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Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às oito horas 1 

e quarenta e cinco minutos, na Plenária da Câmara de Vereadores do 2 

Município de Cascavel, aconteceu a Reunião Extraordinária do 3 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, 4 

com a presença do seu Presidente, Sr. Valdair Mauro Debus, demais 5 

Conselheiros que compõem a Mesa Diretiva do Conselho e de sua 6 

composição representativa governamental e não governamental, 7 

conforme lista de presença anexa a esta ata, bem como autoridades e 8 

demais convidados, dentre eles adolescentes usuários dos serviços da 9 

rede, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1) Abertura da 10 

Reunião pelo Presidente do Conselho e composição da mesa dos 11 

trabalhos; 2) Apreciação e aprovação da pauta da reunião; 3) 12 

Apreciação e aprovação das justificativas de ausências de 13 

Conselheiros; 4) Realização da leitura do release preliminar com 14 

proposições para a LDO e PPA 2013/ 2016, elaborado pelo CMDCA 15 

com a participação da CISVEL e CEV/PETI; 5) Apresentação das 16 

providências tomadas em relação à LDO 2012 e da LDO e PPA 17 

2013/2016, pelos Secretários Municipais (com tempo de dez 18 

minutos para cada exposição); 6) Debate e proposições da 19 

plenária; 7) Discussão da proposta do CMDCA para que até 20 

25/06/2013 as Secretarias Municipais que atuam na área da criança 21 

e do adolescente, entreguem a LDO e PPA pronta na Secretaria 22 

Executiva do Conselho, para apreciação e deliberação do CMDCA, 23 

CISVEL e CEV/PETI em Reunião Extraordinária; 8) Informes – 8.1. X 24 

Conferência Municipal de Assistência Social 2013 “SUAS: 8 anos 25 

de conquistas – Gestão e Financiamento na Efetivação do SUAS”, 26 

em 19/07 às 19 h e 20/07 das 8h30 às 17h30 – Auditório da UNIPAR. 27 

Inicialmente o Presidente do Conselho Sr. Valdair Mauro Debus, deu as 28 

boas vindas e agradeceu a presença de todos, dizendo que o momento 29 

era de grande importância para os avanços necessários na Política 30 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, lembrando que a 31 

criança e o adolescente são prioridade absoluta nas políticas públicas. 32 



Estavam auxiliando o presidente nos trabalhos da mesa, a primeira 33 

secretária do CMDCA Sra. Terezinha Ferraz e a segunda secretária Sra. 34 

Maribel Lopes Rodrigues. O Presidente Valdair chamou para compor a 35 

mesa as seguintes autoridades: o Sr. Promotor de Justiça Dr. Luciano 36 

de Souza Machado; o Secretário Municipal de Educação e Cultura – Sr. 37 

Valdecir Nath; o representando da Secretaria Municipal de Esporte e 38 

Lazer Sr. Fábio Brugnerotto; o representante da Secretaria Municipal de 39 

Desenvolvimento Econômico Sr. Evilásio Schimitz; a representante da 40 

Secretaria Municipal de Administração Sra. Marly do Rossio Correa; a 41 

representante da Secretaria Municipal de Finanças Sra. Patricia Angela 42 

Finato; a representante da Secretaria Municipal de Saúde Sra. Sheila 43 

Lucia Edu Vargas, a Sra. Inês Aparecida de Paula - Secretária Municipal 44 

de Assistência Social; o representante da Secretaria Municipal de 45 

Políticas Públicas sobre Drogas e Presidente do Conselho Municipal 46 

Anti-Drogas Sr. Fernando Hallberg; a representante do Núcleo Regional 47 

de Educação Sra. Inês Aliete Dallavechia; os Vereadores Municipais Sr. 48 

Vanderlei Augusto da Silva, Sr. Pedro Maria Martendal de Araújo e 49 

Paulo Porto; as Presidentes das Comissões Intersetoriais de 50 

Socieducação de Cascavel – CISVEL – Sra. Emilene Canfield Prado e 51 

de Enfrentamento a Violência Contra Crianças e Adolescentes e do 52 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – CEV/PETI – Sra. 53 

Bernadete Marchiewicz e a Presidente do Conselho Municipal de Saúde 54 

Sra. Marilei Teixeira. Agradeceu a presença dos adolescentes, dos 55 

Técnicos do Judiciário, representantes dos serviços e entidades de 56 

atendimento a crianças e adolescentes, Conselheiros Municipais de 57 

Direitos e membros da CISVEL e CEV/PETI, Mídia e demais presentes. 58 

Realizou a leitura da pauta, que foi exposta em multimídia, e solicitou a 59 

retirada do ponto de pauta No. 3), pois não haviam justificativas de 60 

ausências para a reunião, contando apenas com uma referente à 61 

reunião anterior e sugeriu que esta fosse analisada na reunião ordinária 62 

de julho. Colocou a pauta em aprovação com a alteração proposta, 63 

momento em que explicou que o quorum de conselheiros presentes 64 

totalizava onze do total de quatorze conselheiros. A mesma foi aprovada 65 

pela unanimidade de votos favoráveis, com a seguinte reconstrução: 1) 66 

Abertura da Reunião pelo Presidente do Conselho e composição da 67 

mesa dos trabalhos; 2) Apreciação e aprovação da pauta da 68 

reunião; 3) Realização da leitura do release preliminar com 69 

proposições para a LDO e PPA 2013/2016, elaborado pelo CMDCA 70 

com a participação da CISVEL e CEV/PETI; 4) Apresentação das 71 

providências tomadas em relação à LDO 2012 e da LDO e PPA 72 

2013/2016, pelos Secretários Municipais (com tempo de dez 73 

minutos para cada exposição); 5) Debate e proposições da 74 

plenária; 6) Discussão da proposta do CMDCA para que até 75 



25/06/2013 as Secretarias Municipais que atuam na área da criança 76 

e do adolescente, entreguem a LDO e PPA pronta na Secretaria 77 

Executiva do Conselho, para apreciação e deliberação do CMDCA, 78 

CISVEL e CEV/PETI em Reunião Extraordinária; 7) Informes – 7.1. X 79 

Conferência Municipal de Assistência Social 2013 “SUAS: 8 anos 80 

de conquistas – Gestão e Financiamento na Efetivação do SUAS”, 81 

em 19/07 às 19 h e 20/07 das 8h30 às 17h30 – Auditório da UNIPAR. 82 

Prossegue a reunião oportunizando a palavra ao Promotor de Justiça 83 

Dr. Luciano. O mesmo fez uso da palavra e disse que estava feliz e 84 

muito orgulhoso com os documentos que havia recebido nos últimos 85 

dias, e falou que considerando os movimentos nas ruas “é que nós 86 

vemos quem manda”, que é povo quem manda. Continuou falando que 87 

tem incentivado tanto a cidadania e o processo democrático, espaço que 88 

também acontece aqui neste Conselho de Direitos. Prosseguiu falando 89 

que há um novo fenômeno, mas não sabemos ainda o que é isso. 90 

Parece que isso veio para transformar de novo o nosso País. Mencionou 91 

que tem ouvido na imprensa estrangeira, especialmente na Francesa, 92 

porque foi lá que iniciaram este modelo de representação que vivemos. 93 

Eles foram para a rua, mas não sabiam o que fazer. Assim iniciou a 94 

democracia moderna. Diz que a nossa é pós-modernismo, 95 

contemporânea.  Comentou que na França eles tiveram dificuldades e o 96 

mesmo pode acontecer aqui no Brasil. Falou que direito de protesto é o 97 

primeiro direito que temos como instrumento para reivindicar. Expôs que 98 

o Conselho é um espaço de participação popular e da democracia 99 

direta. Questionou onde estava o povo que deveria estar ali no evento 100 

para contribuir com todos. Disse que é muito bom ver o Conselho 101 

reunido na casa do povo. Falou que o futuro é agora e não dá prá 102 

esperar, amanhã é tarde, pois uma vida que salvamos hoje pode ser a 103 

que nos salvará no amanhã. Precisamos discutir as questões 104 

necessárias para melhorar a política pública da criança e do adolescente 105 

para os próximos quatro anos. Reportou-se aos Vereadores presentes 106 

dizendo, que esse espaço é do povo e é preciso abrir o mesmo para a 107 

fala e o debate, pois é a casa do povo, e o povo tem o direito de voz. 108 

Disse que estava feliz com o trabalho deste conselho e da forma de 109 

condução dos trabalhos, com a construção de leis e a devida previsão 110 

de verbas para a implementação da política pública. Reconheceu que 111 

devido seus problemas particulares não têm conseguido participar das 112 

reuniões do CMDCA, mas têm acompanhado os trabalhos. Mencionou 113 

que o CMDCA serve de referência, pois luta pela participação e pela 114 

democracia, e concluiu sua fala parabenizando os Conselheiros pelo 115 

trabalho que têm feito e dizendo que sonho que se sonha junto por um 116 

mundo melhor garante um avanço nos interesses da sociedade. 117 

Agradeceu a oportunidade de participar deste momento e foi aplaudido 118 



pela plenária. O presidente agradeceu ao Dr. Luciano e falou que neste 119 

momento não seria oportunizado aos demais da mesa falarem, pois o 120 

fariam na seqüência com suas apresentações. Reforçou que o objetivo 121 

do Conselho é buscar respostas junto às Famílias, a Sociedade e 122 

Estado, pois sem este tripé previsto no Estatuto, não haverá avanços 123 

quanto à garantia dos direitos da criança e do adolescente Falou que 124 

tanto as Entidades de Defesa como as de Atendimento devem trabalhar 125 

com esta visão dentro do Município. Disse que é uma pena que não 126 

possamos discutir aqui o papel do Governo do Estado, pois esse está 127 

deixando de cumprir suas responsabilidades principalmente no que 128 

tange a socieducação. Falou que precisamos a participação mais efetiva 129 

do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 130 

CEDCA, que nunca se fez presente em reuniões do CMDCA, apesar de 131 

ter representantes na região do oeste. Prosseguindo passou para a 132 

leitura do Ponto de Pauta No. 3) Realização da leitura do release 133 

preliminar com proposições para a LDO e PPA 2013/2016, 134 

elaborado pelo CMDCA com a participação da CISVEL e CEV/PETI: 135 

Maribel fez a leitura do release, que pode ser acompanhado pelos 136 

presentes através de multimídia, o qual dispunha sobre o seguinte 137 

conteúdo: Ampliação e/ou Implementação de novos serviços/programas 138 

de acolhimento institucional e/ou familiar para crianças e adolescentes 139 

(SEASO); Criação e implementação de mais um Conselho Tutelar 140 

Regional (SEASO/ SEADM/ EXECUTIVO MUNICIPAL) Melhoria 141 

“imediata” da estrutura física e de recursos humanos administrativos, 142 

dos Conselhos Tutelares Regionais Leste e Oeste e do CMDCA 143 

(SEASO, SEADM, EXECUTIVO MUNICIPAL); Reposição e ampliação 144 

“imediata”, das equipes de trabalho/técnicos, para os serviços e 145 

programas de atendimento a crianças e adolescentes (SEASO, SESAU, 146 

SEMED, SEMEL, SEMUC); Implementação das condições necessárias 147 

para o funcionamento do Programa Evasão Escolar (SEMED, SEADM, 148 

EXECUTIVO MUNICIPAL, NRE); Implementação do Orçamento 149 

Criança e Adolescente (EXECUTIVO MUNICIPAL, SEADM, SEFIN, 150 

SEASO, SESAU, SEMED, SEMUC, SEMDEC, SEMEL); Previsão de 151 

recursos para capacitações permanentes das equipes de trabalho, 152 

gestores, Conselhos Tutelares e CMDCA (todas as Secretarias Afins); 153 

Garantia e Manutenção de continuidade do trabalho e dos contratos de 154 

Oficineiros e /ou Instrutores (para que não haja lacuna entre uma 155 

contratação e outra), visando garantir o desenvolvimento das ações do 156 

Centro da Juventude, CAPSI, CAPS AD, CREAS II, EURECAS I e II, 157 

Programas de Atenção à Saúde da Criança e Materno Infantil e CEU 158 

(SESAU, SEASO, SEMEL, SEMUC); Garantia de Recursos pelas 159 

Secretarias Municipais em relação aos Planos Municipais (em fase de 160 

transformação em Lei Municipal): Plano Municipal de Convivência 161 



Familiar e Comunitária e Plano Municipal de Enfrentamento à Violência 162 

Contra Crianças e Adolescentes; Descentralização de serviços e 163 

programas de atendimento a crianças e adolescentes, para os Distritos 164 

de Cascavel (Todas as Secretarias Afins que atuam na área); 165 

Realização da SEMANECA e Movimento Todos Contra a Pedofilia 166 

(conforme previsão legal, com previsão orçamentária de todas as 167 

Secretarias Municipais que atuam na área da criança e do 168 

adolescente; Efetivação das ações do “Programa Atitude”, que foram 169 

assumidas pelas Secretarias Municipais (SEASO, SEMUC, SEMEL); 170 

Previsão de Recursos para cumprimento da Lei No. 6.006/2012 – 171 

Prevenção Auditiva Escolas Municipais (SEMED e SESAU); 172 

Cumprimento da Lei de Aprendizagem, com contratação “imediata” pelo 173 

Município, de adolescentes aprendizes, conforme cotas previstas 174 

legalmente (SEADM/ SEFIN); Melhoria e ampliação dos serviços de 175 

atendimento do CEACRI, com equipe e aparelhamento e estrutura física 176 

necessária para atendimento da demanda reprimida, com contratação 177 

de Médicos Psiquiatras e Outros... (SEADM/ EXECUTIVO 178 

MUNICIPAL/SESAU); Efetivação e melhoria “urgente” da estrutura física 179 

do EURECA II, “que há oito anos” aguarda construção de um ginásio 180 

poliesportivo (SEADM/ EXECUTIVO MUNICIPAL/SEASO); 181 

Planejamento e articulação do Município com o Estado do PR, para 182 

construção e implementação dos: Hospital Materno Infantil, CETRAD e 183 

Unidades de Acolhimento Transitório de Dependentes Químicos 184 

(EXECUTIVO MUNICIPAL, SESAU); OBSERVAÇÃO: Durante a 185 

Reunião Extraordinária do CMDCA, a plenária terá espaço para solicitar 186 

novas propostas e sugestões para previsão orçamento. Cascavel, 14 de 187 

Junho de 2013. Concluída a leitura o Presidente informou o prazo que 188 

as Secretarias Municipais terão que é até 25/06, para apresentarem o 189 

PPA e LDO ao CMDCA, para que este analise e aprove o orçamento 190 

destinado à criança e ao adolescente. Salienta a importância da 191 

participação do Legislativo e principalmente dos Vereadores Pedro 192 

Maria Martendal de Araújo e Vanderlei Augusto da Silva que já fizeram 193 

parte do CMDCA e sabem que a política da criança e do adolescente é 194 

prioridade absoluta. Passou a palavra ao Sr. Evilásio, representante da 195 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDEC. O 196 

mesmo cumprimentou as autoridades presentes, conselheiros 197 

municipais do CMDCA e plenária em geral.  Justificou a ausência do 198 

Secretário Municipal e passou a expor de forma objetiva que a 199 

Secretaria está aberta para contribuir em tudo que for necessário em 200 

relação à melhoria da Política Municipal da Criança e do Adolescente. 201 

Disse que sabe da importância do trabalho do Conselho e agradeceu a 202 

oportunidade de ser conselheiro do CMDCA. Falou que a SEMDEC tem 203 

um trabalho direto junto aos empresários e industriais e que estão 204 



dispostos a articular e abrir espaços para um trabalho junto aos 205 

empresários com vistas à abertura de vagas para adolescentes 206 

aprendizes no Município e que estão abertos a sugestões. O Presidente 207 

passou a palavra para a Secretária Municipal da Secretaria Municipal de 208 

Assistência Social – SEASO, Sra. Inês Aparecida de Paula. A mesma 209 

saudou a todos e todas e parabenizou aos presentes na reunião do 210 

Conselho, devido o envolvimento na luta pelos direitos da criança e do 211 

adolescente, principalmente neste momento de democracia vencida pela 212 

população, pois o poder emana do povo, através do voto cada vez mais 213 

fortalecido e na busca de uma condição melhor para o Brasil. Disse que 214 

a abertura da casa de leis, com a presença dos Vereadores, 215 

representantes do povo a luta pela causa da criança e do adolescente 216 

em Cascavel, fica mais fortalecida. Essa é a democracia deliberativa. 217 

Falou que o Executivo Municipal já está estudando a forma de 218 

construção do Orçamento da Criança e do Adolescente – OCA dentro 219 

do Programa Prefeito Amigo da Criança. Falou que há necessidade de 220 

avançar em alguns pontos na construção do Plano Plurianual – PPA, 221 

quanto aos serviços de acolhimento. Expôs os valores e recursos 222 

destinados ao Programa Família Acolhedora e a demanda que é 223 

atendida. Falou que serão priorizadas contratações e reposições de 224 

equipe para esse Programa. Disse que há rotatividade de famílias e que 225 

é necessário fortalecer a Instituição familiar para as crianças terem essa 226 

referência e convívio, com previsão de aumento de cotas para 2014. 227 

Falou da necessidade de maior participação por parte do Governo do 228 

Estado, pois este Programa é referência no Brasil. Expôs sobre a 229 

criação de novos Conselhos Tutelares, pois os Conselheiros que estão 230 

trabalhando, estão ficando doentes frente à grande demanda e pressão 231 

que sofrem no dia a dia. O Vereador Vanderlei pede a palavra e fala que 232 

tem um Projeto de Lei com a indicação da criação de mais dois 233 

conselhos. Inês continua dizendo que talvez neste momento não haja 234 

condições de criar dois, mas de pelo menos um para esse ano. Disse 235 

ainda, que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 236 

Adolescente - CONANDA orienta quanto a isso. Parabenizou os 237 

conselheiros tutelares, devido o árduo trabalho que desenvolvem junto à 238 

sociedade. Quanto ao Eureca 2, falou que sabe sim do problema, e que 239 

estão buscando recursos para construir o ginásio, para garantir um 240 

melhor atendimento dos usuários daquele serviço. Refere-se à questão 241 

da evasão escolar e solicita o auxilio do CMDCA para conseguir 242 

recursos junto ao CEDCA e o Estado do PR, pois Cascavel tem 243 

sessenta anos e conta com mais de trezentos mil habitantes. Pede que 244 

o CMDCA abrace a causa e busquem recursos juntos. Finaliza dizendo 245 

que a Secretaria irá apresentar ao Conselho a LDO e PPA no prazo 246 

estipulado. Dando continuidade a representante da Secretaria Municipal 247 



de Administração – SEADM, Sra. Marly, iniciou sua fala dizendo que a 248 

SEADM dá suporte técnico as demais Secretarias Municipais e que não 249 

possuem orçamento especifico para criança e adolescente. Tratam das 250 

questões que dizem respeito a servidores municipais, veículos e sua 251 

manutenção e outras questões administrativas de suporte. Quanto à 252 

criação de mais um Conselho Tutelar já está sendo realizado um estudo 253 

técnico para tal. Expõe que a Secretaria não tem ações diretas em 254 

relação ao orçamento criança e adolescente. O Presidente Valdair 255 

esclareceu que houve um erro de digitação e que a LDO e PPA são 256 

para o período de 2014 a 2017 e não para 2013 a 2016 como colocado 257 

no release. Solicitou um maior apoio da SEADM para com a SEASO, 258 

porque tem percebido que muitas questões a Secretaria de Assistência 259 

Social depende do aval da Secretaria de Administração. A Secretária 260 

Municipal de Assistência Social Inês reforçou a fala da Marly, e diz que 261 

em reunião com outras Secretarias já foi discutida a situação da evasão 262 

escolar e há uma preocupação em solucionar esta questão e que o 263 

Secretário Alisson e o Prefeito ouviram os Secretários e já estão 264 

providenciando a reposição dos funcionários necessários e de estrutura 265 

física para todas as Secretarias. A plenária aplaudiu. O Presidente 266 

Valdair disse que muitas vezes o CMDCA é mal compreendido, quando 267 

questiona outros Conselhos Municipais em relação ao atendimento de 268 

crianças e adolescentes pelas políticas setoriais, e esclareceu que 269 

quando o Conselho o faz é porque precisa de informações, pois é o 270 

responsável pelo controle municipal das políticas públicas da criança e 271 

do adolescente.  É o CMDCA que delibera sobre essa política. Falou 272 

que o Conselho é composto por quatorze membros e todos discutem e 273 

deliberam juntos. O Vereador Vanderlei falou que é preciso deixar bem 274 

claro, que o Conselho é autônomo e não é vinculada a nenhuma 275 

Secretaria, e que seu papel é de representação da sociedade, portanto 276 

tem que ser respeitado, e é prioridade absoluta para a gestão pública. 277 

Disse que a gestão deve e precisa ouvir os Conselhos, pois dessa forma 278 

incorrerá em menos erros. O Vereador Paulo Porto justificou que terá 279 

que se retirar da reunião, e sugeriu que seja criada uma comissão de 280 

trabalho para debater sobre a situação das crianças indígenas. 281 

Prosseguindo Sheila Lucia Edu Vargas representante do Secretário 282 

Municipal da Saúde - SESAU explicou que existe uma legislação que 283 

direciona as ações da área da saúde e colocou sinteticamente a 284 

metodologia de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, que é 285 

subdividida em Atenção Básica, Atenção Especializada, Vigilância 286 

Sanitária, Epidemiológica e Ambiental, Atenção a Alimentação e 287 

Nutrição, dentre outras responsabilidades. Que as fontes de receitas são 288 

provenientes de recursos Federais para o Programa de Saúde da 289 

Família, Saúde Básica, Saúde Bucal, Agentes Comunitários de Saúde e 290 



Programa Ninar; Urgências SAMU, e detalhou outros serviços e 291 

programas da saúde. Falou que a construção do orçamento se dá desta 292 

forma, prevendo a atenção integral a todos os cidadãos e que entendem 293 

como imprescindível o atendimento a criança. Os indicadores atuais 294 

mostram nove por cento de mortalidade infantil em Cascavel e há como 295 

meta uma redução ainda maior deste percentual. Explicou que o CAPSI 296 

e CAPS AD atendem crianças e adolescentes, através da realização de 297 

diversas oficinas e atividades; quanto à alimentação e nutrição atendem 298 

quando há indicação médica de medicação, leite e alimentos especiais. 299 

Quanto à construção da Unidade de Acolhimento Transitória para 300 

tratamento da drogadição, dependem do apoio do Governo do Estado 301 

do Paraná. Disse ainda, que está em discussão a construção de um 302 

hospital, com área previamente reservada para atendimento a crianças 303 

e adolescentes, contudo dependem também do Governo do Estado do 304 

Paraná quanto à liberação de recursos para a construção e 305 

manutenção. Agradece a oportunidade e se coloca a disposição para 306 

outros esclarecimentos. Dando seqüência às exposições o Presidente 307 

passou a palavra ao Sr. Valdecir Nath, Secretário Municipal de 308 

Educação e da Cultura. O mesmo agradeceu a oportunidade e falou que 309 

está sendo discutida de forma brilhante a política da criança e do 310 

adolescente. Expôs que a SEMED conta atualmente com um total de um 311 

mil e oitocentos e quarenta e três professores e monitores e um mil e 312 

seiscentos e quarenta e cinco profissionais de outras áreas. Contam 313 

com vinte e cinco Escolas e complementa com outros dados referentes 314 

ao atendimento. Disse que todo o recurso aplicado pela Secretaria é 315 

destinado a crianças e adolescentes. Fala da quantidade de professores 316 

que estão sendo convocados para assumir, visando à reposição de 317 

vagas em aberto, e necessários para o atendimento da demanda. 318 

Esclareceu que não há turmas sem professores, pois os mesmos estão 319 

sendo substituídos por professores auxiliares. Também foram chamadas 320 

zeladoras, mas somente quarenta por cento assumem, fato que já é 321 

histórico. Quanto ao suprimento de profissionais para a educação 322 

infantil, não há número suficiente aprovado pelo concurso público, o que 323 

exigirá a contratação através de teste seletivo, para o suprimento de 324 

vagas frente à abertura e funcionamento dos oito CMEIs que atenderão 325 

um total de um mil e duzentas crianças, sendo que quatro unidades 326 

serão entregues em agosto e os outros quatro em setembro. Essa 327 

situação exigirá um alto número de contratações. Explicou que os 328 

mesmos ainda não estão em funcionamento devido à necessidade de 329 

liberação do Fundo Municipal de Educação para mobiliar e equipar, bem 330 

como de alguns impedimentos legais em 2012, com os recursos 331 

liberados e disponibilizados somente em março deste ano de 2013. 332 

Disse que o grande desafio é a ampliação e qualificação do atendimento 333 



já existente. Considerando a grande demanda da lista de espera que 334 

soma duas mil e quatrocentos e cinqüenta crianças, sendo que terão 335 

duas mil e duzentas vagas abertas neste ano e mais setecentas e 336 

cinqüenta em novembro para atendimento em 2013, bem como mais 337 

cinco unidades que estão em construção. Explicou que ainda assim não 338 

será suficiente para atender a demanda reprimida que sempre haverá. 339 

Explica que quanto maior o número de vagas abertas, a demanda 340 

também vai aumentando, processo reconhecido como natural. Menciona 341 

que as pré-escolas com atendimento privado estão fechando e essa 342 

demanda se somando as listas de espera e gerando novas demandas. 343 

Falou que há previsão de construção de mais unidades para o ano de 344 

2014, de forma gradativa com mais dez unidades. Outro grande desafio 345 

é a realização de matrículas de crianças na faixa etária de quatro a 346 

cinco anos até o ano de 2016, situação que demanda um grande 347 

investimento, e que precisa ser assegurado através do PAC 2. Disse 348 

que noventa e oito por cento dos recursos do FUNDEB são destinados 349 

para pagamento de folha. Dentre outras ações da Secretaria, uma delas 350 

é a preocupação com a evasão escolar, e que já têm realizado várias 351 

reuniões em conjunto com outras secretarias para buscar soluções. 352 

Mencionou que possuem uma parceria com a SEASO, através da 353 

disponibilização de uma professora para atender as crianças que estão 354 

em companhia das mães no Abrigo de Mulheres. Quanto aos trabalhos 355 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal da Cultura – SEMUC, fala do 356 

Projeto Transformar que se funde com o Programa Atitude e expõe os 357 

dados e programas que são desenvolvidos através de oficinas. Falou 358 

que em conjunto com SEASO, desenvolvem ações no Centro da 359 

Juventude com a disponibilização de doze estagiários. Comentou que o 360 

grande desafio será a implementação do centro das Artes e dos 361 

Esportes Unificados - CEU, envolvendo a parceria de várias Secretarias. 362 

Finalizou dizendo que as questões apontadas pelo Conselho, poderão 363 

ser perfeitamente atendidas, e que não vê nenhum problema, pois serão 364 

garantidas melhores condições para o atendimento de crianças, sua 365 

aprendizagem, inserção e reinserção. É aclamado pela plenária. O 366 

Vereador Vanderlei perguntou sobre a absorção de crianças de quatro a 367 

cinco anos de idade. Valdecir respondeu que já há uma previsão de 368 

atendimento da totalidade de crianças até 2014, com a entrega dos 369 

CMEIs que estão sendo concluídos e de mais cinco unidades nos dois 370 

anos seguintes, bem como com algumas adequações que serão 371 

realizadas nas Escolas, para absorver e universalizar o atendimento até 372 

2016. Fez uso da palavra o Sr. Fábio, representante da Secretaria 373 

Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL. Cumprimentou os presentes e 374 

passou a expor o trabalho desenvolvido pela SEMEL com uso de slides. 375 

Disse que o desporto é uma manifestação e uma conquista cultural que 376 



vem se consolidando, e pode contribuir significativamente na construção 377 

da política de atendimento, principalmente no que tange a criança e o 378 

adolescente. Justificou a ausência do Secretário devido problemas de 379 

saúde. Falou que analisou o release e percebeu que ainda há muito 380 

trabalho a ser feito. Na visão da Secretaria havia a priorização do 381 

esporte de rendimento, contudo este somente terá sucesso se houver 382 

esporte educacional e de base, com preparo para a cidadania, e que 383 

esta situação está sendo revista e repensada pela atual gestão.  384 

Apresentou as ações desenvolvidas em 2012: atividades esportivas, 385 

com um investimento aproximado de R$ 785.000,00 (setecentos e 386 

oitenta e cinco mil reais). Os projetos desenvolvidos na área de Esporte 387 

e Lazer com investimento aproximado de R$ 200.000,00 (duzentos mil 388 

reais). Quanto às ações de 2013: Manutenção e desenvolvimento das 389 

atividades esportivas – treinamento de atletas em trinta e quatro 390 

modalidades com trinta atletas, na faixa etária de sete a dezoito anos e 391 

para sediar os jogos abertos do PR - custo aproximado de R$ 392 

1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais); Manutenção de atividades 393 

de lazer - Gasto aproximado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 394 

Planejamento nestes cinco meses de gestão de 2013: Desenvolver 395 

ações nos bairros, com aquisições de materiais e o fortalecimento do 396 

Esporte, Lazer, Cidadania e identificação de talentos; Para viabilização 397 

de um Centro de Administração Esportiva, estiveram em Brasília com o 398 

Ministro de Esportes pleiteando a liberação de montante de recursos no 399 

valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões) e para o Programa de 400 

Ensino de Línguas - PEL um montante de R$ 180.000,00 (cento e 401 

oitenta mil reais. Falou que está sempre em conversação direta com o 402 

CMDCA, visando à melhoria da política de atendimento da criança e do 403 

adolescente na área do esporte e lazer, pois entendem que a cidadania 404 

está totalmente relacionada com o esporte e lazer. Agradece e é 405 

aclamado pela plenária. Na seqüência assume a palavra a Sra. Patricia 406 

Angela Finato, representante da Secretaria Municipal de Finanças – 407 

SEFIN. Patrícia iniciou cumprimentando as autoridades e plenária e 408 

prosseguindo explicou qual é o papel da Secretaria de Finanças e disse 409 

que em nome da Secretária Municipal Suzana Gasparovic Kasprzak, 410 

que devido compromissos não pode estar presente nesta reunião do 411 

Conselho, a SEFIN está à disposição para contemplar o que for 412 

necessário e deliberado nesta reunião, com as indicações propostas 413 

pelos demais Secretários Municipais no PPA e LDO. Conclui 414 

agradecendo e é aclamada pela plenária. Prosseguindo o Presidente 415 

passou a palavra a Sra. Inês, representante do Núcleo Regional de 416 

Educação – NRE. A mesma agradeceu a oportunidade de participar 417 

deste importante debate e cumprimentou aos presentes. Disse que o 418 

Núcleo Regional de Educação é o suporte descentralizado da Secretaria 419 



Estadual de Educação, e que faz parte da rede municipal de proteção 420 

nesta área. Que o NRE tem desenvolvido ações em conjunto com as 421 

demais Secretarias Municipais. Quanto ao Projeto Evasão Escolar têm a 422 

responsabilidade de garantir a equipe pedagógica e de professores, a 423 

administração geral do projeto e viabilização de espaço físico. 424 

Atualmente o Projeto tem uma demanda de um mil e trezentos alunos e 425 

com a equipe atual não há condições de garantir o atendimento 426 

adequado, devido à falta de suporte técnico e de estrutura física 427 

necessária para atendimento com a qualidade que deve ser garantida. 428 

Falou também que há necessidade de que a política estadual preveja 429 

ações mais efetivas, para que os alunos estejam em período integral na 430 

escola, bem como uma efetividade no acompanhamento da saúde 431 

pediátrica, cujos reflexos se apresentam na escola, e desta forma 432 

evitando que crianças e jovens sejam colocados em situação de 433 

vulnerabilidade. Explicou que há necessidade de construção de mais 434 

uma unidade escolar em Cascavel, para possibilitar o atendimento da 435 

demanda. Disse que o NRE conta com o apoio das secretarias 436 

municipais, tanto com a rede de proteção e o acompanhamento da 437 

evasão escolar, com o desenvolvimento de ações conjuntas. Agradeceu 438 

e se colocou a disposição para outros esclarecimentos. Assumiu a 439 

palavra o Sr. Fernando do Conselho Municipal Anti Drogas, neste ato 440 

representando o Secretario Municipal das Políticas Públicas Anti 441 

Drogas. Parabenizou o Conselho pela grandiosidade do evento o que 442 

demonstra a forma de funcionamento do Conselho Municipal dos 443 

Direitos da Criança. Disse que tomará como espelho este conselho, 444 

para seguir e se basear. Cumprimentou as autoridades já nominadas e 445 

disse que a Secretaria Municipal das Políticas Públicas Anti Drogas 446 

também está ligada, assim como todas as demais Secretarias 447 

intersetoriais e municipais aqui presentes, preocupada em desenvolver 448 

seus trabalhos. Falou que hoje pela manhã, no noticiário, viu um dado 449 

de que cinqüenta por cento de adolescentes com idade de treze a 450 

quinze anos já estão usando álcool. É fundamental estreitar as relações 451 

para enfrentar a prevenção e combate ao uso de drogas no Município. 452 

Falou da parceria que possuem com o CAPS AD e que estão fazendo 453 

um levantamento da estrutura de atendimento nesta área, disponível no 454 

Município. Disse que há necessidade urgente da realização de trabalhos 455 

conjuntos de prevenção, pois prevenir é evitar que ele descubra o 456 

mundo das drogas o que influenciaria diretamente na diminuição do alto 457 

custo no tratamento com a instalação da dependência química, 458 

socioeducação e outros. Convidou os presentes para que participem na 459 

próxima quarta- feira de manhã de um evento no calçadão, em frente à 460 

Catedral, que tem esse objetivo. Agradeceu o espaço dado à Secretaria 461 

e ao COMAD e é aclamado pelos presentes. A Presidente do Conselho 462 



Municipal de Educação pediu a palavra e parabenizou o CMDCA pela 463 

iniciativa. Disse que seu pedido de palavra é com o objetivo de 464 

compartilhar com todos, que para que haja o atendimento à criança e 465 

adolescente, deve-se ter garantido o mínimo de condições para 466 

preservar os direitos da criança e do adolescente.  Disse que muitos 467 

Centros de Educação Infantil Particulares e CMEIs estão funcionando 468 

sem as condições necessárias, e que há um problema em relação à 469 

expedição de laudos pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de 470 

Saúde - SESAU e pelo Corpo de Bombeiros.  Também em relação à 471 

equipe que está cuidando das crianças que lá estão, pois não pode ser 472 

qualquer pessoa para fazer isso, e sim professores que possuem 473 

preparo para tal. O Presidente Valdair passou a palavra para a primeira 474 

Secretária do CMDCA Sra. Terezinha Ferraz, a qual procedeu as 475 

orientações à plenária para a abertura do debate, com questionamentos 476 

e proposições e foram abertas as inscrições para a participação da 477 

plenária. Rodrigo Daniel Leandro servidor municipal do Centro de 478 

Referência Especializado de Assistência Social - CREAS II, disse que o 479 

objetivo da reunião não foi atingido, pois não foi exposto pelos 480 

Secretários Municipais quanto ao Orçamento de 2012 e a definição de 481 

metas orçamentárias, com acréscimos ou retiradas para o período de 482 

2014 a 2017, relativos à LDO e PPA. Perguntou quais serão os recursos 483 

que serão alocados para 2014, destinados à atenção da criança e do 484 

adolescente?  Reforçou dizendo que estes devem ser priorizados e são 485 

de extrema necessidade e importância. O Secretário Municipal de 486 

Educação Sr. Valdecir disse que atentou para o ponto de pauta no qual 487 

menciona que o prazo para envio pelas Secretarias ao CMDCA é de 488 

25/06. Ronaldo Adriano Alves dos Santos Psicólogo e representante do 489 

Conselho Regional de Psicologia na CISVEL, falou que a proposição da 490 

reunião ao CMDCA foi realizada pela CISVEL, considerando que a 491 

criança e adolescente deve ser prioridade absoluta no orçamento 492 

municipal, já prevista em lei, e que os dados solicitados não foram 493 

apresentados pelos Secretários Municipais. Solicitou que no prazo 494 

previsto as Secretarias enviem ao Conselho para análise, os recursos 495 

previstos no orçamento, sua destinação e prazos. Dirigiu-se a Secretaria 496 

Municipal de Saúde dizendo que diante da demanda existente, há 497 

necessidade urgente da criação de um centro de atendimento especifico 498 

para crianças e adolescentes vítimas de violência, pois o fluxo atual de 499 

funcionamento e protocolo, muitas vezes gera a revitimização com relato 500 

do fato da violência, quando é atendido na Unidade Básica de Saúde e 501 

na rede toda, por onde a vítima passa devido encaminhamentos. Karla 502 

Karine de Maria Luciano, Assistente Social e Conselheira do CMDCA, 503 

disse que sentiu a falta de apresentação de valores aplicados pelas 504 

Secretarias, pois o que queremos saber é quanto está sendo investido, 505 



por exemplo, no Centro de Atendimento Especializado a Criança - 506 

CEACRI e qual é a demanda reprimida daquele serviço? Que a gente 507 

sabe que é grande. Quais os valores aplicados hoje e repensar os 508 

valores para a LDO de 2014. Quanto a Secretaria Municipal de 509 

Educação, qual é o valor destinado para o atendimento da criança e do 510 

adolescente? Justificou que somente dessa forma dará para fazer uma 511 

análise dos investimentos atuais e futuros. “Quanto à Secretaria 512 

Municipal de Assistência Social e Administração, o que está sendo 513 

planejado para garantir a criação de mais um Conselho Tutelar, pois é 514 

uma emergência”, pois o negócio está estourando. A  Secretária 515 

Municipal de Assistência Social Inês de Paula, responde  que os valores 516 

serão apresentados ao CMDCA até 25/06, pois ainda estão construindo 517 

e apresentarão na data estabelecida na pauta. Quanto ao Conselho 518 

Tutelar disse que concorda que é emergência sim, e que prá isso 519 

precisa além da estrutura necessária a alocação de valores para 520 

pagamento de aluguel de imóvel e montar equipe de apoio. Falou que 521 

esta questão já está colocada como prioridade absoluta junto à SEASO, 522 

SEADM e pelo Prefeito Edgar Bueno. O Vereador Vanderlei, 523 

parabenizou o CMDCA dizendo que é preciso discutir sobre todas as 524 

bandeiras e caminhar para frente, pois quando se fala em criança e 525 

adolescente, se fala no hoje e não no amanhã. Quanto ao Adolescente 526 

Aprendiz, disse que já esteve nesta situação quando freqüentava a 527 

Entidade Guarda Mirim, e que é preciso falar prá frente,  e se dirigiu ao 528 

representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 529 

sugeriu que a coordenação do programa fique nessa Secretaria 530 

Municipal. Se reportou à Secretaria de Esportes e Lazer dizendo que 531 

estão de parabéns, pois lá estão caminhando e avançando e já tem a 532 

previsão para garantir equipe técnica para o desenvolvimento de suas 533 

ações. Se reportou ao Secretário Municipal de Educação dizendo: 534 

Valdecir porque a Secretaria não contrata Assistentes Sociais e 535 

Psicólogos?  precisamos destes profissionais na educação, pois chega 536 

dos professores fazerem um papel que não é deles e deixando de 537 

cumprir com seu verdadeiro papel. Exemplificou dizendo que nos 538 

Municípios de Santa Tereza e Foz do  Iguaçu, dentre outros, já tem 539 

esses profissionais na equipe de educação e que é preciso pensar nisso 540 

e discutir essa questão. Se dirigiu à Secretária Municipal Inês de Paula 541 

da SEASO, dizendo que os Planos Municipais devem ser leis e 542 

executados, pois são prioridade, assim como é preciso avançar em 543 

relação à criação de mais conselhos tutelares. Para o Secretário de 544 

Educação Valdecir pediu para que chegue o mais rapidamente possível 545 

na Câmara Municipal a Lei do Programa de Evasão Escolar para que 546 

seja aprovada. Conclui dizendo: temos que parar de ser omissos, temos 547 

que cobrar e garantir que seja feito o que é necessário para os nossos 548 



filhos e garantir um futuro melhor para nossos netos, para que não 549 

sejam vítimas. É preciso discutir prioridade absoluta no orçamento, e 550 

agradeceu. A Secretária Inês de Paula disse que o Governo do Estado 551 

está muito longe, e que esse precisa assumir suas responsabilidades 552 

também. O Secretário de Educação Valdecir respondeu que não podem 553 

contratar Assistentes Sociais e Psicólogos, pois possuem impedimentos 554 

legais para tal, e sugeriu que somente poderão ter Assistentes Sociais e 555 

Psicólogos trabalhando na Educação se esses forem disponibilizados 556 

pelas Secretarias Municipais da Assistência Social e da Saúde. 557 

Reconheceu que tais profissionais são necessários, contudo é preciso 558 

prever essas contratações através da Saúde e Assistência Social, com a 559 

disponibilização dos mesmos. Explicou que os Municípios que estão 560 

fazendo essas contratações já estão tendo problemas com a prestação 561 

de contas. Em relação à Lei do Programa de Evasão Escolar falou que 562 

ainda depende da análise do Juiz e do Promotor para então encaminhar 563 

a Câmara de Vereadores a Lei. A Secretária Inês de Paula sugeriu que 564 

a Câmara de Vereadores proponha e faça a reivindicação para que 565 

ocorra a alteração da Lei Federal visando à possibilidade legal de 566 

contratação desses profissionais na área da educação. Quanto aos 567 

Planos Municipais, disse que já estão sendo encaminhados às 568 

Secretarias Afins para inclusão em seus orçamentos. O Vereador 569 

Vanderlei falou que entende que é preciso fazer um levante dos órgãos 570 

envolvidos, pois as Secretarias Municipais de Assistência Social e da 571 

Saúde não podem assumir os custos da Secretaria Municipal de 572 

Educação, pois a SEASO não pode ceder Assistentes Sociais e a 573 

SESAU Psicólogos, e pediu para Sra. Karla, enquanto representante do 574 

Núcleo Regional de Serviço Social de Cascavel – NUCRESS, 575 

movimentar nesse sentido. Patrícia disse que: a nossa manifestação 576 

não é de somente participar no movimento na rua, e sim utilizar este 577 

espaço democrático do CMDCA. Questionou porque somente a SEASO 578 

realiza a prestação de contas da aplicação dos recursos ao CMDCA, 579 

enquanto as demais Secretarias, não têm feito essa prestação de 580 

contas? A Plenária aplaude. A representante da SESAU, Sra. Cheila, 581 

disse que a Secretaria tem dificuldades de prever Psicólogos e outras 582 

categorias que são específicas para atendimento da saúde mental, e de 583 

que há um limite legal de previsão orçamentária, que atualmente é de 584 

R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões) destinados à folha de 585 

pagamento. Expôs que prestam contas ao Conselho Municipal de Saúde 586 

e que na data de vinte e seis de junho farão uma audiência pública para 587 

prestação de contas, para a qual todos já estão previamente 588 

convidados. Falou dos indicadores que terão que cumprir e se colocou a 589 

disposição para fornecer os documentos necessários ao CMDCA.  590 

Andressa Bremm – Assistente Social do Ministério Público, falou que 591 



concorda com as falas já feitas por Rodrigo, Ronaldo e Karla, e disse 592 

que a idéia dessa reunião foi decorrente das angústias que os serviços e 593 

a rede sente, frente ao insuficiente número de profissionais e da 594 

necessidade de criação e implementação de serviços de atendimento. 595 

Complementou falando que o investimento existe, mas e insuficiente, e 596 

que há áreas que precisam ser incrementadas em termos de recursos, 597 

como é o caso de ausência de vagas nas creches, as dificuldades de 598 

atendimento da demanda existente pelo CAPSI, bem como a ausência 599 

de um Ambulatório Infanto Juvenil para atendimento das demandas de 600 

saúde mental e que não é atribuição do CAPSI fazer isso. Os 601 

adolescentes são atendidos de forma coletiva e devem ser atendidos de 602 

forma mais individualizada. Necessidade urgente de destinação de 603 

verbas para capacitação de profissionais, questão que não foi 604 

contemplada nas exposições dos Secretários presentes. Em relação à 605 

problemática das famílias indígenas, cuja situação é crítica. Reforçou 606 

que é preciso uma ação conjunta de Vereadores, Secretários, Gestão 607 

Municipal e outros, a fim de angariar recursos para melhoria das 608 

Políticas Públicas Municipais, pois gestão é isso. Questionou: será que 609 

estamos dando o devido atendimento às crianças e adolescentes? Até 610 

onde estou fazendo tudo o que posso realmente? Inês de Paula da 611 

SEASO falou que quanto à situação dos indígenas, já foram tomadas 612 

uma série de providências, dentre elas a de construção de uma casa de 613 

passagem em Cascavel: a COHAPAR já fez o projeto; já foi feito o 614 

orçamento para a construção, equipamentos e contratação da equipe de 615 

trabalho, contudo há necessidade de uma mobilização conjunta para 616 

angariar os recursos necessários, bem como o apoio da Câmara de 617 

Vereadores em relação ao local para construção da Casa de Passagem, 618 

pois há uma movimentação contrária da sociedade, que não aceita a 619 

instalação do serviço nas proximidades. Quanto às crianças indígenas 620 

que estão em situação de risco, que haja um estudo conjunto de todos 621 

os envolvidos, pois há possibilidade de recolhimento das mesmas, com 622 

o respaldo do Ministério Público, mas é preciso buscar saber de que 623 

forma. Quanto às equipes disse que está em fase de reposição e de 624 

fortalecimento, contudo o Estado também precisa fazer o seu papel e 625 

compor suas equipes conforme prevê o ECA, pois no momento a 626 

peritagem está sendo feita pelo Município, contudo, cada um tem que 627 

cumprir com o seu papel e o Judiciário terá que montar a sua própria 628 

equipe, assim como dentro de cada ente. Falou que teve que criar um 629 

setor de gestão de documentos para responder exclusivamente ao 630 

judiciário, porque este não tem a sua equipe técnica. Valdecir da 631 

SEMED falou da ampliação de unidades de CMEIs, conforme já 632 

mencionou, e explicou que a formação continuada é uma prioridade e 633 

meta permanente da Secretaria Municipal de Educação, pois esta tem 634 



uma única meta que é o número de matrículas cuja demanda é 635 

específica para crianças e adolescentes. Quanto à prestação de contas 636 

cobrada por Patrícia, disse que se sentiu constrangido, pois presta 637 

contas ao Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação 638 

Básica - FUNDEB e nunca recebeu nenhum pedido do CMDCA neste 639 

sentido, e solicitou a retratação por parte de Patrícia. Patrícia pediu 640 

desculpas, dizendo que não teve a intenção de ofendê-lo, e diante do 641 

fato de que nunca foi solicitada pelo CMDCA essa prestação de contas, 642 

pediu ao Conselho que apresente os documentos com esse pedido. O 643 

Presidente do CMDCA Valdair informou que há uma Resolução de Nº. 644 

36 do Tribunal de Contas que determina isso. Rodrigo do CREAS II 645 

complementou esclarecendo que não é uma Resolução e sim uma 646 

Deliberação de Nº. 36/2009 do Tribunal de Contas do Paraná. O 647 

Vereador Pedro Maria Martendal de Araújo, falou reforçando a 648 

necessidade de implantação do terceiro e do quarto Conselhos 649 

Tutelares, independentemente do que orienta o Conselho Nacional dos 650 

Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, pois é uma 651 

necessidade urgente, da qual depende um melhor atendimento e 652 

garantia de direitos das crianças do Município, e solicitou que já sejam 653 

previstos recursos para 2014 e 2016, com a implantação imediata do 654 

terceiro e após o quarto, pois essa questão já está prevista na Lei 655 

Municipal desde 2012. Disse que no momento atual os Conselheiros 656 

estão trabalhando como bombeiros, ou seja, só apagando fogo e que 657 

acredita que com essa implementação, poderá ser feito um trabalho 658 

mais preventivo, evitando custos com o atendimento em várias áreas, e 659 

até mesmo vítimas de diversas violências. Apelou aos Secretários 660 

Municipais, presentes na reunião, para que discutam com o executivo 661 

essa questão. Solicitou ainda, providências do CMDCA e dos 662 

Conselheiros Tutelares, quanto à liberação de bebidas na copa, pois 663 

entende que o assunto é preocupante e compromete a soberania dos 664 

cidadãos. Disse que ainda há tempo para fazer questionamentos 665 

relativos a isso, considerando que após o adolescente se tornar 666 

dependente, exige um grande investimento em várias áreas, dentre elas 667 

saúde e segurança. Encerrou sua fala dizendo que esta casa de leis é a 668 

casa do povo. Expôs os dias e horários de funcionamento das sessões 669 

da Câmara de Vereadores e pediu para que todos os presentes ajudem 670 

a divulgar para que a população participe das sessões, pois para essa 671 

nova fase do legislativo é muito importante a presença do povo. A 672 

Secretária de Assistência Social Inês de Paula, disse que é importante 673 

salientar que será incluso no PPA da Secretaria o custo de cada 674 

Conselho Tutelar, cujo valor é de aproximadamente R$ 700.000,00 675 

(setecentos mil reais), e concordou que implementado o terceiro, já será 676 

pensado no quarto.  Falou que todos os esforços estão sendo feitos, 677 



uma vez que isso é prioridade absoluta. Terezinha Ferraz comunicou 678 

aos presentes que seria fechado o bloco de perguntas com as falas de 679 

Ida, Adilson, Cesar e ela própria por último. Ida Maria Dolla, Conselheira 680 

do CMDCA, falou que há necessidade de se investir em capacitação 681 

tanto para funcionários como para gestores e mencionou que não está 682 

fazendo nenhuma critica e sim que seja feito o que está previsto em lei. 683 

Parabenizou a todos que estão abertos a essa discussão. Adilson de 684 

Amorim, Conselheiro Tutelar, disse que gostaria de saber se há previsão 685 

da Secretaria Municipal de Saúde para contratação de neuropediatra e 686 

psiquiatra, e argumentou que hoje as famílias estão pagando caro por 687 

consultas, sem ter condições para tal, e que depois não conseguem os 688 

medicamentos da farmácia básica, porque as receitas médicas não são 689 

do SUS e por isso não são aceitas. Afirmou que não consegue ver a 690 

prioridade absoluta da criança na área da saúde. Questionou também se 691 

a quantidade de CMEIs e vagas previstas pela Secretaria Municipal de 692 

Educação serão suficientes para resolver o problema de demanda 693 

reprimida? Quanto às crianças indígenas, disse que a situação chegou 694 

ao limite, porque eles enquanto Conselheiros Tutelares não podem 695 

atender essas crianças.  Que a questão é gritante, e perguntou: é 696 

preciso esperar uma criança morrer, para fazer alguma coisa? Falou que 697 

os funcionários da Companhia de Engenharia de Transporte e Transito - 698 

CETTRANS têm jogado água nos índios e no local que eles costumam 699 

ficar na Rodoviária, e que já pediu providências na reunião anterior do 700 

CMDCA. Perguntou se está previsto no Orçamento a contratação de 701 

mais funcionários para o CREAS I e II e Programa Família Acolhedora, 702 

pois segundo ele o maior problema da rede de atendimento hoje é de 703 

falta de recursos humanos para atender a demanda que a cada dia 704 

aumenta mais. Disse que a pressão em cima dos Conselheiros 705 

Tutelares é muito grande. Solicitou por favor, que eles estão pedindo 706 

socorro, estão ficando doentes, e para que todos comecem a ver 707 

crianças e adolescentes, realmente como prioridade absoluta, 708 

principalmente na área de atendimento da saúde. José Cesar Sagrilo 709 

Conselheiro de Direitos do CMDCA, falou sobre o aumento de usuários 710 

de drogas no Município e quanto a necessidade de oferta de serviços 711 

nessa área, tanto a nível de prevenção como tratamento, pois essa é 712 

uma das dificuldades da rede de atendimento. Argumentou que o 713 

combate é importante, mas precisa caminhar junto com a prevenção. 714 

Falou que a repressão é necessária, mas há necessidade de 715 

investimento também na prevenção e tratamento. Reconheceu que já 716 

aconteceram avanços em Cascavel, mas a droga e o tráfico têm aliciado 717 

muitos jovens, pois oferece rapidamente o que os meninos querem. 718 

Sugeriu que é necessária uma maior intersetorialidade, unindo Câmara 719 

de Vereadores e Executivo, com previsão e busca de recursos para 720 



essa questão, bem como garantir essa discussão, visando diminuir a 721 

entrada de meninos na droga, pois a saída do mundo da droga é muito 722 

mais difícil e mais cara. Argumentou em relação aos encaminhamentos 723 

da rede, pois a rede é de todos nós, pois todos estão presentes na rede. 724 

É preciso pensar na legitimidade dessa rede, e para que uma Secretaria 725 

ou alguém fique responsável por esta rede. Disse que é preciso 726 

estruturar e personalizar essa rede e sua construção, com a definição de 727 

fluxos, fichas de referência e contra referência, entre outros. Terezinha 728 

Ferraz se direcionou a Secretaria Municipal de Administração e de 729 

Finanças, dizendo que precisam priorizar o Orçamento Criança e 730 

Adolescente – OCA, e questionou o que efetivamente está sendo feito 731 

nesse sentido? E concluiu dizendo que acredita que com o OCA muitas 732 

das questões aqui apontadas serão resolvidas. O Secretário de 733 

Educação Valdecir Nath, falou que os novos CMEIs tem previsão de 734 

recurso pelo FUNDEB, contudo haverá necessidade de recursos 735 

advindos do PROINFÂNCIA. A Secretária de Assistência Social Inês de 736 

Paula, falou que dentre as suas principais preocupações está à 737 

reposição de funcionários para compor as equipes técnicas dos 738 

serviços.  Expôs sobre a dificuldade do município com o limite 739 

prudencial, e que na grande maioria das Secretarias há necessidade de 740 

reposição de funcionários, e que o acréscimo será feito de forma 741 

gradativa até colocar os serviços em condições de atender a demanda 742 

com a equipe necessária. Quanto à questão das crianças indígenas 743 

pediu a ajuda do Conselho, do Ministério Público e Conselheiros 744 

Tutelares, porque é preciso analisar como Maringá está fazendo para 745 

retirar crianças em situação de risco e fazer o acolhimento, além do que 746 

chamar os caciques para que assumam sua responsabilidade também.  747 

Referente à rede, está sendo fortalecida cada vez mais, mas é preciso 748 

sair do modo técnico e ir pro lado prático, pois as fichas de referência e 749 

contra referência já estão prontas e precisam ser colocadas em prática, 750 

pois auxiliarão muito no trabalho de todos. Em relação ao OCA, colocou 751 

que através do Prefeito Amigo da Criança será implementado, cuja 752 

discussão acontecerá em reunião especifica para tal. Agradeceu a 753 

oportunidade de poder participar deste exercício de cidadania 754 

participativa e pediu licença para se retirar. O Secretário Municipal de 755 

Saúde, Reginaldo Andrade neste momento presente, falou que a 756 

prestação de contas da SESAU será no dia 26/06 na Câmara de 757 

Vereadores e convidou a todos para se fazerem presentes. Disse que 758 

poderá adequar a prestação de contas, e fazê-la ao CMDCA, caso este 759 

entenda como necessário. Quanto à questão de cumprimento de 760 

legislação, disse que muitas vezes há choque entre as legislações. 761 

Quanto à questão de neuropediatra e psiquiatra, informou que duas 762 

profissionais estão em licença gestacional e que haverá o retorno ao 763 



trabalho. Esclareceu que é necessário lembrar quanto à regionalidade 764 

do atendimento de saúde e que o Município não é gestor pleno, diante 765 

disso dependem da ajuda do Governo do Estado e do Consórcio. Que o 766 

Município complementa ações e é co-responsável. Explicou que a 767 

dificuldade maior é de contratar profissionais que queiram atuar no 768 

atendimento do SUS. Curitiba é a referência para atendimento de 769 

algumas especialidades, e fazem os encaminhamentos quando 770 

necessário para lá. Em relação a não aceitação de receitas de médicos 771 

que não atendem pelo SUS, disse que há esse Impedimento realmente. 772 

Falou que é preciso organizar o atendimento, fazer a entrega da 773 

medicação e desta forma garantir o atendimento integral. Referente ao 774 

atendimento de pediatras, disse que cada vez mais está escasso esse 775 

profissional, pois os Médicos preferem outras áreas de especialidade, tal 776 

situação dificulta a manutenção de pediatras nas escalas de 777 

atendimento. Expôs que hoje há problemas de falta de espaço na 778 

Unidade de Pronto Atendimento - UPA, para o atendimento pediátrico. 779 

Esclareceu que frente ao questionamento do Conselheiro Tutelar, e a 780 

forma de classificação de risco prevista no SUS, é preciso esclarecer 781 

melhor a questão, e propõe uma discussão específica em relação a 782 

esse assunto num outro momento. Disse que a SESAU está muito 783 

preocupada com o atendimento da população, e assim como os demais 784 

Secretários está viabilizando a contratação de profissionais, contudo a 785 

grande maioria dos médicos convocados, não assume. Sugeriu que 786 

essa discussão seja promovida em outro momento, para que possa 787 

explicar e detalhar melhor todos os aspectos envolvidos, dentre eles os 788 

legais, pois estão sendo empreendidos os esforços necessários no 789 

sentido de melhorar o atendimento. O Vereador Vanderlei Augusto da 790 

Silva disse que em relação à situação das crianças indígenas, já 791 

convocaram o Cacique e a FUNAI para serem responsabilizados, e que 792 

se for o caso farão uma CPI para apurar responsabilidades.  O Sr. 793 

Fernando, presidente do COMAD, falou que é preciso parar de apagar 794 

incêndio e tomar uma ação, e propôs um estreitamento de parceria com 795 

a educação, com o objetivo de criar um plano de ação conjunto. Disse 796 

que é preciso elaborar o programa antidrogas no Município, e também a 797 

Política Municipal Anti-Drogas. Adilson solicitou que a SESAU apresente 798 

o número de crianças que estão na fila de espera para atendimento de 799 

neuropediatra devido à necessidade de uso de medicação contínua.  800 

Frente ao adiantado da hora, doze horas e cinco minutos, o Presidente 801 

Valdair encerrou o debate, agradeceu a presença de todos e lembrou 802 

aos Secretários Municipais o quanto ao prazo estipulado para a entrega 803 

junto à Secretaria Executiva do ao CMDCA da LDO e PPA, que é até a 804 

data de 25/06/2013. Finalizando Terezinha fez a leitura dos Informes: X 805 

Conferência Municipal de Assistência Social 2013 “SUAS: 8 ANOS DE 806 



CONQUISTAS - GESTÃO E FINANCIAMANETO NA EFETIVAÇÃO DO 807 

SUAS”, em 19/07 às 19hs e 20/07 das 8h30 às 17h30 – Auditório da 808 

UNIPAR e informou também quanto à realização da SEMANECA, que 809 

está sendo planejada pelo CMDCA, para o período de 08 a 13 de julho 810 

do corrente ano, instituída por lei municipal e que deverá ser realizada 811 

de forma intersetorial. Finalizando o Presidente agradeceu a presença 812 

de todos. Nada mais havendo para tratar o Presidente Valdair Mauro 813 

Debus, encerrou a reunião às doze horas e sete minutos e eu Etelda 814 

Madsen lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por 815 

mim e pelo Presidente. 816 


