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ATA Nº 07 - 05/06/2013   
 
 

Aos cinco dias do mês de Junho do ano de dois mil e treze, às oito horas e 1 

quarenta minutos, nas dependências do Centro de Atendimento Psicossocial 2 

Infantil CAPSI – Rua José de Sá Cavalcante, 552 – Bairro Claudete na cidade de 3 

Cascavel, aconteceu a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 4 

Criança o Adolescente - CMDCA, com a presença do seu Presidente, Sr. Valdair 5 

Mauro Debus, e seus membros conforme lista de presença em anexo a esta ata, 6 

para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1) Apreciação e aprovação da Pauta 7 

da Reunião; 2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 3) 8 

Apreciação e aprovação das Atas Nº. 05 – Reunião Ordinária de 08/05/2013 e 9 

Ata Nº. 06 – Reunião Extraordinária de 22/05/2013; 4) Fala da Coordenação do 10 

CAPSI; 5) Apreciação de aprovação do “Relatório de Gestão do 2º. Bimestre 11 

de 2013 – Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, referente ao 12 

Fundo Municipal da Infância e Adolescência” - Audiência Pública; 6) 13 

Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 14 

referente à utilização do valor de R$ 8.792,00 (recursos livres – dotação 486 – 15 

equipamento e material permanente), proveniente de ressarcimento ao FIA 16 

Municipal, correspondente a aquisições feitas para o “Abrigo de Crianças”, 17 

não implementado, e destinados ao Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti, 18 

pertencente à política diversa da criança e do adolescente; 7) Apreciação e 19 

aprovação do parecer da Comissão Especial de Leis, referente à perda de 20 

vaga por Entidade de Defesa de Direitos – Rotary Clube Integração, na 21 

composição do CMDCA, devido número e faltas nas Reuniões Ordinárias e 22 

Extraordinárias do Conselho; 8) Apreciação e aprovação de Parecer da 23 

Comissão Especial de denúncia contra Conselheira Tutelar – Conselho 24 

Tutelar Regional Oeste; 9) Apreciação e aprovação de Parecer da Comissão 25 

Especial de Leis, relativa à Apuração Sumária de denúncia contra 26 

Conselheiros Tutelares e Colegiado do Conselho Tutelar Regional Oeste; 10) 27 

Deliberação sobre a indicação e inscrição de dois representantes do CMDCA, 28 

para participação no II Seminário dos Conselhos Escolares da Rede 29 

Municipal de Ensino de Cascavel, nas datas de 06 e 07/06/2013; 11) 30 

Deliberação sobre a indicação de um representante do CMDCA, para fazer 31 

parte da “Frente Parlamentar Cristã em Defesa da Vida e da Família” – 32 

Resolução 005/2013 – Câmara Municipal de Vereadores de Cascavel PR; 12) 33 

Apresentação sobre o “Programa de Evasão Escolar”, pela equipe 34 

responsável do Núcleo Regional de Educação; 13) Para conhecimento: 13.1 - 35 



Ofício Nº. 034/2013 de 15/05/2013 – Conselho Municipal de Educação, 36 

referente demanda reprimida de CMEIs; 13.2 - Ofício Nº. 190/2013 de 37 

23/04/2013 – CEDCA/PR, referente solicitação de autorização para venda dos 38 

veículos da Instituição Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, adquiridos com 39 

recursos do FIA, por meio do Convênio Nº. 242/08; 13.3 -– Ofício Nº. 023/2013 40 

de 13/05/2013 – CMAS, com encaminhamento da Resolução Nº.   031/2013; 14) 41 

Informes: 14.1– Reunião de Planejamento do Evento de Cidadania – Distrito 42 

de São João do Oeste, na data de 12/06/2012, às 14 h, Sala de Reuniões 43 

SEASO; 14.2 - Reunião Extraordinária do CMDCA – 20/06/2013, às 8h15, 44 

Auditório da Câmara de Vereadores de Cascavel – Pauta: Apresentação e 45 

discussão com Gestores Municipais sobre a LDO 2012 e PPA e LDO 2013. 46 

Inicialmente o Presidente Valdair Mauro Debus agradeceu a presença de todos e 47 

passou a presidência da reunião para o Vice Presidente Evilásio Schmitz, que deu 48 

inicio aos trabalhos agradecendo a acolhida de Francieli Manica – Coordenadora 49 

do Centro de Atendimento Psicossocial Infantil - CAPSI, bem como a presença dos 50 

visitantes: Emo Urbino, representante do Vereador Sr. Pedro Martendal de Araújo, 51 

Sra. Maria Helena Salvatti Pinto– Conselheira Tutelar, Sra. Marilu Catusso – 52 

Assistente Social do Programa Evasão Escolar do Núcleo Regional de Educação; 53 

Sra. Leni de Oliveira da Associação de Portadores de Fissuras Lábio Palatino -. 54 

APOFILAB, Sra. Monica Andressa Silveira e a Sra. Silvana Fontoura da Rosa Kleis 55 

do Conselho Tutelar Regional Leste, a Sra.: Hudson Moreschi Junior da Secretaria 56 

Municipal de  Assistência Social- SEASO, Sr: Adilson de Amorim, Conselheiro 57 

Tutelar do Conselho Tutelar Oeste. Etelda Madsen, Assistente Social da Secretaria 58 

Executiva do Conselho apresentou a nova funcionária da Secretaria de Assistência 59 

Social, Decir Borges, que trabalhará como Agente Administrativo na Secretaria 60 

Executiva dos Conselhos. Foi feita a verificação do número de conselheiros 61 

presentes e identificado que o quorum contava com nove conselheiros votantes. O 62 

presidente dos trabalhos Sr. Evilásio Schimitz coloca a pauta em aprovação, e 63 

após as alterações propostas a mesma é aprovada pelos presentes com nove 64 

votos favoráveis e passou a ter a seguinte ordem: 1) Apreciação e aprovação da 65 

Pauta da Reunião; 2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 66 

3) Apreciação e aprovação das Atas Nº. 05 – Reunião Ordinária de 08/05/2013 67 

e Ata Nº. 06 – Reunião Extraordinária de 22/05/2013; 4) Fala da Coordenação 68 

do CAPSI; 5) Apreciação de aprovação do “Relatório de Gestão do 2º. 69 

Bimestre de 2013 – Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, 70 

referente ao Fundo Municipal da Infância e Adolescência” / Audiência 71 

Pública; 6) Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Orçamento e 72 

Finanças, referente à utilização do valor de R$ 8.792,00 (recursos livres – 73 

dotação 486 – equipamento e material permanente), proveniente de 74 

ressarcimento ao FIA Municipal, correspondente a aquisições feitas para o 75 

“Abrigo de Crianças”, não implementado, e destinados ao Abrigo de 76 

Mulheres Vanusa Covatti, pertencente à política diversa da criança e do 77 

adolescente; 7) Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão Especial de 78 

Leis, referente à perda de vaga por Entidade de Defesa de Direitos – Rotary 79 

Clube Integração, na composição do CMDCA, devido número de faltas nas 80 

Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho; 8) Apreciação e 81 

aprovação de Parecer da Comissão Especial de Leis, relativa à Apuração 82 

Sumária de denúncia contra Conselheira Tutelar – Conselho Tutelar Regional 83 

Oeste; 9) Apreciação e aprovação de Parecer da Comissão Especial de Leis, 84 

relativa à Apuração Sumária de denúncia contra Conselheiros Tutelares e 85 



Colegiado do Conselho Tutelar Regional Oeste; 10) Deliberação sobre a 86 

indicação e inscrição de dois representantes do CMDCA, para participação no 87 

II Seminário dos Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino de 88 

Cascavel, nas datas de 06 e 07/06/2013; 11) Deliberação sobre a indicação de 89 

um representante do CMDCA, para fazer parte da “Frente Parlamentar Cristã 90 

em Defesa da Vida e da Família” – Resolução 005/2013 – Câmara Municipal de 91 

Vereadores de Cascavel PR; 12) Apresentação sobre o “Programa de Evasão 92 

Escolar”, pela equipe responsável do Núcleo Regional de Educação; 13) 93 

Deliberação sobre escolha do representante do CMDCA para o CONAE - 94 

Conferência Nacional da Educação; 14) Para conhecimento: 14.1-– Ofício Nº. 95 

034/2013 de 15/05/2013 – Conselho Municipal de Educação, referente 96 

demanda reprimida de CMEIs; 14.2 - Ofício Nº. 190/2013 de 23/04/2013 – 97 

CEDCA/PR, referente solicitação de autorização para venda dos veículos da 98 

Instituição Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, adquiridos com recursos do 99 

FIA, por meio do Convênio Nº. 242/08; 14.3 -– Ofício Nº. 023/2013 de 100 

13/05/2013 – CMAS, com encaminhamento da Resolução Nº. 031/2013; 14.4 - 101 

Prestação de Contas do Movimento Todos Contra a Pedofilia; 15 - Informes: 102 

15.1 – Reunião de Planejamento do Evento de Cidadania – Distrito de São 103 

João do Oeste, na data de 12/06/2012, às 14 h, Sala de Reuniões SEASO; 15.2 104 

- Reunião Extraordinária do CMDCA – 20/06/2013, às 8h15, Auditório da 105 

Câmara de Vereadores de Cascavel – Pauta: Apresentação e discussão com 106 

Gestores Municipais sobre a LDO 2012 e PPA e LDO 2013; 15.3 – Convite do 107 

Grupo Lupa; 15.4 – Comunicado de Silvana Fontoura da Rosa Kleis – 108 

Conselheira Tutelar.  Dando seqüência o Vice Presidente Evilásio encaminha o 109 

ponto de pauta Nº 02) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências: 110 

Etelda realiza a leitura das justificativas de ausências de Joyce T. Kaipers, pois 111 

está em férias, Maria Aparecida Ferreira Navarro, pois estará numa programação 112 

especial que a Biblioteca Publica Municipal está realizando com as escolas 113 

públicas da Rede Municipal, Natasha Gouveia, justificada pelo fato de que não foi 114 

possível desmarcar um atendimento pré agendado no CREAS I, Neusa, 115 

encaminhou documento com justificativa. Não havendo manifestações o Vice 116 

Presidente Evilásio coloca em aprovação as justificativas que são aprovadas com 117 

nove votos favoráveis. O presidente prossegue com o ponto de pauta Nº 03) 118 

Apreciação e aprovação das Atas Nº. 05 – Reunião Ordinária de 08/05/2013 e 119 

Ata Nº. 06 – Reunião Extraordinária de 22/05/2013: Etelda solicita a correção na 120 
Ata No. 06 - no Cabeçalho onde se lê Ordinária é Extraordinária e na linha três, 121 

alterar Reunião Ordinária por Reunião Extraordinária. José Cesar Sagrilo, que 122 

trabalha no Programa de Evasão Escolar do Núcleo Regional de Educação, solicita 123 

a correção de sua fala nas linhas 335 a 357, que passa a ter a seguinte redação: 124 

esclarecendo que sua sugestão é de que se crie uma comissão especial para 125 

discutir a demanda de vagas nas redes municipal e estadual devido à negativa de 126 

vagas pelas direções escolas. Etelda indaga se há mais alguma alteração ou 127 

correção nas atas e o Vice Presidente relembra que se trata das Atas Nº. 5 (cinco) 128 

e Nº 6 (seis), ou seja, duas atas. Etelda questiona se há necessidade de leitura das 129 

mesmas e solicita a dispensa da leitura, pois as atas foram enviadas 130 

antecipadamente por e-mail, para a leitura dos conselheiros. As atas foram 131 

aprovadas com 10 votos favoráveis, devido à chegada do Conselheiro Fábio Fiorin. 132 

Dando continuidade, o Vice Presidente Evilásio passa para o ponto de pauta Nº. 4) 133 

Fala da Coordenação do CAPSI; passa a palavra para Francielli Manica, para que 134 

ela faça um relato sobre o trabalho que é desenvolvido no CAPSI. Francielli 135 



cumprimenta a todos e fala do prazer que tem em receber o CMDCA mesmo num 136 

espaço não tão grande. Em seguida explica que o Centro de Atendimento 137 

Psicossocial Infantil - CAPSI desenvolve seu trabalho através de uma equipe 138 

multiprofissional, não só com psicologia e psiquiatria, mas também com 139 

enfermeiros, terapeuta ocupacional e com professores que trabalham em oficinas, 140 

na parte terapêutica e de socialização. A capacidade de atendimento é de 155 141 

(cento e cinqüenta e cinco), porém passa em média por mês um total de 200 142 

(duzentos) pacientes. Diz que a capacidade de atendimento é para 155 (cento e 143 

cinqüenta e cinco) pacientes. Esclarece que o sistema de atendimento prevê a 144 

participação de forma intensiva, semi intensiva e não intensiva. Alguns pacientes 145 

participam das atividades diariamente, outras três vezes por semana e outros uma 146 

vez por semana. Fala que o trabalho é multiprofissional, e não há atendimento com 147 

psicoterapia individual, mas sim através de grupos com a psicóloga. Esclarece que 148 

as patologias mais atendidas são de transtornos de conduta, déficit de atenção e 149 

alguns casos de esquizofrenia, porém têm aparecido casos de automutilação e 150 

tentativa de suicídio, fatos mais comuns nas meninas, sendo assim, realiza-se um 151 

trabalho diferenciado com esse tipo de criança. Trabalha-se com a família, em 152 

grupo e/ou individualmente. Assim que a criança conclui suas atividades no CAPSI, 153 

ela e seus pais são encaminhados para atendimento psicológico, para que os pais 154 

trabalhem regras e limites com seus filhos. Diante de alguns questionamentos ela 155 

responde que a porta de entrada é a Unidade Básica de Saúde, com exceção dos 156 

casos de tentativa de suicídio, que o Hospital Universitário encaminha diretamente. 157 

Menciona que o CAPSI conta com uma médica com especialização em psiquiatria, 158 

e que a demanda reprimida é de 30 (trinta) crianças em média. Fala que atendem 159 

crianças e adolescentes, na faixa etária de zero a dezoito anos. Quanto à equipe é 160 

composto por um psicólogo, um técnico de enfermagem, uma assistente social, um 161 

terapeuta ocupacional, uma médica com especialização em psiquiatria e sete 162 

professores. Dando sequência, o Vice Presidente encaminha o Ponto de Pauta Nº 163 

5) Apreciação de aprovação do “Relatório de Gestão do 2º. Bimestre de 2013 164 

– Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, referente ao Fundo 165 

Municipal da Infância e Adolescência” /Audiência Pública. O Vice Presidente 166 

do CMDCA repassa a palavra ao Sr. Hudson Moreschi da Divisão Administrativa e 167 

Financeira da SEASO, para que proceda a apresentação do Relatório de Gestão. 168 

Hudson cumprimenta a todos e esclarece que a Prestação de Contas, foi 169 

encaminhada anteriormente ao CMDCA através de Oficio. Informa que a prestação 170 

de contas está prevista na Instrução Normativa 36/2009, Artigo 17, do Tribunal de 171 

Contas Com o uso de multimídia explica que no 2º. Bimestre de 2013, a Secretaria 172 

Municipal de Assistência Social recebeu R$ 1.348.722,41 (um milhão, trezentos e 173 

quarenta e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos) em 174 

Recursos Federais e Municipais e teve uma despesa de R$ 966.727,17 175 

(novecentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e dezessete 176 

centavos) neste 2º Bimestre de 2013. As Despesas Orçadas e as Receitas 177 

Previstas devem ter o mesmo valor e neste período foi de R$ 8.222.999,26 (oito 178 

milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e 179 

seis centavos). A receita do 1º Bimestre foi de R$ 1.034.057,71 (hum milhão, trinta 180 

e quatro mil, cinqüenta e sete reais e setenta e um centavos) e as despesas de R$ 181 

918.156,89 (novecentos e dezoito mil, cento e cinqüenta e seis reais e oitenta e 182 

nove centavos).  A receita do 2º Bimestre foi de R$ 1.348.722,41 (um milhão, 183 

trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e um 184 

centavos) e as despesas de R$ 966, 727,17 (novecentos e sessenta e seis mil, 185 



setecentos e vinte e sete reais e dezessete centavos). Fala que se justifica os 186 

gastos do 1º. Bimestre pelas licitações que ocorrem de forma mais lentas no início 187 

do ano. Questionado se houve o gasto do total de valores, ele esclareceu que não 188 

foi gasto tudo e que a intenção no final do exercício é zerar os valores. Explicou 189 

que se procura gastar o máximo previsto. Apresenta em seguida, um quadro 190 

detalhado das receitas do 2º. Bimestre, falando dos Recursos Livres, ou seja, com 191 

a exposição das Receitas Realizadas no Bimestre, cujo valor totalizou R$ 192 

1.348,722, 41 (hum milhão, trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e vinte e 193 

dois reais e quarenta e um centavos); correspondente aos Recursos Livres 194 

provenientes do município foram R$ 939.623,55 (novecentos e trinta e nove mil 195 

seiscentos e vinte e três reais e cinqüenta e cinco centavos). Em seguida explica 196 

sobre os Recursos Federais recebidos pelo município: PAC I – Piso de Alta 197 

Complexidade, PFMC- Piso Fixo de Média Complexidade, PBF- Piso de Baixa 198 

Complexidade, PBV I – Piso Básico Variável, Projovem, PBV II, PVMC – Piso 199 

Variável de Média Complexidade. Prossegue expondo sobre os recursos recebidos 200 

do Estado, referentes aos convênios, que são valores considerados baixos, pois se 201 

referem a rendimentos e vieram numa parcela única, repassados para as Casas de 202 

Passagem Feminina e Masculina e Programa Família Acolhedora, que são Bolsas.   203 

A Conselheira Monica Andressa Silveira questionou sobre os valores repassados 204 

às Casas de Passagem Masculina e Feminina; há qual bimestre referem-se esses 205 

recursos, e quanto aos equipamentos comprados e adquiridos quem acompanhou 206 

essa compra e entrega nos referidos locais. Hudson explicou que é apenas do 2º. 207 

Bimestre correspondente a março e abril, e que foram aplicados na compra de 208 

equipamentos para equipar as Casas, bem como na compra de materiais de 209 

consumo, Trata-se de um Convênio do ano passado, que está sendo executado 210 

nesse ano. Que os equipamentos ainda estão sendo licitados, pois os trâmites são 211 

diferentes dos Recursos Federais, pois esta é uma Previsão de Receita. A seguir 212 

deu explicações sobre as Despesas realizadas com Folha de Pagamento e seus 213 

encargos sociais, totalizando R$ 638.685,32 (seiscentos e trinta e oito mil, 214 

seiscentos e oitenta e cinco mil e trinta e dois centavos) e que esse recurso 215 

pertence totalmente aos Recursos Livres. Deu continuidade esclarecendo sobre os 216 

gastos com Outras Despesas Correntes, ou seja, gastos realizados com aluguel, 217 

alimentos, materiais de limpeza, serviços de jardinagem, e outros, num total de R$ 218 

328, 041,85 (trezentos e vinte e oito mil, quarenta e um reais e oitenta e cinco 219 

centavos) no 2º Bimestre. Quanto as Despesas de Capital, investimentos, 220 

equipamento e obras, estão zerados porque não foi pago nenhum item de capital 221 

neste período, nos próximos relatórios com certeza aparecerão nas Casas de 222 

Passagens e de outras aquisições que possam ser realizadas. Explicou que 223 

Recursos Livres são Recursos provenientes do Município. As despesas deste 224 

Bimestre foram R$ 966.727,17 (novecentos e sessenta e seis mil setecentos e 225 

vinte e sete reais e dezessete centavos). A conselheira Tutelar Maria Helena, 226 

questionou sobre o pagamento de aluguel, e se seria relativo ao aluguel da casa 227 

onde funciona o Conselho Tutelar e Hudson esclareceu que é das Despesas 228 

Correntes. A Conselheira Monica perguntou se existem muitas licitações e ele 229 

esclareceu que existem várias, e que os encaminhados acontecem em Janeiro e 230 

Fevereiro, salientando que o processo é bem burocrático e demorado e que pode 231 

perdurar por até dois meses para ser finalizado. José Cesar questionou se estes 232 

dados são confidencias ou públicos, pois o ideal seria analisar antes da reunião, 233 

para tirar dúvidas na reunião. O Vice Presidente questionou se há a possibilidade 234 

destes dados serem disponibilizados com antecedência, Hudson falou que já tinha 235 



disponibilizado ao Conselho. Etelda esclareceu que recebeu ontem, dia 236 

04/06/2013, quando pediu para que Giovane enviasse a ela no e-mail do CMDCA. 237 

Hudson diz que enviou no seu e-mail e Etelda justificou que dificilmente abre o e-238 

mail seu e que já combinou com o Giovane para que envie no e-mail institucional 239 

do Conselho, pois facilita o envio antecipado para todos os Conselheiros para que 240 

realizem antecipadamente a análise dos dados. Etelda explica que no ano passado 241 

a SEASO enviava com antecedência pra passar na Comissão de Orçamento e 242 

Finanças, a mesma analisava e fazia parecer à plenária. Porém, o prazo que a 243 

SEASO tem, normalmente é para o fechamento no final do mês o que inviabiliza 244 

passar pela Comissão, cuja reunião normalmente é feita na última quinta-feira do 245 

mês e sobra somente a sexta-feira e a segunda-feira para elaborar esses 246 

pareceres, pois na primeira quarta-feira do mês já se realiza a reunião do CMDCA. 247 

Para resolver isso teríamos que mudar a data de nossas reuniões ordinárias que 248 

são sempre na primeira quarta-feira do mês. Hudson continua sua explicação 249 

dizendo que as contas de água, luz e telefone sempre chegam ao final do mês e 250 

que a Administração é quem passa a ele essas informações. Contudo se 251 

prontificou a fazer o possível pra que essas informações cheguem o mais breve 252 

possível ao Conselho, bem como estarão sempre à disposição para 253 

esclarecimentos e que a intenção é deixar tudo o mais transparente possível. 254 

Etelda faz algumas considerações sobre este assunto e fica decidido que estas 255 

informações virão por e-mail e que serão repassadas pela Secretaria Executiva aos 256 

conselheiros, com antecedência à reunião para análise, e que as dúvidas devem 257 

ser sanadas no dia da reunião, e para facilitar os questionamentos podem ser 258 

enviados ao Hudson para que já traga a resposta. Ainda com a palavra, Etelda 259 

esclarece que vinha publicando as Resoluções e não as Planilhas junto, diz então 260 

que foi questionada enquanto Secretária Executiva por profissionais de serviços 261 

governamentais, porque o CMDCA não tornava pública a Prestação de Contas, 262 

não só as Resoluções. Diante disso questiona à plenária se pode fazê-lo, pois as 263 

informações são públicas e se publicadas as planilhas junto da Resolução, as 264 

informações serão disponibilizadas no site do Município onde estão sendo 265 

publicizadas as resoluções, pautas, atas e editais, pois a Secretaria Executiva 266 

conseguiu colocar em dia as mesmas. Desta forma evitará que as pessoas fiquem 267 

ligando e solicitando cópias. Os Conselheiros presentes concordaram com a 268 

medida, bem como aprovaram com dez votos favoráveis o Relatório de Gestão 269 

apresentado e detalhado pelo Hudson da SEASO. O Vice Presidente Evilásio 270 

agradece a participação do Hudson e encaminha os trabalhos para a discussão do 271 

Ponto de Pauta Nº. 6) Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de 272 

Orçamento e Finanças, referente à utilização do valor de R$ 8.792,00 273 

(recursos livres – dotação 486 – equipamento e material permanente), 274 

proveniente de ressarcimento ao FIA Municipal, correspondente a aquisições 275 

feitas para o “Abrigo de Crianças”, não implementado, e destinados ao 276 

Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti, pertencente à política diversa da criança 277 

e do adolescente: A Secretária Executiva do CMDCA Etelda realiza a leitura do 278 

Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Municipal dos 279 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, em reunião realizada em 280 

28/03/2013, após análise do contido no Ofício No. 177/2013 de 04/03/2013 – 281 

SEASO, e apresentou o seguinte parecer: “Favorável que o recurso seja destinado 282 

para a confecção de exemplares de Estatutos da Criança e do Adolescente – ECA, 283 

e para tal, que seja solicitado à SEASO para que providencie urgentemente, 284 

orçamentos para a produção gráfica de 5.000 (cinco mil) exemplares de Estatutos 285 



da Criança e do Adolescente – ECA, usando como padrão dois modelos (um de 286 

bolso e outro encarte modelo caderno), com capas coloridas e também em preto e 287 

branco. Com essa informação, retorne ao Conselho para análise e deliberação”. 288 

Maria Tereza questiona o que será feito se sobrar recursos, e Etelda esclarece que 289 

a prioridade são os Estatutos e se sobrar recursos, a Comissão pensou na 290 

possibilidade de custeio de alguma capacitação ou palestra. Maria Tereza 291 

questionou também sobre a possibilidade de se conseguir Ecas com o Estado ou 292 

com Deputados e Senadores. Etelda esclarece que o Pastor Valdair e a Secretária 293 

Inês de Paula já solicitaram e não tiveram retorno, na oportunidade da SEMANECA 294 

do ano passado, e os que foram recebidos do Estado foram insuficientes e que não 295 

vieram com as devidas alterações da lei. Menciona como exemplo que houve 296 

alterações na Lei quanto às eleições dos Conselheiros Tutelares e que estas não 297 

constam nos exemplares recebidos. Pastor Valdair informa que conseguiu 200 298 

(duzentos) exemplares no ano passado, mas que é difícil conseguir, a Secretaria 299 

da Família do Estado informou que os exemplares que possui são utilizados em 300 

Curitiba. Fala que irá receber a visita de um Deputado Estadual nessa semana, e 301 

que vai solicitar a ele três mil exemplares. Diz que esses exemplares muitas vezes 302 

vêm com propaganda política partidária o que dificulta o uso. Etelda comenta que a 303 

demanda de pedidos é grande e que os Conselhos Tutelares precisam o tempo 304 

todo de exemplares, diante disso é necessário ter uma reserva. Após discussões 305 

houve a aprovação do parecer com 10 (dez) votos favoráveis. Dando continuidade 306 

o Vice Presidente encaminha os trabalhos para o Ponto de Pauta Nº 7) 307 

Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão Especial de Leis, relativa à 308 

perda de vaga por Entidade de Defesa de Direitos – Rotary Clube Integração, 309 

na composição do CMDCA, devido número e faltas nas Reuniões Ordinárias e 310 

Extraordinárias do Conselho.   Etelda realiza a leitura do Parecer: “Favorável 311 

que seja oficiada a Entidade Não Governamental ROTARY CLUB INTEGRAÇÃO, 312 

com informação da perda da vaga no CMDCA para a Gestão 2012/2014, para a 313 

qual foi eleita, diante do descumprimento do previsto na Lei Municipal Nº. 314 

6.088/2012”. Sr: Evilásio questiona sobre a questão de paridade e Etelda esclarece 315 

que essa seria a segunda entidade não governamental que perde a vaga, que a 316 

primeira foi a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB - que ao fazer a resolução 317 

verificou que as Resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 318 

Adolescente – CONANDA de No. 104 105 e 116/2006 dizem que para ser 319 

destituída da vaga a Entidade Não Governamental tem o direito a ampla defesa e 320 

que até o presente momento o ROTARY nem sequer foi oficiado quanto a essa 321 

situação, pois enviando caso sejam oficiados com relação à perda da vaga eles 322 

poderão ficar passivos ou não aceitar essa Resolução, devido à existência dessa 323 

prerrogativa na lei que garante a defesa. Salienta, contudo, que o Conselheiro 324 

Osmarino, recebeu uma pasta com a lei e todas as orientações, orientando 325 

inclusive quanto ao número de faltas, e que a ausência geraria a perda da vaga, 326 

pois Entidade Não Governamental perde a vaga e o Governamental gera apenas a 327 

indicação de substituto. Explica que se o Conselho adotou essa prerrogativa com 328 

relação a OAB, se mudar esse posicionamento estará tomando uma medida 329 

diferenciada para com o ROTARY, já que a OAB teve a informação preliminar 330 

sobre as faltas de seu representante e após foi oficiada que perderia a vaga. E que 331 

foi feito a ascensão das entidades suplentes de acordo com a eleição. Assim o 332 

primeiro suplente ascende para titular. A conselheira Mônica questiona que na 333 

saída desta Entidade ficariam apenas duas entidades não governamentais. Não 334 

haveria paridade no conselho. Etelda explica que tem o titular e o suplente e neste 335 



caso o Rotary ficaria sem um suplente, pois o Osmarino é titular e o seu suplente é 336 

a Associação dos Profissionais de Serviço Social de Cascavel - APROSSC, e esta 337 

foram oficiadas em janeiro e até o presente momento não fez a indicação de 338 

representante. Na semana passada o conselho oficiou novamente a Presidente 339 

que é a Karla, para que indique um representante para ocupar a vaga de suplente 340 

para a vaga que era da OAB. José Cezar Sagrilo sugere que seja indicada outra 341 

entidade. Etelda explica que isso não é possível, pois a eleição foi realizada no 342 

Fórum Municipal para eleição dos representantes não governamentais do CMDCA. 343 

E explica que isso só será possível somente quando houver mudança na lei. O 344 

Vice-Presidente Evilásio observa que no caso da OAB foi dado um tratamento 345 

diferenciado do Rotary, e não podemos repetir o erro com a OAB. É necessário 346 

cumprir a lei. Pois podem ocorrer o terceiro e o quarto caso e o CMDCA continuará 347 

errando? Questiona se não seria o caso de fazer uma visita a OAB para verificar se 348 

não há interesse dessa entidade em continuar sua representatividade no CMDCA. 349 

Maria Tereza diz que existem vários processos de sindicâncias em andamento e o 350 

CMDCA está com poucos titulares e que o ROTARY, representado pelo Osmarino 351 

que sempre estava vindo ás reuniões, mas abandonou. Etelda esclarece que foi 352 

procurado por uma pessoa, um senhor que inclusive é servidor público da 353 

Secretaria de Meio Ambiente, há mais ou menos dois meses atrás, e este levou 354 

uma lista do que precisava apresentar para se tornar membro do Conselho, e 355 

nunca mais apareceu. Maria Tereza Chaves diz que a entidade está ciente que o 356 

suplente deve ascender para seguirmos em frente. Após algumas discussões o 357 

parecer foi á votação, porém o Vice Presidente Evilásio interrompe a votação e 358 

defende o direito de ampla defesa da entidade conforme a lei. Luiz Cesar comenta 359 

que se aplique o Regimento, então Etelda esclarece que o Regimento é antigo e 360 

está em desacordo com a Lei No. 6.088, a qual o Conselho está reformulando e a 361 

medida é imediata e que a primeira coisa a se fazer é aprovar a Lei e fazer o 362 

Regimento. Após mais alguns posicionamentos, concluiu-se pela não aprovação do 363 

proposto no parecer e que se faça o encaminhamento de Ofício para que o Rotary 364 

Clube faça a sua defesa, e após retorne para análise da plenária, no prazo de cinco 365 

úteis. Colocada em aprovação, a plenária aprovou com 10 (dez) votos favoráveis.  366 

O Vice Presidente encaminha os trabalhos realizando a leitura do Ponto de Pauta 367 

Nº. 8) Apreciação e aprovação de Parecer da Comissão Especial de Leis, 368 

relativa à Apuração Sumária de denúncia contra Conselheira Tutelar – 369 

Conselho Tutelar Regional Oeste: Etelda realiza a leitura do parecer da 370 
Comissão Especial de Leis: “Favorável à Plenária do CMDCA, que seja arquivada 371 

a denúncia anônima escrita, recebida pela Secretaria Executiva do Conselho na 372 

data de 15/03/2013, referente à Conselheira Tutelar Regional Silvana Ricardi – 373 

Conselho Tutelar Regional Oeste de: “fato da mesma estar levando seu filho para o 374 

local do trabalho...” e questionando a postura da conselheira tutelar no 375 

desempenho de suas funções, por considerar que trata-se de mesma matéria já 376 

deliberada pelo CMDCA, em outra denúncia anônima de teor semelhante, cuja 377 

apuração sumária já foi arquivada pelo Conselho através de deliberação 378 

publicizada através da Resolução No. 030 – CMDCA”. Após a leitura o Parecer foi 379 

aprovado com 10 (dez) votos favoráveis. Em seguida o Vice Presidente encaminha 380 

para análise da plenária o Ponto de Pauta Nº. 9) Apreciação e aprovação de 381 

Parecer da Comissão Especial de Leis, relativa à Apuração Sumária de 382 

denúncia contra Conselheiros Tutelares e Colegiado do Conselho Tutelar 383 

Regional Oeste: Etelda faz a leitura do parecer que tem indicativo “favorável de 384 

que seja arquivada a denúncia anônima, recebida pela Secretaria Executiva do 385 



Conselho na data de 22/03/2012, por considerá-la improcedente devido o Conselho 386 

Tutelar Regional Oeste estar atendendo a família em questão e garantindo os 387 

direitos das crianças, através de encaminhamentos e solicitação de providências à 388 

rede de atendimento. Ainda, que não cabe ao CMDCA questionar as decisões do 389 

Conselho Tutelar, pois a revisão destas deve ser requerida ao Judiciário, conforme 390 

preconiza o Art. 137 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA”. Colocado 391 

em votação pelo Vice Presidente Evilásio, o mesmo é aprovado por unanimidade 392 

dos presentes, com 10 (dez) votos favoráveis. Dando continuidade nos trabalhos o 393 

Vice Presidente lê o Ponto de Pauta Nº. 10) Deliberação sobre a indicação e 394 

inscrição de dois representantes do CMDCA, para participação no II  395 

Seminário dos Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino de 396 

Cascavel, nas datas de 06 e 07/06/2013:  Etelda lê o convite recebido por e-mail 397 

enviado por Gislaine Buraki da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, no 398 

qual solicita a indicação de dois representantes para participarem no referido 399 

Seminário. Após alguns comentários e análise de disponibilidade dos conselheiros, 400 

foram indicados os seguinte representantes: Francielli Manica e Ida Maria Dolla. 401 

Etelda sugeriu que os representantes tragam uma devolutiva à Plenária que deverá 402 

ser apresentada na próxima reunião. Em seguida, o Vice Presidente Evilásio 403 

realiza o encaminhamento do Ponto de Pauta Nº 11) Deliberação sobre a 404 

indicação de um representante do CMDCA, para fazer parte da “Frente 405 

Parlamentar Cristã em Defesa da Vida e da Família” – Resolução 005/2013 – 406 

Câmara Municipal de Vereadores de Cascavel PR: Etelda realiza a leitura do 407 

Ofício recebido e alguns conselheiros e visitantes se manifestam, expondo seus 408 

pontos de vista e chegam à conclusão de que é importante que o CMDCA esteja 409 

presente para representar a sociedade civil e discutir sobre a forma como está 410 

sendo colocado, pois na atualidade a grande maioria das famílias, na sua maioria 411 

não são compostas por homem e mulher, considerando que a proposta é 412 

preconceituosa. A Conselheira Patricia Finato é indicada com representante do 413 

Conselho. O Vice Presidente retoma os trabalhos pedindo desculpas pelo não 414 

encaminhamento da aprovação das Pautas No. 10 e 11, que foram aprovados por 415 

unanimidade dos presentes com 10 (dez) votos. Seguindo a pauta, o Vice 416 

Presidente encaminha para discussão o Ponto de Pauta Nº. 12) Apresentação 417 

sobre o “Programa de Evasão Escolar”, pela equipe responsável do Núcleo 418 

Regional de Educação: Com a palavra a Senhora: Marilu Catusso dá início a sua 419 

fala cumprimentando a todos, dizendo que esse programa já foi discutido no 420 

município em 2009 e 2010 por diversas instituições, por diversos gestores em 421 

conjunto com o Ministério Público. No ano de 2011 o Núcleo Regional de Educação 422 

- NRE iniciou o atendimento, sendo o proponente a Vara da Infância e da 423 

Juventude e o Ministério Público, pois esse fato estava gerando preocupação 424 

devido às questões das crianças faltosas. Os executores são o NRE e a Prefeitura 425 

Municipal de Cascavel e tem como objetivo atender as crianças e adolescente em 426 

situação de vulnerabilidade social, eminentemente faltosas e aquelas que podem a 427 

vir a ser faltosas, pois existe a questão do risco.  As Escolas Municipais 428 

encaminham as crianças que tem três faltas consecutivas ou cinco alternadas e os 429 

Colégios Estaduais sete alternadas ou cinco consecutivas. Esclarece que anterior a 430 

criação do Programa, quem atendia esses casos eram os Conselhos Tutelares 431 

Leste e Oeste, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 432 

Em função do que preconiza o ECA e a própria Lei de Diretrizes e Base - LDB. 433 

Prossegue a sua fala, dizendo que o Programa está instalado no prédio do Centro 434 

Estadual de Educação de Jovens e Adultos - CEBEJA e que a equipe mínima é 435 



composta de dois auxiliares administrativos, uma assistente social, uma psicóloga, 436 

dois professores e duas pedagogas e um coordenador que é o Sr. José Cesar 437 

Sagrilo. O programa representado por essa equipe entende que o problema é de 438 

responsabilidade do Município de Cascavel independente da idade, cuja 439 

responsabilidade é prevista na Constituição Federal e ECA. O Programa iniciou em 440 

2011 num espaço do NRE e hoje estão num espaço cedido pelo CEBEJA, o qual é 441 

inadequado. Funciona numa sala de aula, em condições precárias, sendo que, 442 

todos os dias é necessário montar todos os equipamentos de trabalho, até pela 443 

questão de segurança, sem espaços individuais, ferindo o que prevê o Código e 444 

Ética da profissão. Menciona que algumas coisas são armazenadas no próprio 445 

banheiro e convida a todos para conhecerem o local. Fala que a intenção é deixar 446 

o Conselho ciente desta situação. Continua a exposição, dizendo que em 2012, 447 

receberam o encaminhamento de 2.114 (duas mil e cento e catorze) - Fichas de 448 

Controle e Acompanhamento de Fequência - FICHAS FICA, advindas do Município 449 

e Estado e ainda tem os que não estão matriculados que não chegam ao 450 

programa, contudo com a realização de palestras e a divulgação do Programa, 451 

estão chegando mais denúncias e que por “N” situações existem diretores que 452 

ainda não mandam esses casos, talvez, com a idéia de que “vai que esse 453 

programa resolve a situação e ai se torna incômodo pra a escola”. Esses são os 454 

dados, mas ainda acredita-se não serem os dados reais. A previsão para esse ano 455 

é de que o número chegue a 3.000 (três mil) casos. As escolas, os Conselhos 456 

Tutelares e o Ministério Público encaminham a ficha FICA, e realizam o primeiro 457 

contato com a família do aluno pelo telefone. Hoje já possuem duas linhas 458 

telefônicas, que ainda é insuficiente. Diz que o contato é muito difícil, pelo fato de 459 

que as famílias trocam o número, vendem o telefone, informam número errado, não 460 

existe o número. Após duas tentativas pelo telefone, parte-se para as visitas 461 

domiciliares. Marilu disse que ela é a motorista e a Assistente Social, e que as 462 

visitas geralmente são realizadas com o planejamento por bairro e região, para 463 

otimizar o combustível e o tempo, pois é a única Assistente Social, e não consegue 464 

resolver os casos por telefone. A demanda do ano passado, de famílias sem 465 

atendimento foi de aproximadamente 350 (trezentos e cinqüenta).  As escolas não 466 

têm acesso a Ficha FICA on line, então os encaminhamentos são recebidos via e-467 

mail, o que tem facilitado bastante esse atendimento e ainda a própria sociedade 468 

tem colaborado, até pela divulgação do Programa. Destaca que até o mês de 469 

Junho, já possuem 1.291 (hum mil e duzentos e noventa uma) notificações, e que o 470 

maior índice ocorre em Julho, e que segundo o observado no ano passado, a 471 

tendência é de nesse ano dobrar esse número. As Escolas Municipais até o 472 

presente momento tem 164 (cento e sessenta e quatro) casos, sendo que na sua 473 

maioria são de crianças dos primeiros anos, e quando investigados, constata-se 474 

que há negligência por parte dos pais. Neste número incluem-se também as 475 

crianças de Centro Municipal de Educação Infantil - CMEIs e dos Colégios 476 

Estaduais que totalizam 942 (novecentos e quarenta e dois) encaminhamentos, 477 

advindos    do    Fórum    são    152   (cento   e   cinqüenta   e   dois)   casos  e  dos  478 

Conselhos Tutelares são 33 (trinta e três) casos. Jose Cesar Sagrilo – 479 

Coordenador do Programa solicita o apoio do CMDCA em relação ao 480 

funcionamento programa, reforçando quanto à necessidade de que o Estado e o 481 

Município cumpram o acordo de suas responsabilidades, que prevê que o Estado 482 

entre com os seguintes profissionais: técnicos administrativos, professores, e o 483 

número necessário de pedagogos. Cabe ao Município disponibilizar espaço físico, 484 

assistente social, psicólogo, servidores para serviços gerais, motorista, veículo e 485 



materiais de expediente e outros. Esclarece ainda, que a Minuta da Lei já está 486 

pronta há três meses, e está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 487 

Administração às providências necessárias. Esses encaminhamentos gerarão 488 

demanda financeira, com encaminhamento para o Prefeito Municipal Edgar Bueno, 489 

que encaminhará para votação na Câmara Municipal de Vereadores. O que ainda 490 

não se sabe é qual Secretaria que irá assumir esse programa.  Etelda se manifesta 491 

dizendo que a Evasão Escolar é prevista na política da Educação, então a 492 

vinculação administrativa teria que ser a Educação e as outras secretarias de forma 493 

intersetorial, como é na Política da Criança. Sugere a participação de Marilu e 494 

Cesar, na reunião extraordinária do CMDCA, que será realizada em 20/06, no 495 

Auditório da Câmara de Vereadores e já foram enviados ofícios a todos os 496 

secretários municipais, solicitando a presença dos mesmos ou de representante 497 

técnico responsável pela elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, e 498 

Plano Pluri Anual - PPA. Com isso, pretende-se gerar uma discussão ampliada. 499 

Ressalta que essa sugestão foi da Comissão Intersetorial de Sócio Educação de 500 

Cascavel - CISVEL, e a partir dessa solicitação, foi ampliada para a discussão no 501 

Conselho, com a participação da Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência 502 

Contra Crianças e Adolescentes e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 503 

– CEV/PETI e demais convidados, para que os Secretários apresentem os 504 

resultados da LDO de 2012 e a LDO e PPA de 2013/2016. Sendo esse o momento 505 

oportuno para o Cesar e Marilu, estarem presentes para fazer esses 506 

questionamentos e solicitação de inclusão no orçamento. Pastor Valdair fala que 507 

existem várias demandas na sócioeducação, na própria política da Criança em 508 

relação às estruturas dos Conselhos Tutelares e que é esse o momento de pedir 509 

para que seja previsto no orçamento de cada secretaria uma fatia de recurso. 510 

Cesar fala que já são dois anos nessa discussão, sempre ajeitando situações, e 511 

que a equipe corre atrás de soluções e até já conseguiu um espaço para sediar o 512 

Programa, junto à Secretaria Municipal de Esportes. A Lei precisa “andar”, que uma 513 

equipe composta por apenas um técnico não está dando conta de 1.291 (hum mil e 514 

duzentos e noventa e um) casos até agora, e não dará conta até o final do ano. A 515 

discussão está sendo no sentido de trabalhar com a Secretaria Municipal de 516 

Educação e NRE, para que trabalhem nos estabelecimentos de ensino, com os 517 

pedagogos ou responsáveis, para que realmente cumpram o seu papel, que 518 

telefonem e investiguem melhor as situações antes de enviar para o Programa, 519 

pois em função do “Caso Rafaela”, todos querem se ver livre do problema, ou seja, 520 

a criança faltou três dias, a Escola já envia a ficha para o Programa, sem ver o que 521 

está acontecendo realmente. No “Caso Rafaela”, enviaram a ficha no dia que 522 

descobriram a morte da menina.  A imprensa descobre o caso e eles dizem que 523 

mandaram para o Programa da Evasão, logo vai “estourar” na Evasão. Fala ainda, 524 

que é necessário que cada Escola informe o número exato de vagas por série, pois 525 

a Lei diz que o aluno deve estudar próximo da sua casa. Janaína Teixeira 526 

questiona se foi levada essa demanda para o Conselho Municipal da Educação  e 527 

Marilu diz  que sim. Etelda diz que Janaína e Maria Tereza são representantes do 528 

CMDCA junto ao Conselho Municipal de Educação e devem estar levando essa 529 

demanda àquele Conselho também. O Conselheiro Tutelar Adilson, diz ter 530 

conhecimento do espaço em que o Programa atende e que a situação é “gritante”, 531 

e que há necessidade de providências imediatas, pois alguns casos poderiam ser 532 

resolvidos lá na primeira séria e são protelados, por conseqüência vão surgir 533 

novamente lá no quinto ano, quando a situação já está mais complicada. Marilu 534 

comenta que em Foz do Iguaçu o índice de evasão é “zero” e que lá existe uma 535 



estrutura adequada para o desenvolvimento deste Programa, com quatorze 536 

equipes, inclusive com Assistente Social nas Escolas. A proposição do ano 537 

passado foi de que haja três equipes, ou seja, uma equipe gestora e duas equipes 538 

para trabalharem diretamente com as famílias, sendo responsáveis por regiões, de 539 

modo parecido como funcionam os Conselhos Tutelares. Maria Tereza Chaves diz 540 

que o Programa deve informar o que está acontecendo, pois acredita ser 541 

impossível que as Escolas não estejam tomando providências, até pelo número 542 

elevado de 164 (cento e sessenta e quatro) crianças até o presente momento. 543 

Marilu diz que já pediu um espaço no Conselho Municipal de Educação e na 544 

Secretaria Municipal da Saúde, bem como o apoio das Agentes Comunitárias e 545 

Agentes de Endemias, que atuam diretamente com famílias em toda a Cidade, mas 546 

até o presente momento não houve posicionamento. O Presidente Valdair diz que o 547 

Programa deve informar por escrito o que está acontecendo até o dia 20 deste mês 548 

ao CMDCA, enviando cópia para o Conselho Municipal de Educação. O Vice 549 

Presidente agradece a apresentação e parabeniza pelo trabalho desenvolvido, 550 

apesar de todas as dificuldades apresentadas. Dando prosseguimento encaminha 551 

o Ponto de Pauta Nº. 13) Deliberação sobre escolha do representante do 552 

CMDCA para a Conferência Nacional da Educação – CONAE: Após algumas 553 

indicações ficou decidido que a representante do CMDCA no evento será a Maria 554 

Tereza Chaves, cuja indicação será formalizada através de Ofício ao NRE. 555 

Considerando que esse evento acontecerá no dia 21/07, decidiu-se pela alteração 556 

de data da Reunião da Comissão de Leis para o dia 19 de Junho às 13h30 no 3º.  557 

Piso da Prefeitura. Colocado em votação foi aprovada por unanimidade a indicação 558 

de Maria Tereza Chaves. Após discussão fica agendada a Reunião Extraordinária 559 

ampliada, para discussão da Proposta de Alteração da Lei No. 6.088/2012, do 560 

conteúdo da Política da Criança e do Adolescente Municipal, que trata do CMDCA, 561 

Fundo Municipal de Infância – FIA e do Registro de Entidades, para a data de 10 562 

de Julho, às 8h15, em local a ser visto (Auditório da Prefeitura ou da Câmara de 563 

Vereadores) com Pauta Única. Fica mantida a Reunião Extraordinária do CMDCA, 564 

para o dia 20/06/2013. O Vice Presidente Evilásio encaminha para discussão o 565 

Ponto de Pauta Nº. 14) Para Conhecimento: 14.1-– Ofício Nº. 034/2013 de 566 

15/05/2013 – Conselho Municipal de Educação, referente demanda reprimida 567 

de CMEIs: Etelda lê o Oficio No. 034/2013 do Conselho Municipal de Educação de 568 

Cascavel, informando que: 1 - A demanda reprimida de crianças na lista de espera 569 

para inclusão em CMEIs é de 2.401 (duas mil e quatrocentos e uma) crianças na 570 

lista de espera, conforme relatório emitido pelo Setor de Informática da SEMED e 571 

de acordo com o Cadastro Único - CADUN. 2 - O prazo de entrega e 572 

funcionamento dos novos CMEIs PROINFÂNCIA acontecerá até 15 de julho de 573 

2013, de todas as primeiras sete unidades, equipadas e prontas para iniciar o 574 

atendimento. No entanto, esta entrega está vinculada á possibilidade de 575 

contratação de pessoal para atendimento (Professores de Educação Infantil, 576 

Zeladoras e Agentes de Apoio), em virtude das restrições impostas pelo limite 577 

prudencial da folha de pagamento do Município. As demais unidades, que estão 578 

em fase inicial de construção, cinco CMEIs, deverão estar concluídas até dezembro 579 

de 2013, para funcionamento até abril/2013; 3 - Previsão orçamentária para 580 

construção de novos CMEIs no PPA 2014-2017 informa que quando iniciarem o 581 

PPA será feitas previsão de novas unidades que serão colocadas para apreciação 582 

e proposição dos Conselhos vinculados à Educação e CMDCA. No entanto, ao que 583 

se refere à elaboração do PPA 2014-2017 e Orçamento/ 2014, assim que for 584 

elaborada a proposição estarão discutindo com todos os conselhos que estão 585 



diretamente vinculados á Educação, bem como o CMDCA e outros cuja finalidade 586 

será assegurar direitos às crianças e adolescentes. Informa ainda que existem na 587 

fila de espera 531 (quinhentas e trinta e uma) crianças para o Berçário, 535 588 

(quinhentos e trinta e cinco) para o Maternal I, 598 (quinhentas e noventa e oito) 589 

para o Maternal II, 88 (oitenta e oito) para o Maternal III, 357 (trezentos e cinqüenta 590 

e sete) para o Pré I, 282 (duzentas e oitenta e duas) para o Pré II, totalizando 2.401 591 

(duas mil e quatrocentos e uma) crianças na fila de espera. Após a leitura dos 592 

dados, a Conselheira Mônica e o Conselheiro Adilson questionaram os números. 593 

Janaina, como representante do CMDCA, junto ao Conselho Municipal de 594 

Educação, diz que na última reunião que participou, o Conselho leu o oficio 595 

encaminhado pelo CMDCA e questionaram que estavam servindo de “ponte 596 

aérea”, e o porquê o CMDCA teria encaminhado o oficio ao Conselho Municipal de 597 

Educação, e ela considerou na reunião, que a função do CMDCA é também de 598 

fiscalizar a efetivação de política publicas em defesa da Criança e Adolescente. 599 

Maria Tereza comenta que será importante deixar claro a função do CMDCA e 600 

sugere a participação do CMDCA em reunião do Conselho Municipal de Educação. 601 

Etelda esclarece que a mesa diretiva é quem deve ir dar essas explicações e ela 602 

pode assessorar neste sentido. Eles fazem o controle social das políticas setoriais 603 

e o CMDCA é o responsável por tudo que diz respeito às políticas da Criança e do 604 

Adolescente. Janaina diz que percebe que isso não está bem claro para o 605 

Conselho da Educação. Finalizando a pauta, o Vice Presidente Evilásio faz a leitura 606 

do Ponto de Pauta Nº 14.2 - Ofício Nº. 190/2013 de 23/04/2013 – CEDCA/PR, 607 

referente solicitação de autorização para venda dos veículos da Instituição 608 

Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, adquiridos com recursos do FIA, por meio 609 

do Convênio Nº. 242/08: Etelda lê o Oficio e diz que esta resposta está muito 610 

atrasada, e que devido essa demora por parte do CEDCA, o Lar dos Bebês já 611 

comprou estes Aparelhos de Ar Condicionado com outro recurso e que o valor do 612 

orçamento de venda do carro, que é um FIAT UNO, já teve alterações. 613 

Considerando que o CEDCA levou meses para dar a resposta, e que a situação de 614 

necessidade da Entidade pode ter sofrido mudanças, deliberou-se que o CMDCA 615 

oficie o Lar dos Bebês para que apresente novos orçamentos para a venda deste 616 

veículo e apresenta, caso tenha interesse nesse pleito.  Encaminha-se para o 617 

Ponto de Pauta No. 14.3-– Ofício Nº. 023/2013 de 13/05/2013 – CMAS, com 618 

encaminhamento da Resolução Nº. 031/2013: Etelda procede à leitura do 619 

documento recebido do CMAS e fica deliberado com a aprovação dos presentes, 620 

que seja oficiado o Lardos Bebês para que informe se recebeu o recurso da Justiça 621 

do Trabalho e apresente comprovação dos gastos ao Conselho para 622 

acompanhamento e informação à Justiça do Trabalho. Dando seqüência o Vice 623 

Presidente encaminha o Ponto de Pauta 14.4 - Prestação de Contas da Semana 624 

Todos Contra a Pedofilia: Com a palavra a Senhora Silvana Fontoura da Rosa 625 

Kleis, a mesma expõe os dados à plenária com o uso de multimídia. A mesma 626 

explica que o movimento é decorrente fato de que segundo dados da Organização 627 

Mundial da Saúde – OMS, a cada oito segundos uma criança é vítima de pedofilia, 628 

abuso, exploração sexual e pornografia no mundo e que para cada caso 629 

denunciado estima-se que outros vinte aconteçam e não sejam denunciados. Fala 630 

ainda, que no ano de dois mil e doze, somente em Cascavel foram identificados e 631 

confirmados 132 (cento e trinta e dois) casos de abuso e exploração sexual. Deu 632 

continuidade a sua fala, reforçando que as ações do Movimento foram: Semana 633 

Municipal Todos Contra a Pedofilia de 13 a 18 de Maio, e ainda estão ocorrendo 634 

Palestras na Semana Pedagógica dos Colégios Estaduais no período de 22 a 25 635 



de julho, e será realizada a Corrida da Galerinha em 20 de Outubro deste ano. 636 

Fazendo um resumo, esclarece que o movimento desenvolve ações desde o ano 637 

de 2010, quando o Departamento de Cidadania da Igreja do Evangelho 638 

Quadrangular decidiu realizar um Seminário sobre o tema abuso sexual infantil e 639 

desde então o movimento vem crescendo e conquistando espaço na sociedade. 640 

Neste ano o evento foi municipalizado por meio da Lei Nº 6.195/2013, significando 641 

que a partir do próximo ano, além do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 642 

do Adolescente e da Sociedade Civil Organizada, a Prefeitura de Cascavel terá a 643 

responsabilidade na realização do evento. Expôs os resultados parciais, 644 

esclarecendo que vinte e oito empresas privadas participaram adquirindo 645 

camisetas, banner e com a doação de serviços; oito entidades também realizaram 646 

a divulgação e participaram do ato público; contou-se ainda com a participação de 647 

Promotores, Juízes, Prefeitura de Cascavel e Câmara de Vereadores. E média 648 

seiscentas pessoas participaram das palestras e aproximadamente quinhentas 649 

pessoas estiveram presentes na caminhada silenciosa em memória às vítimas de 650 

pedofilia. Apresentou a programação da semana: 13/05 - Segunda-Feira - 651 

Palestrante Sargento Tânia Guerreiro com o Tema Prevenção e Combate ao 652 

Abuso Sexual Infantil - Pedofilia e Abertura Oficial na Câmara dos Vereadores; 653 

14/05 – Terça-Feira o Palestrante Dr. Carlos José da Silva Fortes de 654 

Divinópolis/MG - Promotor de Justiça, o qual abordou o Tema Movimento Nacional 655 

Todos Contra a Pedofilia; 15/05 - Quarta-Feira - I Conferência Regional - Abuso 656 

Sexual Infanto-juvenil e Pedofilia; 16/05 - Quinta-Feira - XI Fórum Municipal de 657 

Enfrentamento a Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes de 658 

Cascavel, com a palestrante Caroline Boosi que abordou o Tema Alienação 659 

Parental e na noite do mesmo dia com a palestrante Delair Zermiani na Faculdade 660 

Assis Gurgacz – FAG, com o maior numero de participantes, totalizando 976 661 

(novecentos e setenta e seis) pessoas com o Tema Abuso Sexual – Ex-Vítima; em 662 

17/05 - Sexta-Feira, palestra com Claudio Rufino, com o Tema Pornografia e os 663 

Malefícios para a Sociedade e finalizando na data de 18/05 – Sábado, foi realizada 664 

a Caminhada Silenciosa, com um número de participantes de aproximadamente 665 

500 (quinhentas) pessoas e com o encerramento da semana com a Palestra do 666 

Claudio Rufino na sede da Igreja Quadrangular. Comenta que o resultado superou 667 

as expectativas e que de hoje em diante os objetivos serão a formação de um 668 

comitê permanente de ações, a formação de uma ONG para dar suporte ao 669 

movimento, elaboração de projetos de apoio as vítimas e as ex-vítimas de pedofilia, 670 

promoção de eventos que tenham como foco a prevenção do abuso, exploração 671 

sexual e pornografia infanto juvenil, fomentar e desenvolver outros projetos que 672 

envolvam a causa. Quanto à arrecadação financeira, esclarece que foram vendidas 673 

1.182 (hum mil e cento e oitenta e duas) camisetas ao custo de R$ 12,50 (doze 674 

reais e cinqüenta centavos) com o valor de venda de R$20,00 (vinte reais) cada 675 

camiseta. A arrecadação totalizou R$ 8.865,00 (oito mil oitocentos e sessenta e 676 

cinco reais). A Loja Maçônica Acácia doou R$ 1.000,00 (hum mil reais). O total 677 

arrecadado foi de R$ 9.865,00 (nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais). As 678 

despesas foram com: Refeições/ Coffe Break: R$ 1.723,37 (hum mil, setecentos e 679 

vinte e três reais e trinta e sete centavos); passagens para os palestrantes: R$ 680 

3.300,40 (três mil e trezentos reais e quarenta centavos); Despesas com gasolina e 681 

pedágios: R$ 610,00 (seiscentos e dez reais); despesas com papel, copos, ajuda 682 

de custo, material de expediente da central de atendimento R$ 869,60 (oitocentos e 683 

sessenta e nove reais e sessenta centavos); cópias e canetas R$ 385,00 (trezentos 684 

e oitenta e cinco reais); adesivos R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais); Banners, 685 



R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); aquisição de livros de palestrante, R$ 686 

2.865,00 (dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais). A despesa total foi de R$ 687 

12.702,77 (doze mil setecentos e dois reais e setenta e sete centavos). Nota-se 688 

que as despesas foram maiores que a arrecadação, e Silvana justificam que esta 689 

diferença de R$ 2.837,00 (dois mil, oitocentos e trinta e sete reais) foi paga pela 690 

Igreja do Evangelho Quadrangular de Cascavel. Continuando, agradeceu a 691 

participação das 28 (vinte e oito) empresas, 8 (oito) entidades e todos os veículos 692 

de comunicação, emissoras de rádio, televisões, jornais e sites que apoiaram o 693 

movimento. Concluiu sua fala convidando a todos os presentes para reafirmar o 694 

compromisso de participação nas próximas ações do Movimento. Silvana foi 695 

questionada quanto ao termo ex-vítima de pedofilia, então ela esclareceu que a 696 

pessoa se considera ex-vítima pelo fato de ter se tratado e superado o trauma e 697 

que não está sendo mais abusada. Neste momento alguns conselheiros se 698 

manifestaram de forma a considerar todos os aspectos positivos desta campanha. 699 

O Vice Presidente agradece a explanação feita e parabeniza os organizadores do 700 

evento pelo êxito e sucesso nos resultados. Encaminha o Ponto de Pauta No. 15) 701 

Informes: 15.1 – Reunião de Planejamento do Evento de Cidadania – Distrito 702 

de São João do Oeste, na data de 12/06/2012, às 14hs, Sala de Reuniões 703 

SEASO: Etelda lembra ainda que será necessário marcar uma nova reunião com 704 

os secretários para discutir as propostas do Distrito de São João, ver as respostas 705 

dos mesmos e levar as respostas para a comunidade, pois houve um compromisso 706 

neste sentido. Como neste dia estarão vários órgãos, pode-se abordar sobre a 707 

programação da SEMANECA. 15.2 - Reunião Extraordinária do CMDCA – 708 

20/06/2013, às 8h15, Auditório da Câmara de Vereadores de Cascavel – Pauta: 709 

Apresentação e discussão com Gestores Municipais sobre a LDO 2012 e PPA 710 

e LDO 2013. Todos cientes da importância da participação. 15.3 – Convite do 711 

Grupo Lupa: O vice Presidente mostra o convite recebido do Grupo Lupa, através 712 

do qual convida a todos para a Exposição “Ser Maria Eis a Questão”, que 713 

acontecerá no Museu de Artes de Cascavel, Rua Mato Grosso, No. 2009, anexo á 714 

Biblioteca Pública, de 26 de junho a 09 de agosto, com visitação da 09h às 18h.  715 

Prossegue a reunião com o Ponto de Pauta 15.4 – Comunicado da Conselheira 716 

Tutelar Silvana Fontoura: Silvana comunica que solicitou sua exoneração da 717 

função de Conselheira Tutelar e que a partir de agora vai se dedicar 718 

exclusivamente aos trabalhos voltados ao Movimento Todos Contra a Pedofilia. 719 

Monica se pronuncia dizendo que a saída de Silvana representa uma perda para o 720 

Conselho Tutelar. Todos aplaudem Silvana em reconhecimento ao seu trabalho em 721 

prol dos direitos de crianças e adolescentes. Nada mais havendo para tratar o Vice 722 

Presidente encerra a reunião às onze horas e quarenta minutos, momento em que 723 

agradece a presença de todos, e eu Etelda Madsen, Assistente Social da 724 

Secretaria Executiva do CMDCA lavrei a presente ata que após assinada por mim, 725 

será assinada pelo Vice Presidente Evilásio Schmitz, que presidiu a reunião nesta 726 

data. 727 


