
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ATA Nº 03 - 15/03/2013 

 

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às nove horas, no salão comunitário 1 
do Distrito de São João Do Oeste, Cascavel PR, aconteceu a Reunião Ordinária do Conselho 2 
Municipal dos Direitos da Criança o Adolescente - CMDCA, com a presença do seu Presidente Sr. 3 
Valdair Mauro Debus e demais conselheiros municipais, conforme lista de presença em anexo a 4 

esta ata, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da Pauta da 5 
Reunião; 2. Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 3. Leitura e apreciação 6 
do Of. No. 19/2013 de 12/03/2013 – SEFIN, de substituição de Conselheiro no CMDCA e 7 

Posse da Sra. PATRICIA ANGELA FINATO – Titular; 4. Exposição pelo Conselho Tutelar 8 
Regional Leste, de relatório com demandas de atendimento do Distrito de São João do 9 
Oeste; 5. Exposição pelas lideranças comunitárias do Distrito, das demandas existentes 10 
em relação à Política de Atendimento a Crianças e Adolescentes do Distrito de São João do 11 

Oeste; 6. Debates e propostas visando a melhoria da Política de Atendimento à Crianças e 12 
Adolescentes do Distrito de São João do Oeste; 7. Informes: O Presidente cumprimenta a 13 

todos, agradece e parabeniza as lideranças do Distrito de São João do Oeste pela presença na 14 
reunião cujo objetivo visa buscar em conjunto a garantia e a defesa dos direitos das crianças e 15 

adolescentes da localidade. Comunica que esta reunião é decorrente do levantamento de dados 16 
de atendimentos, que foram apresentados pelo Conselho Tutelar no final do ano de 2012, no qual 17 

foi identificado um número elevado de atendimentos de crianças e adolescente no Distrito.  Em 18 
ato contínuo o Presidente faz a leitura do ponto de pauta No. 1. Apreciação e Aprovação da 19 
Pauta. A Assistente Social do CMDCA, Etelda Madsen informa que se faz necessária a inclusão 20 
de um ponto de pauta e sugere a inclusão/ alteração, com a seguinte ordem: Ponto de Pauta No. 21 
7. Definição de representante do CMDCA na formação da Comissão Prefeito Amigo da 22 
Criança; Ponto de Pauta No. 08 - Informes e 8.1 – Convite da Associação dos Diplomados 23 

da Escola Superior Guerra Cascavel – PR. Colocada em aprovação a nova ordem da pauta, a 24 
mesma foi aprovada pela unanimidade dos presentes com quorum de nove votos favoráveis. 25 

Prosseguindo é lido o ponto de pauta Nº 2. Apreciação e Aprovação das Justificativas de 26 
Ausências: Etelda faz a leitura da justificativa de ausência da Conselheira Maribel Lopes 27 

Rodrigues da Secretaria de Saúde – SESAU por ocasião de reunião já programada anteriormente 28 
com a equipe do seu local de trabalho – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga - CAPS - 29 
AD. Justifica também as ausências das Conselheiras Titular da Secretaria Municipal de 30 
Assistência Social - SEASO Neusa Eli Figueiredo Cerutti e Suplente Inês Aparecida de Paula, 31 
devido à necessária participação de ambas em outro evento no mesmo horário. A ausência do 32 

senhor Bruno Carlo Wanderley do Ministério do Trabalho e Emprego e da Senhora Emilene 33 
Canfiel Prado do CREAS II. Todas as justificativas foram aprovadas pela plenária. Em 34 
continuidade iniciou-se o ponto de pauta de Nº 3. Leitura e apreciação do Of. No. 19/2013 de 35 
12/03/2013 – SEFIN, de substituição de Conselheiro no CMDCA e Posse da Sra. PATRICIA 36 
ANGELA FINATO – Titular. Etelda faz a leitura do ofício recebido da Secretaria Municipal de 37 

Finanças – SEFIN, que indica o nome da senhora Patrícia Ângela Finato em substituição ao 38 

senhor José Peixoto da Silva Neto para a representação da vaga de titular. O presidente assina o 39 

termo de posse juntamente com a nova conselheira desejando-lhe boas vindas. Dando 40 
continuidade aos trabalhos passou-se para o ponto de pauta de Nº 4. Exposição pelo Conselho 41 
Tutelar Regional Leste, de relatório com demandas de atendimento do Distrito de São João 42 
do Oeste. A conselheira Tutelar, senhora Gelvana Cristina de Assis Schmidt faz uma explanação 43 

sobre a situação das crianças e adolescentes atendidos no referido Distrito pelo Conselho Tutelar. 44 
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Refere que a comunidade escolar totaliza quatrocentos e setenta alunos e vinte e quatro destes 45 

são atendidos pelo Conselho Tutelar. Que esse número é elevado considerando que a estatística 46 
se aproxima do percentual de seis por cento do total de estudantes e se comparado com os 47 
atendimentos realizados na área central de Cascavel. Que o maior índice de violência é a intra-48 
familiar, especialmente a violência física. Refere a falta de projetos e atividades que permitam a 49 
inclusão das crianças e adolescentes que necessitam da intervenção do referido Conselho. Pauta 50 

No. 5. Exposição pelas lideranças comunitárias do Distrito, das demandas existentes em 51 
relação à Política de Atendimento à Crianças e Adolescentes; e 6. Debates e propostas 52 
visando a melhoria da Política de Atendimento à Crianças e Adolescentes do Distrito de 53 
São João do Oeste. O Presidente orienta a plenária que o tempo para cada exposição será de 54 

cinco minutos, permitindo desta forma a exposição por todos os presentes. Evilásio Schimitz, Vice 55 
Presidente do Conselho, se propõe a fazer a cronometragem do tempo. Neste momento foram 56 
apresentados os alunos do Colégio Estadual que também participaram da reunião, e representam 57 

o Grêmio Estudantil do Colégio. O presidente faz referência à necessária participação do 58 
Legislativo para atuar de maneira mais efetiva junto às lideranças do Distrito, a fim de auxiliar na 59 
resolução dos problemas que afetam a criança e o adolescente na referida localidade. Repassa a 60 
palavra às diretoras das Escolas Municipal e Estadual Inês Sturaro Vagetti, para a Sra. Anelise E. 61 

G. Sbardelotto- Presidente da Associação de Moradores do Distrito e aos alunos do Colégio 62 
Estadual: Anelise, Jessica, Glicieli, Willian e Marcelo. Todos fazem suas explanações, referindo-63 

se as dificuldades que sentem no cotidiano de vida dos moradores na referida comunidade. 64 
Dentre as mais urgentes estão: falta de estruturas físicas adequadas para realização de 65 

atividades culturais, esportivas e de lazer, voltadas à crianças e adolescentes, pois não tem salão 66 
comunitário; poucos horários disponíveis no transporte coletivo bem como nos horários do 67 

transporte escolar, sendo que no transporte coletivo há três horários de manhã e apenas um que 68 
retorna ao meio dia. Destacam a superlotação dos ônibus, gerando inclusive situação de risco 69 
para todos e em especial às crianças e adolescentes, pois quando o ônibus chega à balança na 70 
BR 277, para evitar o excesso de peso, parte das pessoas precisa descer e atravessar a BR e 71 
após a balança retornar ao ônibus, e/ou colocam as crianças junto do motorista para balancear o 72 
peso, isso independe do tempo estar bom ou chovendo; falta e dificuldade de acesso a atividades 73 

de lazer, esporte, cultura, cursos de profissionalização e oportunidades de trabalho considerando 74 
as necessidades financeiras das famílias e a necessidade de deslocamentos e problemáticas de 75 

horários dos ônibus coletivos; falta de internet para os alunos e para a comunidade, que 76 
normalmente não funciona; falta de CMEI; Ausência de segurança pública; Problemas de 77 

funcionamento da telefonia celular; Ausência de ações, programas e projetos nestas áreas os 78 
colocam em riscos. Crianças permanecem na Escola Municipal o dia todo e os atendimentos em 79 
conjunto Escola e Conselho Tutelar acontecem considerando as que possuem maior 80 
vulnerabilidade e risco social. Atualmente a única referência sociocultural e esportiva é ofertada 81 
pelas Escolas. A Presidente da Associação de Moradores Sra. Anelise E. G. Sbardelotto informou 82 

que a comunidade já se manifestou várias vezes, com pedidos e solicitação de providências às 83 
autoridades competentes, inclusive com a elaboração de um relatório com as demandas locais, 84 
mas que o processo é moroso e que pouco se avançou. Mencionou que as pessoas que estão em 85 
cargos públicos mudam e o processo sofre interrupção e acaba não sendo levado em conta. Que 86 
sempre foram bem recebidos, mas não conseguem nenhum resultado em relação aos pedidos 87 

feitos.  Solicitam o apoio deste Conselho e do Poder Legislativo Municipal para auxiliar na 88 

resolução de tais demandas. Após as explanações houve amplo debate sobre as questões 89 

levantadas. Como encaminhamento, a mesa diretiva sugere o envio dos documentos elaborados 90 
pela comunidade ao CMDCA, afim de que os mesmos sejam lidos e sirvam de base para novos 91 
encaminhamentos e que todos os Conselheiros tenham acesso na íntegra ao teor dos 92 
documentos. A sugestão foi acatada por todos os membros da plenária, ficando a diretora do 93 

Colégio Estadual e a presidente da Associação dos Moradores responsáveis pelo envio dos 94 



referidos documentos. O Presidente do Conselho reforçou a necessidade de cobrarem do 95 

Legislativo através dos Vereadores Municipais eleitos, para que venha na Comunidade para ouvir 96 
suas necessidades, não tão somente comparecerem no Distrito para pedir votos. Apresentou os 97 
representantes dos Legislativos presentes na reunião, Sr. Emo Urbino – representante do 98 
Gabinete do Vereador Pedro Maria Martendal de Araújo e da Sra. Ana Maria Stocker – Chefe de 99 
Gabinete do Vereador Vanderlei Augusto da Silva. Ambos se colocaram a disposição para 100 

receber os representantes da Comunidade e contribuir para a solução das necessidades da 101 
comunidade, principalmente no que tange a garantia de direitos de crianças e adolescente. Outro 102 
encaminhamento foi de montar uma comissão formada pelas principais Secretarias Municipais 103 
envolvidas, para a realização de reunião no Distrito, para fazer um planejamento de ações e 104 

definindo quem, quando e como as demandas da comunidade serão encaminhadas. Após 105 
discussão da representação na Comissão a mesma ficou assim composta: Marcio Camargo e 106 
Neiva Liesenfeld – Representantes da Secretaria Municipal de Saúde - SESAU; Luzia de Aguilar 107 

Soares – Assistente Social da Divisão de Proteção Social Básica e Marcia Engel Coordenadora 108 
do CRAS Volante – Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO; Ida 109 
Maria Dolla e Fábio Fiorin Cardoso – Representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 110 
- SEMEL; Maria Aparecida Ferreira Navarro – Representante da Secretaria Municipal da Cultura - 111 

SEMUC; Rosangela Ferreira dos Santos Nietto – Representante da Agência do Trabalhador; 112 
Laura Regina de Oliveira Zanchin – Representante da Secretaria Municipal de Educação - 113 

SEMED; Diretoras das Escolas Municipais e Estaduais; Adolescentes representantes do Grêmio 114 
Estudantil da Escola Estadual; Cristiano Santos da Silva - Secretaria Municipal de Planejamento – 115 

SEPLAN; Anelise E. G. Sbardelotto – Presidente da Associação de Moradores; Emo Urbino e Ana 116 
Maria Stocker - Representantes do Poder Legislativo. Ficou deliberado que o CMDCA atuará 117 

como articulador junto à referida Comissão, através de sua mesa diretiva. A reunião da Comissão 118 
ficou marcada para o dia onze de abril do corrente ano, às catorze horas no Colégio Estadual. 119 
Dando continuidade Rosângela Ferreira dos S. Nietto representante da Agência do Trabalhador, 120 
informa sobre os procedimentos para realização de cadastro no Programa Adolescente Aprendiz, 121 
bem como, sobre os cursos oferecidos pela Agência do Trabalhador em parceria com o Instituto 122 
Federal do Paraná. Coloca-se a disposição dos adolescentes da comunidade, para ofertar os 123 

cursos em horários que facilitem o deslocamento dos mesmos, considerando a dificuldade dos 124 
horários do transporte coletivo. Quanto aos casos atendidos pelo Conselho Tutelar Regional Leste 125 

no Distrito, Luzia de Aguiar Soares sugere que haja uma articulação da rede de atendimento, com 126 
a participação dos técnicos do CRAS Volante, para que acompanhem conjuntamente as crianças 127 

e adolescentes em questão. Informou que será marcada uma reunião entre o Conselho Tutelar, 128 
CRAS Volante, Saúde e Diretores das Escolas para discutir e acompanhar todos os casos. A 129 
sugestão teve aprovação unânime da plenária. Em seguida se passou para o ponto de pauta No. 130 
7. Definição de representante do CMDCA na formação da Comissão Prefeito Amigo da 131 
Criança. Etelda informa sobre o objetivo da Comissão e que o representante deve ser não 132 

governamental. Assim sendo ficou definido e aprovado pela unanimidade dos presentes que a 133 
representante do CMDCA será a Sra. Janaína Alves Teixeira. Pauta Nº 8.  Informes: 8.1 Convite 134 
da Associação dos Diplomados da Escola Superior Guerra Cascavel – PR: Etelda faz a 135 
leitura do convite enviado ao CMDCA referente a uma palestra intitulada “Missão Brasileira no 136 
Haiti” que será realizada no dia 19/03/2013 nas dependências do 15º. BLOG, situado à Rua da 137 

Lapa, 1502 - Jardim Maria Luíza. Todos foram convidados a participar do evento. Nada mais 138 

havendo a ser tratado o Presidente Valdair Mauro Debus, encerra a reunião às onze horas e trinta 139 

minutos, momento em que novamente agradeceu as Lideranças do Distrito de São João Do Oeste pela 140 
receptividade e disponibilização do espaço físico para realização da Reunião Extraordinária do 141 
CMDCA, e eu Terezinha Ferraz lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim 142 
e pelo Presidente.143 



 


