo Conselho: 09 124 

(nove). SEASO: Contrarreferências e ofícios recebidos dos serviços: 04 (quatro); 125 

referências e ofícios enviados pelo Conselho: 04 (quatro). CENTRO DA JUVENTUDE: 126 

referências e ofícios recebidos dos serviços: 03 (três); Contrarreferências e ofícios 127 

recebidos dos serviços: 03 (três); referências e ofícios enviados pelo Conselho: 04 (quatro); 128 

Contrarreferências e ofícios enviados pelo Conselho: 02 (dois). FAMILIA ACOLHEDORA: 129 



referências e ofícios enviados pelo Conselho: 01 (um). TOTAL: referências e ofícios 130 

recebidos dos serviços: 685 (seiscentos e oitenta e cinco); Contrarreferências e ofícios 131 

recebidos dos serviços: 508 (quinhentos e oito); referências e ofícios enviados pelo 132 

Conselho: 997 (novecentos e noventa e sete); Contrarreferências e ofícios enviados pelo 133 

Conselho: 419 (quatrocentos e dezenove). apontamentos: em um caso podem haver dois 134 

ou mais encaminhamentos. 85% (oitenta e cinco por cento)dos casos de evasão escolar, 135 

trata-se de adolescentes com 15 (quinze) anos ou mais. 10% (dez por cento) das 136 

solicitações do Conselho Tutelar feitas à SEMED para vaga em CMEI foram contempladas. 137 

nas referências encaminhadas ao CRAS, em 90% (noventa por cento) dos casos temos a 138 

devolutiva em 30 (trinta) dias. Nas referências encaminhadas para as UBSS e USFS, em 139 

95% (noventa e cinco por cento) dos casos temos a devolutiva em 30 (trinta) dias da data 140 

do encaminhamento. 85% (oitenta e cinco por cento) das referências enviadas pelas 141 

escolas informam questões comportamentais dos alunos. Na maioria das referências 142 

encaminhadas ao CREAS I, a morosidade do atendimento em até cinco, seis meses, é um 143 

fator negativo. Ofícios: VARA DA INFÂNCIA: ofícios recebidos: 113 (cento e treze); ofícios 144 

enviados pelo Conselho: 116 (cento e dezesseis); ofícios: MINISTÉRIO PÚBLICO: ofícios 145 

recebidos: 159 (cento e cinquenta e nove); ofícios enviados pelo Conselho: 150 (cento e 146 

cinquenta). Ofícios: OUTROS CONSELHOS: ofícios recebidos: 11 (onze); ofícios enviados 147 

pelo Conselho: 58 (cinquenta e oito). Ofícios: SESAU: ofícios enviados pelo Conselho: 19 148 

(dezenove). Ofícios: SEASO: ofícios recebidos: 03 (três); ofícios enviados pelo Conselho: 149 

12 (doze). Ofícios: DISQUE DENÚNCIA: ofícios recebidos: 14 (quatorze); ofícios enviados 150 

pelo Conselho: 07 (sete). Ofícios: DISQUE 100: ofícios recebidos: 11 (onze); ofícios 151 

enviados pelo Conselho: 10 (dez). Ofícios: CMDCA: ofícios recebidos: 01 (um); ofícios 152 

enviados pelo Conselho: 20 (vinte). Ofícios: DEFENSORIA PÚBLICA: ofícios recebidos: 07 153 

(sete); ofícios enviados pelo Conselho: 19 (dezenove). Ofícios: OUTROS ÓRGÃOS: ofícios 154 

recebidos: 07 (sete); ofícios enviados pelo Conselho: 108 (cento e oito). Total de ofícios 155 

recebidos: 326 (trezentos e vinte e seis); ofícios enviados pelo Conselho: 519 (quinhentos e 156 

dezenove). Atendimentos: 106 (cento e seis) declarações; 206 (duzentos e seis) 157 

advertências; 433 (quatrocentos e trinta e três) relatórios de atendimentos; 952 (novecentos 158 

e cinquenta e dois) notificações; 412 (quatrocentos e doze) visitas; 41 (quarenta e um) 159 

reuniões de rede e estudos de caso; 12 (doze) capacitações para conselheiros; 60 160 

(sessenta) reuniões de comissões; 25 (vinte e cinco) reuniões de colegiado; 5 (cinco) 161 

serviços visitados; 425 (quatrocentos e vinte e cinco) casos registrados no SIPIA web; 100 162 

(cem) casos notificados não compareceram; 36 ( trinta e seis) acolhimentos; 4 (quatro) 163 



palestras; Síntese de violação de direitos: Direito a vida e a saúde: total: 46 (quarenta e 164 

seis) (quarenta e seis) casos; Liberdade, respeito e dignidade: 26 (vinte e seis) casos; 165 

Convivência familiar e comunitária: 198 (cento e noventa e oito) casos; Educação, cultura, 166 

esporte e lazer: 103 (cento e três) casos; Profissionalização e proteção no trabalho: 3 (três) 167 

casos. Totalizando: 376 (trezentos e setenta e seis) casos.  3.2 – Conselho Tutelar Oeste 168 

– 25 minutos: O Conselheiro Tutelar Jerry Silvio Tristoni faz a apresentação dos dados do 169 

Conselho Tutelar Oeste conforme segue: Novas fichas – 325 (trezentos e vinte e cinco); 170 

atendimentos – 1045 (um mil e quarenta e cinco). Denúncias total – 127 (cento e vinte e 171 

sete); denúncias fone fixo CT – 81(oitenta e um ); disque 100 – 34 (trinta e quatro); 172 

denúncia 181- 12 (doze); improcedentes- 18(dezoito); Fichas por conselheiro no arquivo: 173 

1.163 (um mil, cento e sessenta e três); 138 (cento e trinta e oito) dias trabalhados no 174 

semestre; média de atendimento por conselheiro 7.6; Serviços: CMEIS: atendimento: 75 175 

(setenta e cinco); referência: 75 (setenta e cinco); contrarreferência: 48 (quarenta e oito); 176 

atendidos: 12 (doze); aguardando: 63 (sessenta e três); demanda reprimida: 63 (sessenta e 177 

três), Serviços: CREAS I: atendimento: 98 (noventa e oito); referência: 98 (noventa e oito); 178 

contrarreferência: 39 (trinta e nove); atendidos: 59 (cinquenta e nove); aguardando: 59 179 

(cinquenta e nove); demanda reprimida: 59 (cinquenta e nove), Serviços: CREAS IV: 180 

atendimento: 11 (onze); referência: 11 (onze); contrarreferência: 08 (oito); atendidos: 08 181 

(oito); aguardando: 03 (três); demanda reprimida: 03 (três); Serviços: CRAS XIV: 182 

atendimento: 29 (vinte e nove); referência: 29 (vinte e nove); contrarreferência: 12 (doze); 183 

atendidos: 12 (doze); aguardando: 17 (dezessete); demanda reprimida: 17 (dezessete); 184 

Serviços: CRAS CANCELLI: atendimento: 38 (trinta e oito); referência: (trinta e oito); 185 

contrarreferência: 14 (quatorze); atendidos: 14 (quatorze); aguardando: 14 (quatorze); 186 

demanda reprimida: 24 (vinte e quatro), Serviços: CRAS CÉU: atendimento: 58 (cinquenta 187 

e oito); referência: 58 (cinquenta e oito); contrarreferência: 16 (dezesseis); atendidos: 16 188 

(dezesseis); aguardando: 42 (quarenta e dois); demanda reprimida: 42 (quarenta e dois), 189 

Serviços: PSICOLOGIA EM FACULDADES: atendimento: 09 (nove); atendidos: 02 (dois); 190 

demanda reprimida: 09 (nove), Serviços: SIM-PR: atendimento: 16 (dezesseis); referência: 191 

16 (dezesseis); Serviços: CRAS CENTRAL: atendimento: 14 (quatorze); referência: 14 192 

(quatorze); contrarreferência: 07 (sete); atendidos: 07 (sete); aguardando: 07 (sete); 193 

demanda reprimida: 07 (sete), Serviços: UBS: atendimento: 38 (trinta e oito); referência: 38 194 

(trinta e oito); demanda reprimida? Serviços: USF: atendimento: 16 (dezesseis); referência: 195 

16 (dezesseis); contrarreferência: 04 (quatro); atendidos: 04 (quatro); demanda reprimida: 196 

12 (doze), Serviços: EVASÃO ESCOLAR: atendimento: 118 (cento e dezoito); referência: 197 



118 (cento e dezoito); atendidos: 97 (noventa e sete); demanda reprimida: 21 (vinte e um), 198 

Serviços: CAPS I: atendimento: 28 (vinte e oito); referência: 28 (vinte e oito); 199 

contrarreferência: 08 (oito); atendidos: 18 (dezoito); demanda reprimida: 10 (dez), Serviços: 200 

CASM: atendimento: 06 (seis); referência: 06 (seis); contrarreferência: 04 (quatro); 201 

atendidos: 04 (quatro); aguardando: 02 (dois); demanda reprimida: 02 (dois), Serviços: 202 

CRAS CENTRAL: atendimento: 11 (onze); referência: 11 (onze); contrarreferência: 04 203 

(quatro); atendidos: 04 (quatro); aguardando: 07 (sete); demanda reprimida: 07 (sete), 204 

Delegacia – ato infracional - 18 (dezoito), Serviços: UPA: atendimento: 38 (trinta e oito); 205 

referência: 38 (trinta e oito); contrarreferência: 30 (trinta); atendidos: 30 (trinta); demanda 206 

reprimida: 08 (oito), Serviços: CAPS AD: atendimento: 46 (quarenta e seis); referência: 46 207 

(quarenta e seis); contrarreferência: 26 (vinte e seis); atendidos: 26 (vinte e seis); 208 

aguardando: 20 (vinte); demanda reprimida: 20 (vinte), Serviços: SEMED: atendimento: 09 209 

(nove); referência: 09 (nove); atendidos: 09 (nove), Serviços: EURECA II: atendimento: 05 210 

(cinco); referência: 05 (cinco); contrarreferência: 01 (um); atendidos: 01 (um); demanda 211 

reprimida: 04 (quatro), Serviços: GUARDA MIRIM: atendimento: 28 (vinte e oito); 212 

referência: 28 (vinte e oito); contrarreferência: 14 (quatorze); atendidos: 14 (quatorze); 213 

demanda reprimida: 14 (quatorze), Serviços: VAGAS EM COLÉGIOS: atendimento: 38 214 

(trinta e oito); referência: 38 (trinta e oito); atendidos: 36 (trinta e seis); aguardando: 02 215 

(dois); demanda reprimida: 02 (dois), Serviços: UAI FEM: atendimento: 07 (sete); 216 

referência: 07 (sete); atendidos: 07 (sete), Serviços: UAI MASC: atendimento: 12 (doze); 217 

referência: 12 (doze); atendidos: 12 (doze), Serviços: RECANTO DA CRIANÇA: 218 

atendimento: 06 (seis); referência: 06 (seis); atendidos: 06 (seis), Serviços: PROG. 219 

FAMILIA ACOLHEDORA: atendimento: 11 (onze); referência: 11 (onze); atendidos: 11 220 

(onze), Serviços: NÚCLEO JURÍDICO FACULDADES: atendimento: 24 (vinte e quatro); 221 

referência: 24 (vinte e quatro); contrarreferência: 04 (quatro); atendidos: 04 (quatro); 222 

aguardando: 20 (vinte); demanda reprimida: 20 (vinte), Serviços: ESTUDO DE CASO: 223 

atendimento: 06 (seis); referência: 06 (seis); atendidos: 06 (seis), Serviços: COMISSÃO DE 224 

ACOLHIMENTO: atendimento: 09 (nove); referência: 09 (nove); atendidos: 09 (nove), 225 

Serviços: CEEBJA/ EJA: atendimento: 14 (quatorze); referência: 14 (quatorze); atendidos: 226 

14 (quatorze), Reuniões (rede proteção): 67 (sessenta e sete), Formações-227 

Capacitações:12 (doze), Congressos: 01 (um), Eventos Da Actop: 04 (quatro), Visita Aos 228 

Serviços: 08 (oito), Ofícios: 482 (quatrocentos e oitenta e dois), SIPIADO: 628 (seiscentos e 229 

vinte e oito), Palestras: 29 (vinte e nove), Colegiados: 25 (vinte e cinco). Síntese de 230 

violação de direitos: Direito a vida e a saúde: total: 45 (quarenta e cinco) casos; Liberdade, 231 



respeito e dignidade: 63 casos; Convivência familiar e comunitária: 271 (duzentos e setenta 232 

e um) casos; Educação, cultura, esporte e lazer: 245 (duzentos e quarenta e cinco) casos; 233 

Profissionalização e proteção no trabalho: 4 (quatro) casos. Totalizando: 628 (seiscentos e 234 

vinte e oito) casos. Foram realizados, neste período, um total de 808 (oitocentos e oito) 235 

encaminhamentos à rede de proteção. Jerry apresenta neste momento o Ofício Circular 236 

481/2016 de 04/08/2016 o qual foi enviado para toda a Rede de Proteção da Criança e do 237 

Adolescente que solicita um relatório de todos os encaminhamentos enviados por este 238 

conselho a todos a partir do dia 11/01/2016 até 31/07/2016 e respostas referentes a esses 239 

atendimentos, com o prazo determinado para o dia 08/08/2016. O mesmo projetou alguns 240 

exemplos que responderam o Ofício: CRAS I - Requisitou prorrogação de prazo alegando 241 

não ter tempo hábil para levantamento de dados. A Secretária da saúde, respondeu a não 242 

possibilidade no momento, nem acha relevante prestar informações desse tipo de dados, 243 

pois atende inúmeros encaminhamentos da rede a população. O EURECA II, repassou as 244 

informações. UBS, CANCALLI, informou não ter tempo hábil para responder. 3.3 – 245 

Conselho Tutelar Sul – 25 minutos: O Conselheiro Tutelar Everaldo da Silva Rodrigues 246 

faz a apresentação dos dados do Conselho Tutelar Sul conforme segue: Atendimentos: 247 

Casos Novos: 329 (trezentos e vinte e nove), Casos Oriundos dos CTs Leste/Oeste: 248 

551(quinhentos e cinquenta e um), Retornos: 267(duzentos e sessenta e sete), 249 

Informações Gerais: 237(duzentos e trinta e sete), Total: 1384 (um mil, trezentos e oitenta e 250 

quatro). Referências/Encaminhamentos Recebidos: Albergue: 02 (dois), CAPS-Ad: 94 251 

(noventa e quatro), CAPS-I: 10 (dez), Casa-Pop: 01 (um), CASM: 03 (três), CEACRI: 22 252 

(vinte e dois), CEAPAC: 01 (um), CEDIP: 02 (dois), CT De Fora: 16 (dezesseis), CRAS: 89 253 

(oitenta e nove), CEAS-I:78 (setenta e oito), Delegacia: 07 (sete), Eureca: 01 (um), 254 

Hospitais:  13 (treze), PEC: 01 (um), Sim-Paraná: 01 (um), UBS: 63, UPA: 39 (trinta e 255 

nove), Escolas: 292 (duzentos e noventa e dois), Evasão Escolar: 143 (cento e quarenta e 256 

três), Total: 877 (oitocentos e setenta e sete). REFERÊNCIAS/RELATÓRIOS ENVIADOS. 257 

Assessoria Jurídica: 31 (trinta e um), Acolhimentos: 07 (sete), APAE: 07 (sete), CAPS-AD: 258 

43, CAPS-i:17 (dezessete), CEACRI: 12 (doze) , CRAS: 92 (noventa e dois), CREAS-I: 252 259 

(duzentos e cinquenta e dois), Estudo De Caso: 09 (nove), Comissão De Acolhimento: 16 260 

(dezesseis), Escolas: 188 (cento e oitenta e oito), Evasão Escolar: 201 (duzentos e um), 261 

Guarda Mirim: 12 (doze), HU: 05 (cinco), SEMED: 97 (noventa e sete), Sim-Paraná:  09 262 

(nove), UBS: 110 (cento e dez), UPA Pediátrica: 15 (quinze), Total: 123 (cento e vinte e 263 

três), Direitos Violados. Convivência Familiar e Comunitária: 115 (cento e quize), 264 

Educação: 448 (quatrocentos e quarenta e oito), Educação Infantil (Cmei): 97 (noventa e 265 



sete), Exploração Trabalho Infantil: 04 (quatro), Negligência e Abandono: 238 (duzentos e 266 

trinta e oito), Violência Física: 73 (setenta e três), Violência Sexual: 45 (quarenta e cinco), 267 

Violência Psicológica: 33 (trinta e três), Total: 1053 (um mil e cinquenta e três), Ofícios 268 

Recebidos. 8ª Promotoria: 145 (cento e quarenta e cinco). Vara Da Infância: 123 (cento e 269 

vinte e três), Vara De Família: 04 (quatro), Vara De Família De Outras Comarcas: 02 (dois), 270 

Promotoria De Outras Comarcas: 02 (dois), CTs De Outras Comarcas: 17 (dezessete), 271 

Disque 100: 13 (treze), Disque 156: 01 (um), Disque 181: 10 (dez), Total: 317 (trezentos e 272 

dezessete), Atendimento Por Bairros. XIV De Novembro: 02 (dois), Alto Alegre: 01 (um), 273 

Alto Bom Retiro: 02 (dois), Assentamento Santa Barbara: 01 (um), Bairro Santa Catarina: 274 

04 (quatro), Brasília-I: 01 (um), Canadá: 02 (dois), Cancelli: 01 (um), Cascavel Velho: 100 275 

(cem), Centro: 65 (sessenta e cinco), Clarito: 02 (dois), Colina Verde: 06 (seis), Distrito De 276 

Salto Portão: 03 (três), Esmeralda: 01 (um), Faculdade: 36 (trinta e seis), Gramado: 58 277 

(cinquenta e oito), Itapuã: 02 (dois), Jaçanã: 01 (um), Jangada Taborda: 01 (um), 278 

Jangadinha: 01 (um), Jardim Acácia: 01 (um), Jardim Caravele: 01 (um), Jardim Itália: 28 279 

(vinte e oito), Jardim Presidente: 31 (trinta e um), Jardim União: 20 (vinte), Maria Luiza: 28 280 

(vinte e oito), Neva: 61(sessenta e um), Nova Cidade: 17 (dezessete), Nova Yorque:01 281 

(um), Pacaembu: 37 (trinta e sete), Padovani:  26 (vinte e seis), Parque São Paulo: 62 282 

(sessenta e dois), Pioneiros Catarinense: 01 (um), Rio Do Salto: 13 (treze), Santa Cruz: 02 283 

(dois), Santa Felicidade: 112 (cento e doze), São Cristóvão: 01 (um), São Salvador: 06 284 

(seis), Tropical: 01 (um), Turisparque: 11 (onze), Universitário: 83 (oitenta e três), Veneza: 285 

53 (cinquenta e três), Jardim Verona: 01 (um), Ciro Nardi: 02 (dois), Santa Catarina: 01 286 

(um), Atendimentos De Outros Estados: Total: 18 (dezoito), Outros Municípios-Pr: Total: 32 287 

(trinta e dois). A Conselheira Tutelar Terezinha de Almeida Donegá pede a palavra neste 288 

momento para falar sobre as dificuldades diárias do Conselho Tutelar, que por ser um 289 

Conselho novo são muitas as dificuldades, uma delas é a questão das linhas telefônicas, 290 

que são apenas duas linhas para cinco conselheiros, tendo em vista que a maior parte do 291 

serviço é feita por telefone, e como tem um carro apenas, este é agendado cada dia da 292 

semana para um conselheiro que precisa se organizar para fazer tudo no seu dia de uso do 293 

carro. Terezinha diz que muitas vezes a rede não sabe das dificuldades do Conselho 294 

atrasando o serviço. Outra questão é o carro, que ás dezesseis horas e trinta minutos 295 

precisa voltar para a Prefeitura para trocar o motorista, que muitas vezes está no meio de 296 

um atendimento e precisa interromper para essa troca. _ Contribuições e esclarecimento 297 

de dúvidas – Plenária – 30 minutos: Valdair pergunta à plenária se há questionamentos. 298 

Valdair questiona o Conselho Tutelar Leste sobre o aparecimento do Molivi nos dados se o 299 



mesmo já teve o Registro cancelado junto ao CMDCA. A Conselheira Tutelar Patricia 300 

Gesualdo Paranhos de Oliveira pede para explicar este caso: diz que teve um senhor que 301 

já fez tratamento no SIM-PR, e em outras clínicas. Seu filho estava sendo atendido por 302 

violação de direitos o qual foi resolvido encaminhando o mesmo para sua mãe que reside 303 

em Londrina –PR, diz que encaminhou o pai do menino para o Molivi, pois o mesmo já 304 

havia tentado todo tipo de tratamento sem êxito. Etelda diz que sempre que for atendida 305 

criança e adolescente os encaminhamentos deverão ser feitos para Serviços e Entidades 306 

cadastradas no CMDCA. Dr. Luciano diz que esta Entidade foi investigada, tem uma série 307 

de irregularidades inclusive com o Tribunal de Contas. Esclarece também que ao atender 308 

criança e adolescente cabe ao Conselho Tutelar também aplicar medidas de proteção aos 309 

pais e responsáveis, que é o encaminhamento para tratamento de toxicômanos e 310 

alcoolismo, mas estas devem ser encaminhadas para Entidades oficiais, as que têm 311 

Registro como por exemplo CREAS III e SIM-PR. Isso não impede da pessoa procurar 312 

tratamento em clínicas particulares ou alternativas como o Molivi por exemplo. Anota-se 313 

isso, que a pessoa não aderiu o encaminhamento mas procurou uma entidade particular. 314 

Jose Cesar Sagrilo sugere que as apresentações dos Conselheiros sejam padronizadas, 315 

para facilitar o entendimento e visualização de todos. Se possível também apresentar onde 316 

as demandas estão reprimidas, destacar também onde os Conselhos estão com mais 317 

problemas, para que o CMDCA possa deliberar sobre essas questões, principalmente 318 

neste momento onde será discutido sobre os orçamentos das Secretarias Municipais. Dr. 319 

Luciano diz que esta sugestão do Cesar deve ser deliberada pelo CMDCA, principalmente 320 

a forma de apresentação, diz ainda que já melhorou muito em vista de outras 321 

apresentações. Outra questão é onde a demanda está reprimida. Dr. Luciano ressalta 322 

também que tudo deve ser por escrito, questiona Terezinha se a mesma fez as solicitações 323 

por escrito. Jose Telles do Pilar, diz que o maior violador de direitos é o Estado/Município 324 

quando há filas de espera na educação, quando não há vagas, quando pode ser diminuído 325 

com a implantação de mais escolas. Everaldo diz que o que acontece é que há vagas, mas 326 

nem sempre próximo às residências, fazendo com que dificulte as frequências escolares, 327 

outro problema é a falta de vaga nos CMEIs. As violações na área da educação não se 328 

resumem apenas em vagas, mas também quando o adolescente se evade da escola. 329 

Rosani da Rosa Bendo da Secretaria de Saúde questiona a forma como foi exposta 330 

resposta da Secretaria de Saúde, pois o que foi dito é que como o ofício foi encaminhado 331 

na sexta à tarde com data para resposta até na segunda feira, não teve tempo hábil para 332 

fazer o levantamento de todos os dados solicitados pelo Conselho Tutelar Oeste. Rosana 333 



diz que os ofícios devem ser encaminhados para a Secretaria de Saúde, a qual solicita os 334 

dados aos serviços que retorna para a Secretaria que emite a resposta. Jerry sugere que a 335 

Secretaria oriente os serviços para que façam um controle de atendimentos para prestar 336 

esses dados quando necessário. Poliana Lauther – SEASO, diz que não ficou claro este 337 

ofício, o que pareceu é que o Conselho tinha extraviado seus ofícios e por isso solicitou 338 

esses dados. Fala de preocupação quanto a apresentação de dados de demandas 339 

reprimidas dos CRAS, pois os mesmos sempre encaminham a Contrarreferência. Pede que 340 

seja explicada esta questão que não ficou tão clara. Jerry diz que se refere à falta da 341 

devolutiva da Contrarreferência e que não está sendo acusado que o serviço não fez, e sim 342 

que não está recebendo a devolutiva. Dr. Luciano diz que as pessoas devem procurar 343 

voluntariamente os serviços, mas quando o Conselho Tutelar identifica que não foi 344 

procurado, pode aplica a medida para os pais, mas precisa se estabelecer um prazo desta 345 

requisição e neste prazo tem que vir a resposta, e o serviço vai responder o porquê não 346 

conseguiu atender o usuário. Enfatiza que tudo precisa ser trabalhado em cima de prazos. 347 

É isso que precisa melhorar. O conselheiro Tutelar Jerry, diz que sabe que tudo isso está 348 

em construção, mas o colegiado vai pensar junto sobre os atendimentos dos serviços. 349 

Fabio diz que se preocupa com a falta de cuidados com a forma de interpretar os ofícios, 350 

pois em nenhum momento diz no ofício que foi enviado pela saúde para o Conselho Tutelar 351 

que os serviços não foram relevantes, Jerry diz que é apenas uma palavra. Fábio diz que 352 

uma palavra muda todo o sentido. Jerry diz que não quer criar uma polêmica, e se 353 

desculpa da forma em que foi colocado. Maria Tereza diz que o Conselho Tutelar não pode 354 

cobrar das Entidades o que eles fizeram, diz também que esteve na reunião Estadual dos 355 

Direitos da Criança e do Adolescente e que os Conselheiros Tutelares podem sim utilizar o 356 

SIPIA, pois receberam um cd com todas as informações de como o utilizar. O Conselho 357 

Estadual não aceita nenhum outro tipo de informações se não as extraídas do SIPIA. Diz 358 

que também foi Conselheira Tutelar por quatro mandatos e também teve dificuldades com 359 

o SIPIA, mas teve que se virar para aprender, porque as crianças não podem ser 360 

prejudicadas. Gustavo diz discordar de Maria Tereza, diz que o Ofício que receberam para 361 

apresentar o fluxo dos atendimentos do Conselho Tutelar foi do CMDCA e não do 362 

Conselho Estadual, diz que é preciso precisar ainda mais esses dados, pois no SIPIA há 363 

outras ramificações de cada dado os quais não aparecem quando impressos. Gustavo diz 364 

que os novos conselheiros só tiveram um dia de capacitação de SIPIA o qual não foi 365 

suficiente. Maria Tereza diz que é preciso SIPIAR sob pena de prejudicar a criança e 366 

adolescente. Jerry diz que sobre a fala do Fabio, o Conselho não está cobrando os 367 



serviços e sim querendo saber se os mesmos estão conseguindo atender a demanda. 368 

Poliana Lauther diz que foi feito um contato telefônico com o Conselho para entender o 369 

ofício recebido, o qual o Conselho não localizou e solicitou até a copia do encaminhamento 370 

que o próprio Conselho enviou para o serviço. Dr. Luciano diz que estão com um grave 371 

problema de linguagem, e quando se usa mal um termo é isso que acontece, diz que este 372 

assunto está virando uma bola de neve, e que esta reunião foi marcada para apresentação 373 

dos dados que é uma obrigação dos Conselheiros Tutelares, prestar esses dados para o 374 

CMDCA, Ministério Publico, Vara da Infância, como está na Lei específica que são os 375 

dados do SIPIA CT WEB, e que se não estão sendo cumpridos é obrigação do CMDCA 376 

apurar isso, qual é a consequência para o Conselheiro que não está cumprindo. Por outro 377 

lado o modelo, a plataforma do SIPIA ajuda, não é suficiente, diz que ele próprio teve que 378 

construir dados paralelos, para melhorar o sistema, dizendo o que precisa mudar, mas de 379 

qualquer forma mesmo não sendo bom, não exime os mesmos do preenchimento dos 380 

dados. Gustavo diz que às vezes não tem como enquadrar o caso no SIPIA, que a 381 

realidade do município é outra. Fabio diz que fez uma continha básica e hoje existem mais 382 

de 1.900 (um mil e novecentos) casos não SIPIADOS somando os três Conselhos e que 383 

isso é inaceitável pois se for pedido comprovação dos dados para conquistar alguma coisa, 384 

mais uma vez o município vai perder, assim como já perdeu uma sede de Conselho Tutelar 385 

e que o CMDCA tem que tomar providências. Diz também que o ofício que foi 386 

encaminhado para os Conselhos Tutelares foi claro quando pediu os dados do SIPIA para 387 

esta apresentação. Pergunta para a plenária se o CMDCA pode estipular um prazo para 388 

que estes dados sejam SIPIADOS. Everaldo diz que tem clareza que é necessário sim 389 

SIPIAR, mas como vai cobrar de alguém algo que não foi ensinado, que não foi capacitado. 390 

Não está dizendo que não vai fazer, mas que para isso precisa de tempo. Fabio pergunta 391 

quem dos conselheiros Tutelares desta gestão que já foi conselheiro Tutelar anteriormente. 392 

Seis conselheiros levantaram a mão, Fabio diz que então não tem desculpa para o 393 

Conselho Tutelar não saber, pois cada colegiado tem pelo menos um conselheiro que já 394 

conhece o sistema, e assim como o Gustavo mesmo declarou que foi atrás e se virou para 395 

aprender, todos poderiam fazê-lo. Terezinha diz que tem dificuldades de trabalho, pois não 396 

tem curso de informática, sabe o básico, e que tá na Lei que haveria capacitação. Luzia diz 397 

que é difícil aprender esse sistema, sugere que se o Conselho Leste e o Oeste estão 398 

SIPIANDO, que os mesmos poderiam ser solidários e ensinar o Conselho Sul, porque este 399 

assunto já está extenso. Everaldo diz que não dá pra ignorar o que está na Lei e que tem 400 

que pensar na justiça, se está na Lei tem que cumprir. Gustavo diz que adotou pecar pelo 401 



excesso, que procurou aprender, mas não sabe se está fazendo certo ou não, pois não 402 

teve capacitação, e é preciso tomar cuidado com isso. Vanilse diz que faz alguns anos que 403 

acompanha o CMDCA, e que este assunto vem se repetindo, e que é preciso avançar, que 404 

estes colegiados se mostram com muita vontade e isso é positivo, recomenda que façam 405 

reuniões e que se ajudem, e façam as solicitações por escrito, que é importante essa 406 

comunicação, pois os objetivos são únicos aqui, que é a criança e o adolescente. Coloca o 407 

Recursos Humanos a disposição para orientação, que tudo precisa ser oficiado, para 408 

inclusive se protegerem e que é importante não ficar indo pela fala de outros municípios. A 409 

Conselheira Tutelar Patricia diz que a conta do Fabio não fecha pois um mesmo caso 410 

precisa ser SIPIADO várias vezes, e que no Conselho Leste fizeram uma conta de 376 411 

(trezentos e setenta e seis) casos sem SIPIAR. Etelda lê o Ofício que foi incluído na Pauta, 412 

o qual informa que a SEDS está disponibilizando quatro mil vagas para capacitação do 413 

SIPIA, com o objetivo de melhorar a qualidade de atendimento dos Conselheiros, solicita 414 

também a indicação de quatro conselheiros do CMDCA sendo dois Governamentais e dois 415 

não Governamentais para participarem da capacitação, pois, as inscrições serão no 416 

período de oito a vinte e oito de agosto. O curso será na modalidade à distância com inicio 417 

no dia doze de setembro de dois mil e dezesseis. As indicações deverão ser enviadas até o 418 

dia vinte de agosto, por e-mail. Valdair questiona quem tem interesse: Fabio Tomasetto e 419 

Isabel Aparecida Mota Panízio Não governamental, Vanilse da Silva Schenfert e Hudson 420 

Marcio Moreschi Junior representantes Governamentais se manifestaram, Luzia pergunta 421 

se caso tenha vagas se há a possibilidade de indicar a Ana Paula Zorik Rodrigues da 422 

Secretaria Municipal de Assistência Social para participar. Valdair coloca em aprovação e 423 

os nomes são aprovados com vinte e três votos favoráveis. Quanto vagas para técnicos da 424 

SEASO o CMDCA fará solicitação à SEDS. _ Aprovação de encaminhamentos, caso 425 

haja necessidade – Plenária – 10 minutos: Após o término da capacitação seja 426 

apresentado cem por cento dos casos SIPIADO. Jose Cesar sugere que o CMDCA oficie 427 

os Conselhos Tutelares sobre as causas, demandas reprimidas e quais propostas 428 

orçamentarias. 4) Ofício 018/2016 de 08/08/2016 – SEDS: este item já foi contemplado no 429 

item anterior. Valdair dá continuidade a reunião passando ao item de pauta número 5) 430 

Apreciação e Aprovação Minuta de Relatório (Regimes - Orientação e Apoio 431 

Sociofamiliar e de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto);  – Apresentação: 10 432 

minutos;  _ Contribuições e esclarecimentos de dúvidas – Plenária – 10 minutos;  _ 433 

Aprovação Plenária – 05 minutos: Poliana faz a apresentação do modelo proposto para o 434 

Relatório Mensal dos Serviços com Regimes de Orientação e Apoio Sociofamiliar e de 435 



Apoio Socioeducativo em Meio Aberto. Luzia esclarece que quando os serviços executam 436 

os dois regimes precisam fazer um relatório para cada regime. Lucimaira Cabreira diz que 437 

o processo de construção do relatório foi muito produtivo, foi a união de trabalho. Etelda diz 438 

que estes instrumentais foram construídos atendendo uma demanda dos serviços e que 439 

com a participação dos técnicos da SEASO e das Entidades. 6) Apreciação e Aprovação 440 

Minuta de Relatório (Regimes – Colocação Familiar, Acolhimento Institucional); – 441 

Apresentação: 10 minutos; _ Contribuições e esclarecimentos de dúvidas – Plenária 442 

– 10 minutos;  _ Aprovação Plenária – 05 minutos; 7) Apreciação e Aprovação Minuta 443 

de Relatório (Regimes - PSC e LA);  – Apresentação: 10 minutos; _ Contribuições e 444 

esclarecimentos de dúvidas – Plenária – 10 minutos; _ Aprovação Plenária – 05 445 

minutos: Josiane Silvestro Danieli fez a apresentação dos dois instrumentais: do Regime 446 

Colocação Familiar, Acolhimento Institucional e também PSC e LA. Os encaminhamentos 447 

destas pautas foram: Luzia sugere que seja feito um teste com esse formato de relatório no 448 

próximo mês para analisar se há ajustes para fazer ou não, os serviços e entidades 449 

deverão encaminhar no próximo mês os dois relatórios para o CMDCA – o teste e o do 450 

IRSAS. Etelda diz que no mesmo momento deverá ser enviado uma solicitação para a 451 

Gestão da SEASO para que seja inserido no sistema IPM estes modelos. Etelda explica 452 

que até estes relatórios estarem em vigor não há necessidade de publicar resolução. O 453 

quórum neste momento passa a quinze votantes com a saída dos Conselheiros: Leoni 454 

Aldete Prestes Naldino, Vanilse da Silva Schenfert, Glaucya Bachinski Gwozdz, Alice 455 

Fátima Martelli, Fabio Tomasetto, Lidia Bukovski, Clenilza Lemos da Silva e José Cesar 456 

Sagrilo. Valdair coloca em aprovação as minutas de relatórios e os encaminhamentos 457 

propostos, o qual são aprovado com quinze votos favoráveis. 8) Informes: _ Reunião 458 

Ordinária CMDCA em 13/09 - 8h30hs: Etelda informa que a próxima reunião Ordinária 459 

será no Programa Família Acolhedora e excepcionalmente no período da manhã por 460 

solicitação da Defensoria Pública, a qual terá uma pauta nesta reunião. Concluída a pauta 461 

o Presidente Valdair agradece a presença de todos e nada mais havendo para tratar, dá 462 

por encerrada à reunião às onze horas e trinta minutos e eu Katia L. Muller Mangabeira 463 

________________________________ Agente Administrativa do CMDCA, lavrei a presente 464 

ata que será assinada por mim, e pelo Presidente do CMDCA Valdair Mauro Debus 465 

____________________________________. 466 


