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REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

ATA Nº. 16 – 14/08/2013 
 

 
Aos quatorze dias do mês de Agosto do ano de dois mil e treze, às oito horas e trinta 1 

minutos, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS I, no 2 

endereço da Rua Riachuelo, 1575 – Centro – Cascavel PR, com a presença do 3 

Presidente do Conselho Sr. Valdair Mauro Debus, dos Conselheiros Municipais e 4 

Convidados, conforme lista de presença anexa a esta Ata, aconteceu a Reunião Ordinária 5 

Mensal do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para 6 

tratar da seguinte Pauta do Dia: 1) Apreciação e Aprovação da Pauta da Reunião; 2) 7 

Apreciação e Aprovação das Justificativas de Ausências;  3) Substituição e Posse 8 

dos Conselheiros da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, conforme Ofício 9 

No. 508/GAB/SEMED/2013 DE 05/06/2013; 4) Apreciação e Aprovação das Atas de 10 

Reuniões: No. 09 (03/07/2013); No. 10 (09/07/2013); No. 11 (10/07/2013); No. 12 11 

(16/07/2013); No. 13 (22/07/2013); No. 14 (02/08/2013) e No. 15 (06/08/2013); 5) Fala da 12 

Coordenação do CREAS I (10 minutos); 6) Apreciação e Aprovação do Parecer da 13 

Comissão de Orçamento e Finanças, referente ao Relatório de Gestão dos Direitos 14 

da Criança e da Adolescência – 3º. Bimestre de 2013 – através desta Plenária/ 15 

Audiência Pública; 7) Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de 16 

Orçamento e Finanças, relativo à aplicação dos recursos advindos da Justiça do 17 

Trabalho pela Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, no valor de R$ 12.461,98; 18 

8) Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças 19 

referente a venda do Veículo UNO, adquirido com recursos do FIA Estadual – 20 

Convênio No. 242/08 – Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, e aquisição de outros 21 

bens com o referido recurso; 9) Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão 22 

de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, referente à validação de registro anual 23 

das Entidades Não Governamentais e Programas e Serviços  Governamentais 24 

inscritas no CMDCA,  e de inscrição do Programa de Erradicação do Trabalho 25 

Infantil – PETI, desenvolvido pelo CREAS I – SEASO; 10) Para conhecimento o 26 

Ofício CODIN No. 2.938/2013 de 02/07/2013 – MPT; 11) Para conhecimento: Envio do 27 

Ofício Circular No. 009/2013 de 08/08/2013, enviado às Entidades Não 28 

Governamentais e Programas e Serviços Governamentais com prazo de 10 (dez) 29 

dias para que enviem relatório com fotos e outros, referentes as ações 30 

desenvolvidas durante a SEMANECA, para a construção do relatório final do evento 31 

pelo CMDCA; 12) Informes: 12.1 – Reunião com a presença do CMDCA, 32 

Conselheiros Tutelares, Gestão da SEASO, por solicitação do Ministério Público, 33 

em data ainda em definição; 12.2 – 1ª. Exposição de Artes do CREAS II – 34 

“...Oportunidades positivas entrando na mente...” – período de visitação de 07/08 à 35 

30/08/2013 – Sala Verde de Arte de Cascavel – MAC  (anexa à Biblioteca Pública 36 

Municipal); 12.3 – Correspondência datada de 17/07/2013 – MTE- mudança de 37 



Gerente Regional; 12.4 - Deliberação No. 066/2013 – CEDCA PR – Nota Técnica 38 

sobre diretrizes de transição para o primeiro processo de escolha unificada dos 39 

conselheiros tutelares em todo o território nacional; 12.5 – Ofício No. 514/2013 de 40 

15/07/2013 – alternância de Presidência e Vice Presidência no Conselho Tutelar 41 

Regional Oeste; 12.6 – Ofício No. 475/2013 de 03/07/2013 – SEASO, referente 42 

procura de novo imóvel, para sediar o Conselho Tutelar Regional Leste; 12.7 – Lei 43 

Municipal No. 6.235/2013 – Determina a cassação dos alvarás de funcionamento de 44 

casas de diversões, boates, casa de shows, hotéis, motéis, pensões, bares, 45 

restaurantes e estabelecimentos congêneres que permitirem a prática ou fizerem 46 

apologia, incentivo, mediação ou favorecimento à prostituição infantil ou à pedofilia 47 

no Município de Cascavel. Inicialmente o Presidente agradece a presença de todos. 48 

Informa sobre sua viagem a Curitiba devido audiência com o Governador do Estado 49 

Senhor “Beto Richa”, para aprovação da Lei Estadual No. 17.637/2013 que institui a 50 

“Semana Estadual Todos Contra a Pedofilia”. Ressalta que trata-se de um avanço a nível 51 

de Estado, na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, bem como o 52 

reconhecimento que o Movimento Todos Contra a Pedofilia de Cascavel está 53 

conquistando.Expõe ainda, que é oportuno a reunião do CMDCA estar ocorrendo no 54 

espaço físico do CREAS I, onde são desenvolvidas as ações de enfrentamento a 55 

violência contra crianças e adolescentes. Agradece a acolhida da Equipe do CREAS I. 56 

Prossegue encaminhando o Ponto de Pauta No. 1) Apreciação e Aprovação da Pauta 57 

da Reunião: a Conselheira Terezinha Ferraz solicita como inclusão de pauta a sua 58 

substituição na Mesa Diretiva do Conselho - função de 1ª. Secretária e Etelda Madsen, 59 

Secretária Executiva do CMDCA, solicita a inclusão dos seguintes informes: Curso de 60 

Formação Continuada “Capacitação do CMDCA Modalidade Avançada”, sendo 02 (duas) 61 

Vagas para Conselheiros de Direitos Não Governamentais e 02 (duas) Vagas para 62 

Conselheiros de Direitos Governamentais, cujas inscrições devem ser feitas no período 63 

de 13 à 23/08/2013 e E-Mail referente Reunião da Comissão de Rede da Criança e do 64 

Adolescente dia 19/08, às 8h30, Auditório da SESAU. Não havendo outras proposições o 65 

presidente coloca em votação a referida pauta, que é aprovada por unanimidade dos 66 

presentes, com  9 (nove) votos e fica assim disposta: 1) Apreciação e Aprovação da 67 

Pauta da Reunião; 2) Apreciação e Aprovação das Justificativas de Ausências;  3) 68 

Substituição e Posse dos Conselheiros da Secretaria Municipal de Educação – 69 

SEMED, conforme Ofício No. 508/GAB/SEMED/2013 DE 05/06/2013; 4) Apreciação e 70 

Aprovação das Atas de Reuniões: No. 09 (03/07/2013); No. 10 (09/07/2013); No. 11 71 

(10/07/2013); No. 12 (16/07/2013); No. 13 (22/07/2013); No. 14 (02/08/2013) e No. 15 72 

(06/08/2013); 5) Fala da Coordenação do CREAS I (10 minutos); 6) Apreciação e 73 

Aprovação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, referente ao 74 

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência – 3º. Bimestre de 75 

2013 – através desta Plenária/ Audiência Pública; 7) Apreciação e Aprovação do 76 

Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, relativo à aplicação dos recursos 77 

advindos da Justiça do Trabalho pela Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, 78 

no valor de R$ 12.461,98; 8) Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de 79 

Orçamento e Finanças referente a venda do Veículo UNO, adquirido com recursos 80 

do FIA Estadual – Convênio No. 242/08 – Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, e 81 

aquisição de outros bens com o referido recurso; 9) Apreciação e Aprovação do 82 

Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, referente à 83 

validação de registro anual das Entidades Não Governamentais e Programas e 84 

Serviços  Governamentais inscritas no CMDCA,  e de inscrição do Programa de 85 

Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, desenvolvido pelo CREAS I – SEASO; 10) 86 

Para conhecimento o Ofício CODIN No. 2.938/2013 de 02/07/2013 – MPT; 11) Para 87 



conhecimento: Envio do Ofício Circular No. 009/2013 de 08/08/2013, enviado às 88 

Entidades Não Governamentais e Programas e Serviços Governamentais com prazo 89 

de 10 (dez) dias para que enviem relatório com fotos e outros, referentes as ações 90 

desenvolvidas durante a SEMANECA, para a construção do relatório final do evento 91 

pelo CMDCA; 12) Informes: 12.1 – Reunião com a presença do CMDCA, 92 

Conselheiros Tutelares, Gestão da SEASO, por solicitação do Ministério Público, 93 

em data ainda em definição; 12.2 – 1ª. Exposição de Artes do CREAS II – 94 

“...Oportunidades positivas entrando na mente...” – período de visitação de 07/08 à 95 

30/08/2013 – Sala Verde de Arte de Cascavel – MAC  (anexa à Biblioteca Pública 96 

Municipal); 12.3 – Correspondência datada de 17/07/2013 – MTE- mudança de 97 

Gerente Regional; 12.4 - Deliberação No. 066/2013 – CEDCA PR – Nota Técnica 98 

sobre diretrizes de transição para o primeiro processo de escolha unificada dos 99 

conselheiros tutelares em todo o território nacional; 12.5 – Ofício No. 514/2013 de 100 

15/07/2013 – alternância de Presidência e Vice Presidência no Conselho Tutelar 101 

Regional Oeste; 12.6 – Ofício No. 475/2013 de 03/07/2013 – SEASO, referente 102 

procura de novo imóvel, para sediar o Conselho Tutelar Regional Leste; 12.7 – Lei 103 

Municipal No. 6.235/2013 – Determina a cassação dos alvarás de funcionamento de 104 

casas de diversões, boates, casa de shows, hotéis, motéis, pensões, bares, 105 

restaurantes e estabelecimentos congêneres que permitirem a prática ou fizerem 106 

apologia, incentivo, mediação ou favorecimento à prostituição infantil ou à pedofilia 107 

no Município de Cascavel; 12.8 – Substituição da Conselheira Municipal Terezinha 108 

Ferraz na Mesa Diretiva do CMDCA – função de 1ª. Secretária; 12.9 -  Curso de 109 

Formação Continuada “Capacitação do CMDCA Modalidade Avançada”, sendo 02 110 

(duas) Vagas para Conselheiros de Direitos Não Governamentais e 02 (duas) Vagas 111 

para Conselheiros de Direitos Governamentais, cujas inscrições devem ser feitas 112 

no período de 13 à 23/08/2013; 12.10 - E-Mail referente Reunião da Comissão de 113 

Rede da Criança e do Adolescente dia 19/08, às 8h30, Auditório da SESAU. Dando 114 

continuidade o Presidente Valdair encaminha para o Ponto de Pauta No. 2) Apreciação 115 

e Aprovação das Justificativas de Ausências: Etelda realiza a leitura das justificativas 116 

de ausência na Reunião Extraordinária de 16 de Julho do corrente, das Conselheiras 117 

Janaina Alves Teixeira, Terezinha Ferraz, Laura de Oliveira Zanchin,  Francieli Manica e 118 

Inês de Paula. O Presidente coloca em votação as referidas justificativas que são 119 

aprovadas pela unanimidade dos presentes com 9 (nove) votos. Na sequência o 120 

Presidente encaminha o Ponto de Pauta No. 3) Substituição e Posse dos 121 

Conselheiros da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, conforme Ofício No. 122 

508/GAB/SEMED/2013 DE 05/06/2013: A Secretária Executiva Etelda realiza a leitura do 123 

Ofício e do Termo de Posse e o Presidente procede a assinatura e formaliza a posse da 124 

Conselheira Suplente representante da Secretaria Municipal de Educação Sra. Indialara 125 

Taciana Rossa que irá substituir a Laura de Oliveira Zanchin, que passa a ser titular em 126 

substituição a Sra. Silvana Ferreira Messias Valdameri. Devido Laura de Oliveira Zanchin 127 

estar ausente nesta reunião, sua posse como titular ficou pendente para a próxima 128 

reunião. O Presidente passa para o Ponto de Pauta No. 4) Apreciação e Aprovação 129 

das Atas de Reuniões: No. 09 (03/07/2013); No. 10 (09/07/2013); No. 11 (10/07/2013); 130 

No. 12 (16/07/2013); No. 13 (22/07/2013); No. 14 (02/08/2013) e No. 15 (06/08/2013): O 131 

Presidente solicita dispensa de leitura das Atas, devido as mesmas terem sido 132 

encaminhadas antecipadamente para a leitura dos Conselheiros. Enaltece o trabalho da 133 

Secretaria Executiva, que teve que elaborar este grande volume de atas, decorrentes de 134 

várias Reuniões Extraordinárias que foram realizadas, diante da necessidade de prazos 135 

para deliberações e encaminhamentos de documentos ao Conselho Estadual de Direitos 136 

da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR. Por sugestão de Terezinha Ferraz as Atas 137 



são aprovadas individualmente. A Ata No.09 foi aprovada sem alterações por 8 (oito) 138 

votos favoráveis e com 2 (duas) abstenções de  Salete Gerardi de Lima Schrum e de 139 

Indialara Taciana Rossa. A Ata No. 10 foi aprovada sem alterações com um total de 8 140 

(oito) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções de  Salete Gerardi de Lima Schrum e de 141 

Indialara Taciana Rossa. A Ata 11 foi aprovada sem alterações por 8 (oito) votos 142 

favoráveis e com 2 (duas) abstenções de  Salete Gerardi de Lima Schrum e de Indialara 143 

Taciana Rossa. A Ata No. 12 foi aprovada sem alterações com um total de 8 (oito) votos 144 

favoráveis e 2 (duas) abstenções de  Salete Gerardi de Lima Schrum e de Indialara 145 

Taciana Rossa. A Ata No. 13 foi aprovada sem alterações com um total de 8 (oito) votos 146 

favoráveis e 2 (duas) abstenções de  Salete Gerardi de Lima Schrum e de Indialara 147 

Taciana Rossa. As Atas No. 14 e No. 15 foram aprovadas sem alterações com um total 148 

de 7 (sete) votos favoráveis e 3 (três) abstenções de Salete Gerardi de Lima Schrum, 149 

Indialara Taciana Rossa e Terezinha Ferraz. Prosseguindo o Presidente passa a palavra 150 

às representantes do CREAS I, para que procedam o previsto no Ponto de Pauta No. 5) 151 

Fala da Coordenação do CREAS I (10 minutos): A Psicóloga e também Conselheira de 152 

Direitos Natasha G. Studzinski e Paula Bortolozo Boaventura, Pedagoga, fazem a 153 

apresentação das ações desenvolvidas pelo CREAS I, através a apresentação de slides. 154 

Natasha justifica a ausência da Coordenadora do Serviço Sra. Roseli Brustolin. Na 155 

apresentação expuseram que o CREAS I é uma unidade pública estatal que oferta o 156 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI – 157 

Criança e Adolescente, cujo público alvo são crianças, adolescentes que vivenciam 158 

situações de violação de direitos e suas famílias. O serviço tem como objetivos: Romper 159 

com padrões violadores de direitos no interior da família; Contribuir para reparação de 160 

danos, bem como restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos 161 

usuários; Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função 162 

protetiva. Que o serviço é de média complexidade e para desenvolver seu trabalho, atua 163 

através de articulação com a rede de proteção social básica, especial, demais políticas 164 

públicas e instituições do sistema de garantia de direitos (Conselhos Tutelares, Judiciário 165 

e Ministério Público); Desenvolvem um trabalho interdisciplinar, através de profissionais 166 

Psicólogos, Assistentes Sociais e Pedagoga. A Equipe de Trabalho é composta por: 01 – 167 

Coordenadora – Assistente Social; 05 – Assistentes Sociais; 03 – Psicólogas; 01 – 168 

Pedagoga; 01 – Técnico Administrativo; 02 – Estagiárias – (psicologia); 02 – Zeladoras; 169 

01 – Motorista cedido três vezes por semana - Totalizando 16 trabalhadores. O espaço 170 

físico é composto por: 01 – Recepção; 01 – Sala para coordenação; 04 – Salas de 171 

Atendimento; 03 – Salas para equipe Técnica e estagiários; 01 – Sala para Reuniões e 172 

Grupos; 05 – Salas para materiais de consumo, sendo 01 para arquivo morto; 02 – 173 

Banheiros para Trabalhadores; 02 – Banheiros para usuários; 01 – Refeitório; 01 – 174 

Lavanderia; 01 – Cozinha; 01 – Área externa; 01 – Parquinho. Finalizando apresentaram 175 

algumas fotos do espaço físico e se colocaram a disposição para esclarecimentos 176 

adicionais. Sr. Alberto Pompeu questionou se o CREAS I atende adolescentes usuários 177 

de drogas, considerando sua experiência enquanto diretor do hospital universitário? 178 

Responderam que não há este tipo de atendimento, e que os casos que surgem são 179 

encaminhados para o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga de Cascavel - 180 

CAPS AD. Ida Maria Dolla pergunta quantas crianças são atendidas pelo CREAS I? a 181 

resposta é de cada técnico atende em média vinte e cinco casos. Valdair Mauro Debus  182 

questiona qual é o tempo, que em média o CREAS I leva para atender as crianças? 183 

Respondem que muitas vezes ficam de três a quatro meses na lista de espera, para 184 

garantir que haja um atendimento com qualidade. Valdair esclarece sua preocupação em 185 

relação aos casos de abuso sexual, ou qualquer outro tipo de violência, e que aguardar 186 

por este tempo é algo muito sério. Noeli Menegatti Souza pergunta se há muitos casos de 187 



reincidências? Natasha esclarece que sim e que na maioria das situações é porque não 188 

há adesão ao programa, nestes casos quando acionado o Conselho Tutelar passam a 189 

participar e percebe-se o resultado positivo. Mônica  Andressa Silveira - Conselheira 190 

Tutelar fala da parceria que existe entre o Conselho Tutelar e o CREAS. A Pedagoga 191 

Paula Bortolozo Boaventura diz que quando os casos são oriundos da área de Educação 192 

bem como os demais todos são encaminhados para conhecimento dos Conselhos 193 

Tutelares. Mencionam que a maior demanda advém dos Conselheiros Tutelares, mas que 194 

existe demanda espontânea e de procura direta ao CREAS. Eliane Schlichting questiona 195 

se as Escolas têm conhecimento deste fluxo. Esclarecem que o Conselho Tutelar é mais 196 

devido denúncias e o CREAS através da demanda espontânea. Paula Bortolozo 197 

Boaventura diz que quando a demanda vem como urgência dos Conselhos Tutelares ou 198 

do Judiciário é atendido como prioridade, contudo somente nestes casos porque os 199 

demais independentemente de ser via Conselho Tutelar também pode ficar como lista de 200 

espera. Natasha diz que todos os casos são informados aos Conselhos Tutelares. Que há 201 

uma parceria com os Conselhos Tutelares, ou seja, o maior número de encaminhamentos 202 

são advindos dos Conselhos Tutelares, mas há situações que a rede encaminha 203 

diretamente ao CREAS I e nestas situações o Serviço informa aos Conselhos Tutelares. 204 

Mônica questiona quanto ao número de técnicos do CREAS I e Natasha explica que há 205 

falta de profissionais: falta repor 01 (um) Psicólogo e desta forma montar cinco duplas, 206 

que é a equipe mínima. Mônica diz que infelizmente o Município trabalha com equipes 207 

mínimas e desta forma sempre se terá dificuldade de atender a demanda que se 208 

apresenta. Finalizando as técnicas do CREAS I entregaram aos Conselheiros um Kit com 209 

materiais explicativos do serviço. O Presidente agradeceu a brilhante exposição e foram 210 

aclamadas pela plenária. Na sequência o Presidente encaminha o Ponto de Pauta No. 6) 211 

Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 212 

referente ao Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência – 3º. 213 

Bimestre de 2013 – através desta Plenária/ Audiência Pública: Etelda realiza a leitura 214 

do parecer com o acompanhamento da plenária através da exposição em multimidia.  215 

“Considerando que o Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência – 3° 216 

Bimestre de 2013, apresentado pela Divisão Administrativa e Financeira da Secretaria 217 

Municipal de Assistência Social - SEASO, encaminhado ao CMDCA através do Ofício No. 218 

555/2013 de 01/08/2013 pela SEASO, deve ser analisado no contexto de Audiência 219 

Pública, a Comissão de Orçamento e Finanças tem parecer favorável ao Relatório de 220 

Gestão do 3º. Bimestre de 2013, contudo sugere a apresentação do mesmo à plenária 221 

para que seja reconhecida como apreciação em Audiência Pública, pois a plenária do 222 

Conselho é pública e aberta a convidados e demais participantes, e assim sejam dirimidas 223 

todas as dúvidas e ocorra a publicização do documento em sua íntegra”. Finalizada a 224 

leitura e devido ainda não estar presente o Gerente da Divisão Administrativa da SEASO 225 

Sr. Milicio Vicente, para proceder a apresentação e esclarecimentos quanto ao Relatório 226 

de Gestão, deliberou-se para passar ao próximo ponto de pauta até que o mesmo se faça 227 

presente. Ponto de Pauta No. 7) Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de 228 

Orçamento e Finanças, relativo à aplicação dos recursos advindos da Justiça do 229 

Trabalho pela Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, no valor de R$ 12.461,98:  230 

O Presidente solicita que Etelda proceda a leitura do Parecer da Comissão que dispõe -  231 

““Considerando que a 2ª. Vara do Trabalho – Tribunal Regional do Trabalho – 9ª. Região 232 

– Cascavel PR, solicitou ao CMDCA que acompanhe e fiscalize a aplicabilidade dos 233 

recursos destinados a Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, através do Ofício No. 234 

0.182.709/2013 de 31/01/2013 cuja transferência foi de uma parcela no valor de R$ 235 

12.461,98 (doze mil e quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos) e 236 

mais 12 (doze) parcelas mensais de R$ 700,00 (setecentos reais); Considerando que 237 



através do Ofício ADM No. 030/2013, a Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino 238 

encaminhou ao CMDCA a documentos de prestação do valor de R$ 12.461,98 (doze mil e 239 

quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), com juntada de cópias de 240 

documentos contábeis e Plano de Trabalho e Aplicação; Considerando que o recurso foi 241 

aplicado em: Pagamento da Guia de Previdência Social – Fevereiro/2013 – Cheque No. 242 

851340 – R$ 5.360,62 (Cinco mil e trezentos e sessenta reais e sessenta e dois 243 

centavos); Pagamento da Guia de Previdência Social – Março 2013 – Cheque No. 851366 244 

– R$ 5.558,61 (Cinco mil e quinhentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e um centavos) 245 

e Pagamento de Parte da Guia de Previdência Social – Abril 2013 – Cheque No. 831327 246 

– R$ 1.542,75 (hum mil e quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), 247 

totalizando R$ 12.461,98 (doze mil e quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e oito 248 

centavos); Diante do exposto, a Comissão de Orçamentos e Finanças do CMDCA é de 249 

parecer favorável a aprovação da prestação de contas realizada pela Entidade Lar dos 250 

Bebês Pequeno Peregrino e sugere o encaminhamento de cópia da deliberação do 251 

CMDCA com cópia da documentação apresentada pela Entidade, à 2ª. Vara do Trabalho 252 

– Tribunal Regional do Trabalho – 9ª. Região – Cascavel PR para conhecimento”. Não 253 

havendo manifestações da plenária o Presidente coloca  em votação o Parecer da 254 

Comissão e o mesmo é aprovado com 12 (doze) votos favoráveis. Neste momento o Sr. 255 

Milicio Vicente - Gerente da Divisão Administrativo Financeira da SEASO, se faz presente. 256 

O Presidente Valdair informa ao mesmo que já ocorreu anteriormente a leitura do parecer, 257 

e solicita ao mesmo que proceda a apresentação do Relatório de Gestão do 3º Bimestre 258 

de 2013, referente ao Ponto de Pauta No. 6) Apreciação e Aprovação do Parecer da 259 

Comissão de Orçamento e Finanças, referente ao Relatório de Gestão dos Direitos 260 

da Criança e da Adolescência – 3º. Bimestre de 2013 – através desta Plenária/ 261 

Audiência Pública: Milicio apresenta o relatório de gestão com exposição através de   262 

utilização do multimídia. Informa que durante o 3º bimestre, o Município recebeu o valor 263 

de R$ 1.399.644,66 (Hum milhão trezentos e noventa e nove mil seiscentos e quarenta e 264 

quatro reais e sessenta e seis centavos), para aplicações nos programas voltados a 265 

Criança e Adolescência do Município. As despesas realizadas no decorrer do bimestre 266 

atingiram o montante de R$ 1.207.949,99 (Hum milhão duzentos e sete mil novecentos e 267 

quarenta e nove e noventa e nove centavos), sendo que parte dessa despesa foi coberta 268 

com recursos de Receita Própria do Município. Realizou o detalhamento de valores 269 

referentes as Receitas Orçamentárias; Previsão Inicial; Previsão Atualizada; Receitas 270 

Realizadas no Bimestre; Receitas Realizadas até o Bimestre e Saldo em relação à 271 

Recursos Livres, Piso de Alta Complexidade I, Piso Fixo de Média Complexidade, Piso 272 

Básico Fixo,  Piso Básico Variável – PROJOVEM, Piso Básico Variável II, Piso Variável de 273 

Média Complexidade, FIA – CEDCA/PR – Casa de Passagem Masculina, FIA – 274 

CEDCA/PR – Casa de Passagem Feminina, FIA Estadual – Família Acolhedora – Bolsas 275 

Auxílio e  FIA Municipal. Após a apresentação Patrícia Angela Finato  solicita informações 276 

acerca de alguns dados relativos ao custos com “Pessoal e Encargos Sociais* R$ 277 

4.177.972,02 R$ 690.645,79 R$ 2.046.502,45 R$ 690.645,79 R$ 2.046.502,45 R$ 278 

690.645,79 R$ 2.131.469,57 e com Outras Despesas Correntes** R$ 3.250.983,54 R$ 279 

853.340,66 R$ 3.373.147,13 R$ 534.866,35 R$ 1.068.119,93 R$ 514.285,38 R$ 280 

2.182.863,61. Milicio esclarece que tratam-se de despesas com folha de pagamento; 281 

energia elétrica, água e esgoto, telefone, combustível, transferências voluntárias, material 282 

de consumo, serviços Pessoa Física  e Pessoa Jurídica. Devido constar na Relatório 283 

recursos destinados a Unidade de Acolhimento Institucional Feminina, Mônica do 284 

Conselho Tutelar Regional Leste solicita esclarecimentos, pois segundo ela com a junção 285 

dos serviços da Unidade de Acolhimento institucional Feminina e Programa Família 286 

Acolhedora, praticamente inexiste o “Casa de Passagem Feminina”, e diante disso 287 



pergunta aonde estão sendo investidos os recursos destinados a Casa de Passagem 288 

Feminina? Se reporta a Conselheira Silvana Ricardi dizendo que irão oficiar a SEASO 289 

para que informe e justifique quais são as equipes que estão atendendo cada serviço e 290 

quanto a aplicabilidade dos recursos, bem como se estão cumprindo com a exigência 291 

legal de equipes mínimas. Questiona ainda quanto a existência da Gestão Plena. Salete 292 

complementa dizendo: Se existem dois recursos sendo recebidos, com a junção destes 293 

serviços como os recursos estão sendo investidos? Etelda lembra aos Conselheiros que 294 

quando o CMDCA aprovou esta junção, houve argumentação por parte da SEASO que tal 295 

medida visava a qualificação dos serviços com melhor aproveitamento da estrutura física 296 

da Unidade de Acolhimento Institucional Feminina e das Equipes Técnicas, pois por um 297 

lado havia um demanda pequena e oscilante no Acolhimento Feminino e por outro lado 298 

uma grande demanda de atendimentos e uma deficiência de equipe no Família 299 

Acolhedora e que a junção visava fortalecer os dois serviços. Celso Bruno Lunkes, 300 

Gerente da Proteção Especial da SEASO e Conselheiro de Direitos esclarece que os 301 

Serviços são distintos, com equipes distintas e apenas funcionam no mesmo local. 302 

Monica reforça que isso na “prática” não está claro, assim o Conselho Tutelar Leste 303 

encaminhará documento para a SEASO, com cópia para o CMDCA solicitando 304 

informações acerca do trabalho realizado pelos Serviços de Acolhimento institucional e 305 

em Família Acolhedora, bem como sobre a utilização dos recursos, e equipes de 306 

referência de cada serviço. Alberto R. Pompeu solicita informações acerca dos valores 307 

utilizados nos investimentos, que na sua opinião são insuficientes e restritos, e não pode-308 

se esquecer que a área da criança e do adolescente deve ter a prioridade absoluta. 309 

Etelda contribui informando que o balancete exposto não apresenta somente os valores 310 

provenientes de recursos livres, mas também de recursos da união e de convênios 311 

estabelecidos, como por exemplo relativos ao FIA Municipal e Estadual. Sr. Alberto 312 

complementa dizendo que no referente aos recursos livres, há a necessidade de um 313 

investimento maior, e neste sentido o Conselho possui uma importante responsabilidade 314 

de atuar no sentido de pleitear um recurso que venha contemplar as necessidades das 315 

crianças e adolescentes de nosso município. Mas com relação aos valores provenientes 316 

da União e de convênios, são valores fechados, ou seja são “verbas carimbadas” e deve 317 

ser realizada a prestação de contas conforme orientações do Tribunal de Contas. 318 

Complementa expondo que tem observado nas visitas realizadas durante as reuniões 319 

descentralizadas do Conselho, que há muitas estruturas físicas precárias que precisariam 320 

de investimentos e que o Conselho precisa observar e ficar atento a esses aspectos. 321 

Valdair reforça que somente a SEASO está realizando as devidas prestações de contas e 322 

as demais Secretarias que desenvolvem políticas públicas na área da criança e do 323 

adolescente não estão cumprindo com essa exigência legal. Realiza-se um debate e 324 

discussão quanto a essa questão e quanto à necessidade de se encaminhar novamente 325 

ofício reiterando às secretarias para que as mesmas venham realizar também suas 326 

apresentações de conta. Etelda destaca que não basta oficiar as secretarias, ou seja, que 327 

deve-se oficiar as secretarias com cópia ao Executivo Municipal, além do que, as 328 

apresentações se feitas por todas as Secretarias inviabilizarão de serem feitas na 329 

Plenária do Conselho devido a questão de espaço físico e de tempo. Após algumas 330 

contribuições a plenária deliberou que seja oficiado o Poder Executivo Municipal, com 331 

cópia para as Secretarias Municipal de Assistência Social, Cultura, Esporte e Lazer, 332 

Educação e Saúde, para que as mesmas procedam as apresentações dos Relatórios 333 

Bimestrais de Gestão, conforme dispõe a Deliberação No. 036/2009 do Tribunal de 334 

Contas do Paraná – Art. No. 17. O Presidente agradece a exposição de Milício e coloca 335 

em aprovação o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças acerca do Relatório de 336 

Gestão e considerando a apresentação realizada à plenária pela SEASO, bem como a 337 



proposição de encaminhamento do Ofício ao Poder Executivo Municipal com cópia as 338 

Secretarias Municipais e há aprovação da plenária com 12 (doze) votos favoráveis, que 339 

neste momento teve seu quorum ampliado devido a chegada de mais três conselheiros 340 

municipais. Dando continuidade o Presidente encaminha o Ponto de Pauta No.  8) 341 

Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças 342 

referente a venda do Veículo FIAT UNO MILLE, adquirido com recursos do FIA 343 

Estadual – Convênio No. 242/08 – Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, e aquisição de 344 

outros bens com o referido recurso: Etelda realiza a leitura do parecer – “Considerando 345 

que através do Ofício ADM No. 029/2013, a Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino 346 

justifica que vendeu o veículo FIAT UNO MILLE conforme já autorizado pelo CEDCA, 347 

contudo houve uma depreciação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) anteriormente 348 

orçado, para a venda no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); Considerando que a 349 

Entidade justificou que já adquiriu os quatro ar condicionados, diante da demora na 350 

deliberação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA 351 

PR e pretende comprar com o valor da venda do Veículo Fiat Uno Mille os seguintes 352 

objetos: 02 (duas) Máquinas de Lavar Roupa Marca Brastemp Digital de Onze Kilos; 01 353 

(uma) Mesa de Reunião Oval; 50 (cinqüenta) Canecas  de Inox; 03 (três) cadeiras de 354 

alimentação para crianças e 01 (um) Bebê Conforto e para tal apresentou três orçamentos 355 

de cada objeto; Considerando que a Entidade solicita a aprovação deste Conselho e 356 

posterior encaminhamento à Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – 357 

SEDS – Regional de Cascavel, para vistoria e elaboração de parecer técnico para 358 

apreciação e deliberação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 359 

– CEDCA, por se tratar de aquisição com recursos do FIA Estadual; Frente ao exposto, a 360 

Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 361 

Adolescente – CMDCA, após análise do pedido da Entidade Lar dos Bebês Pequeno 362 

Peregrino, quanto à venda do veículo supracitado e a destinação do recurso da venda 363 

para aquisição de objetos que se destinam a melhoria da qualidade do atendimento das 364 

crianças acolhidas na Entidade, é de parecer favorável a aprovação do pleito e envio da 365 

documentação ao Escritório Regional da SEDS de Cascavel para envio ao CEDCA PR”. 366 

Não havendo questionamentos  e manifestações o parecer é colocado em votação pelo 367 

Presidente e foi aprovado com 12 (doze) votos favoráveis pela Plenária. Prosseguindo 368 

encaminha-se o Ponto de Pauta No. 9) Apreciação e Aprovação do Parecer da 369 

Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, referente à validação de 370 

registro anual das Entidades Não Governamentais e Programas e Serviços  371 

Governamentais inscritas no CMDCA,  e de inscrição do Programa de Erradicação 372 

do Trabalho Infantil – PETI, desenvolvido pelo CREAS I – SEASO: Etelda realiza a 373 

leitura do Parecer da Comissão que dispõe o que segue: “Considerando a Lei Federal N° 374 

8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Considerando a Lei Municipal 375 

Nº 6.088/2012 que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do 376 

adolescente; Considerando a Resolução Nº 005/2013 do CMDCA que aprova parâmetros 377 

para validação anual, renovação quadrianual e requerimento de registro no CMDCA; 378 

Considerando a Resolução Nº 036/2013 do CMDCA que aprova o Plano de Metas, 379 

referente a entrega de alvarás de licença da vigilância sanitária e do corpo de bombeiros, 380 

pelas entidades governamentais e não governamentais, para validação anual e renovação 381 

quadrianual de registros no CMDCA; Considerando as Resoluções No. 001/2013, 382 

016/2013 e 041/2013 do CMDCA, que tratam do Cronograma dos Planos de Trabalho 383 

Anual 2013 e do relatório Anual de Atividades 2012; Considerando a Resolução N° 74 do 384 

CONANDA de 13 de setembro de 2001, que dispõe sobre o registro específico e 385 

fiscalização das entidades não-governamentais de fins não econômicos que tenham por 386 

objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional; Considerando  a 387 



Consolidação das Leis do Trabalho – CLT , artigo 430, alterado pela Lei 10.097 de 2000, 388 

que preconiza sobre a formação técnica profissional desenvolvida por entidades de fins 389 

não econômicos, que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação 390 

profissional; Considerando o Decreto Federal nº. 5.598/2005, que regulamenta a 391 

contratação de aprendizes; Considerando a Portaria do Ministério de Estado do Trabalho 392 

e Emprego nº. 615/2007, que cria o Cadastro Nacional de Aprendizagem, destinado à 393 

inscrição das entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica; 394 

Considerando que os Planos de Trabalho Anual/2013 e Relatórios Anual de 395 

Atividades/2012 e demais documentos que foram apresentados pelas Entidades com 396 

vistas à VALIDAÇÃO de INSCRIÇÃO e no Caso do Programa de Erradicação do Trabalho 397 

Infantil – PETI – SEASO/CREAS I para o REGISTRO junto ao CMDCA, em cumprimento 398 

aos prazos estabelecidos no Cronograma previsto pelo Conselho; seguiram os modelos 399 

aprovados pelo CMDCA através das Resoluções No.: 005/2013 de 06/02/2013 e 400 

036/2013 de 08/05/2013 e apresentaram as informações do Programa de Proteção nos 401 

itens de identificação do programa, descrição, público alvo, capacidade de atendimento, 402 

previsão do número de crianças, adolescentes e famílias atendidas, metas, objetivos, 403 

cronograma de atividades, recursos financeiros a serem utilizados, recursos humanos 404 

envolvidos, abrangência territorial, articulação com a rede socioassistencial e intersetorial, 405 

forma de participação dos usuários e monitoramento e avaliação. A Comissão tem como 406 

indicativo à Plenária os pareceres abaixo: 1) Quanto a Validação Anual de inscrição junto 407 

ao CMDCA, pelas seguintes Entidades/ Programas/Serviços: CRAS VOLANTE, CRAS 408 

INTERLAGOS, CRAS SANTA CRUZ, CRAS CASCAVEL VELHO, CRAS XIV DE 409 

NOVEMBRO, CRAS PERIOLO - Programa de proteção em regime de orientação e apoio 410 

sociofamiliar e apoio socioeducativo em meio aberto – PARECER: CONDICIONADA a 411 

entrega dos Alvarás do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária até a data 412 

limite de 17/09/2013, já prevista no Plano de Metas; PROGRAMA FAMÍLIA 413 

ACOLHEDORA - Programa em Regime de Acolhimento Familiar – PARECER: 414 

CONDICIONADA a entrega dos Alvarás do Corpo de Bombeiros e da Vigilância 415 

Sanitária até a data limite de 17/09/2013, já prevista no Plano de Metas; Centro de 416 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS I - Programa de Proteção 417 

em regime de orientação e apoio sociofamiliar – PARECER: CONDICIONADA a entrega 418 

dos Alvarás do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária até a data limite de 419 

17/09/2013, já prevista no Plano de Metas; Centro de Referência Especializado de 420 

Assistência Social – CREAS II - Programa Socioeducativo em regime de Liberdade 421 

Assistida e Prestação de Serviço à comunidade – PARECER: CONDICIONADA a 422 

entrega dos Alvarás do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária até a data 423 

limite de 17/09/2013, já prevista no Plano de Metas; EURECA I e EURECA II - 424 

Programa de Proteção em regime de apoio socioeducativo em meio aberto – PARECER: 425 

CONDICIONADA a entrega dos Alvarás do Corpo de Bombeiros e da Vigilância 426 

Sanitária até a data limite de 17/09/2013, já prevista no Plano de Metas; Unidade de 427 

Acolhimento Institucional Feminina e Masculina - Programa de Proteção em Regime 428 

de Acolhimento Institucional – PARECER: CONDICIONADA a entrega dos Alvarás do 429 

Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária até a data limite de 17/09/2013, já 430 

prevista no Plano de Metas; CAPS i e CAPS AD - Programa de Proteção em regime de 431 

atenção especializada em saúde da criança e do adolescente – PARECER: 432 

CONDICIONADA a entrega dos Alvarás do Corpo de Bombeiros e da Vigilância 433 

Sanitária até a data limite de 17/09/2013, já prevista no Plano de Metas; CENTRO DA 434 

JUVENTUDE - Programa de Proteção em regime de apoio socioeducativo em meio 435 

aberto – PARECER: CONDICIONADA a entrega dos Alvarás do Corpo de Bombeiros 436 

e da Vigilância Sanitária até a data limite de 17/09/2013, já prevista no Plano de 437 



Metas; Fundação Assis Gurgacz – FAG - Programa de Proteção em regime de apoio 438 

socioeducativo em meio aberto – PARECER: CONDICIONADA aos esclarecimentos 439 

abaixo, no prazo de 10 (dez) dias: _Item 6 – Plano de Ação – Origem dos recursos 440 

com discriminação de recursos próprios, oriundos dos convênios com empresas 441 

empregadoras dos adolescentes e outros... (valor de R$ 87.000.000,00); _ Esclarecer 442 

quanto ao número de adolescentes atendidos (total de 150), mesmo dado do ano 443 

anterior? _Informar se o adolescente Gabriel Moresco Prestes é usuário do 444 

Programa de Aprendizagem e se positivo a forma de inclusão do mesmo no 445 

Programa; _ Informar qual o valor cobrado das Empresas Conveniadas e 446 

Contratantes de Adolescentes e sua base legal; Associação Educacional Lins de 447 

Vasconcelos – “Guarda Mirim” - Programa de Proteção em regime de apoio 448 

socioeducativo em meio aberto – PARECER: CONDICIONADA aos esclarecimentos e 449 

entrega de documentos abaixo, no prazo de 10 (dez) dias: _Quanto ao 450 

funcionamento do Programa de Integração ao Mundo do Trabalho, o qual consta no 451 

Parecer Técnico No. 039 de 18/06/2013 como novo registro, sem que o mesmo tenha 452 

sido requerido junto ao Conselho; _ Providenciar requerimento de validação anual 453 

com a Logo da Entidade e não a do CMDCA; _ Item 9 – Plano de Ação: Discriminar 454 

os recursos pleiteados junto ao FIA Estadual – CEDCA/PR; _Ítem 8.6 (8.6.3 – Metas 455 

do Plano de Ação) – Clarificar; _ Informar qual o valor cobrado das Empresas 456 

Conveniadas e Contratantes de Adolescentes e sua base legal; Associação 457 

Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança – ACAPAC - Programa de Proteção 458 

em regime de orientação e apoio sociofamiliar – PARECER: CONDICIONADA a entrega 459 

dos Alvarás do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária até a data limite de 460 

17/09/2013, já prevista no Plano de Metas; Centro Social Beneficente Paróquia São 461 

Cristóvão – CEMIC - Programa de Proteção em regime de orientação e apoio 462 

sociofamiliar e apoio socioeducativo em meio aberto – PARECER: FAVORÁVEL; Lar dos 463 

Bebês Pequeno Peregrino - Programa de Proteção em regime de Acolhimento 464 

Institucional – PARECER: FAVORÁVEL; Associação Recanto da Criança - Programa 465 

de Proteção em regime de Acolhimento Institucional e Residencial – PARECER: 466 

CONDICIONADA a entrega dos Alvarás do Corpo de Bombeiros e da Vigilância 467 

Sanitária até a data limite de 17/09/2013, já prevista no Plano de Metas; APAE - 468 

Programa de Proteção em regime de orientação e apoio sociofamiliar – PARECER: 469 

CONDICIONADA aos esclarecimentos abaixo, no prazo de 10 (dez) dias: _ Quanto 470 

ao item 6 – Origem dos Recursos  e 7 (7.1, 7.2 e 7.3), pois não são os destinados ao 471 

Programa registrado no CMDCA? _ Porque o Plano de Trabalho Anual não foi 472 

extraído do IRSAS? _ Qual a faixa etária dos usuários do Programa registrado junto 473 

ao CMDCA; OSCIP GERAR – GERAÇÃO DE EMPREGO RENDA E APOIO AO 474 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL – Programa de Proteção em regime de apoio 475 

socioeducativo em meio aberto – PARECER: CONDICIONADA aos esclarecimentos e 476 

entrega de documentos abaixo, no prazo de 10 (dez) dias: _ Alvará de Licença da 477 

Vigilância Sanitária até a data de 17/09/2013; _ Requerimento (Anexo II) com 478 

logomarca da Entidade e devidamente assinado; _ Cópia do Alvará de 479 

funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal de Cascavel; _ Informar qual o 480 

valor cobrado das Empresas Conveniadas e Contratantes de Adolescentes e sua 481 

base legal. Quanto ao REGISTRO do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 482 

PETI, desenvolvido pelo CREAS I – SEASO – PARECER: FAVORÁVEL. O Presidente 483 

abre para discussão e esclarecimentos de dúvidas. Salete Gerardi de Lima Schrum 484 

solicita algumas informações, e questiona o “porquê” as ressalvas apareceram somente 485 

para as Entidades  Não Governamentais e quanto as Governamentais não apareceram 486 

ressalvas, quais foram os critérios utilizados para elaboração do parecer? E explica que 487 



num item do Plano são colocados dados financeiros gerais e após os específicos do 488 

Programa. Pede para que seja adiantado a ela os dados necessários para que já possa ir 489 

providenciando. Etelda esclarece que há necessidade de que primeiro aconteça a 490 

deliberação do CMDCA e após as Entidades serão oficiadas com cópia da Resolução do 491 

Conselho, argumentação que é complementada por Valdair e Evilásio. Etelda esclarece 492 

que o parecer é elaborado pela Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, cujos 493 

nomes constam no parecer lido, com base na análise da documentação recebida, em três 494 

reuniões realizadas. Valdair coloca que a Comissão não é composta somente por 495 

representantes Governamentais, mas a Comissão é composta por representantes 496 

Governamentais e Não Governamentais. Assim, o trabalho deve ser respeitado. Neste 497 

momento Salete se retirou da reunião. Patrícia contribui dizendo que não podemos 498 

desconsiderar o trabalho realizado pelas Comissões, haja vista que as mesmas atuam 499 

com seriedade e compromisso ético. Cesar salienta que talvez fosse importante se 500 

discutir acerca do papel do Conselheiro de Direitos, que mesmo representando uma 501 

instituição, ao se fazer presente nas reuniões a postura não deve prevalecer somente na 502 

defesa dos interesses da instituição que representa, mas a postura deve ser em defesa 503 

dos interesses da criança e do adolescente, pois essa é a maior responsabilidade do 504 

Conselheiro. Reforça ainda dizendo que deve haver imparcialidade por parte dos 505 

Conselheiros Municipais, e quando o Conselheiro quer fazer a defesa de interesses da 506 

Entidade a qual representa deverá pedir pauta para tal. Valdair reafirma que acredita que 507 

os Conselheiros não estão no CMDCA para defender causa própria e sim trabalhar em 508 

prol da Política da Criança e do Adolescente. Janete Maruska Roncaglio – Assistente 509 

Social do GERAR, diz que a Entidade cumprirá todas as exigências do CMDCA e que 510 

isso que o Conselho está fazendo é o mínimo no sentido de cobranças e fiscalização, pois 511 

é preciso trabalhar corretamente quando se trata de crianças e adolescentes.  O 512 

Presidente coloca o parecer em aprovação e o mesmo é aprovado com 10 (dez) votos 513 

favoráveis.  Ponto de Pauta No. 10) Para conhecimento o Ofício CODIN No. 514 

2.938/2013 de 02/07/2013 – MPT: Etelda realiza a leitura da justificativa legal de 515 

impedimento de participação enquanto membro ou conselheiro,  da Procuradoria da 516 

Justiça do Trabalho de Cascavel, devido envio de Ofício pelo CMDCA/CISVEL para que 517 

participasse da composição da Comissão. Não havendo questionamentos prossegue-se 518 

com o Ponto de Pauta No.11) Para conhecimento: Envio do Ofício Circular No. 519 

009/2013 de 08/08/2013, enviado às Entidades Não Governamentais e Programas e 520 

Serviços Governamentais com prazo de 10 (dez) dias para que enviem relatório com 521 

fotos e outros, referentes as ações desenvolvidas durante a SEMANECA, para a 522 

construção do relatório final do evento pelo CMDCA: Etelda procede a leitura do 523 

Ofício para conhecimento dos presentes. Valdair informa que os documentos são 524 

importantes para o CMDCA proceder a   prestação de contas da SEMANECA.  Etelda 525 

contribui dizendo que não somente para prestar contas, mas também para fins de 526 

registros do CMDCA, no que se refere a sua historicidade. Reforça ainda dizendo que o 527 

Conselho precisa realizar um acompanhamento mais efetivo das Entidades, Serviços e 528 

Programas de Atendimento, que os relatórios encaminhados apresentam somente 529 

números, não contendo uma análise crítica do serviço prestado, resultados e dificuldades. 530 

Assim sugere que se institua uma Sub-Comissão da Comissão de Monitoramento com 531 

este objetivo, pois apesar de ter-se formado três sub-comissões anteriormente estas não 532 

estão conseguindo fazer a análise do dados, que exige tempo. Sugere ainda que estes 533 

dados sejam considerados no momento da partilha do FIA. Continua colocando da 534 

necessidade de um envolvimento maior por parte das Entidades Não Governamentais na 535 

campanha do FIA, inclusive com apresentação de um Projeto de participação na 536 

Campanha. Celso propõe que o CMDCA solicite aos serviços que encaminhem os 537 



relatórios com dados qualiquantitativos dos serviços executados, para subsidiar a análise 538 

do CMDCA e contribuir no momento de definir os critérios de partilha do FIA. Após mais 539 

algumas contribuições é aprovado o encaminhamento de ofício solicitando que as 540 

Entidades e Programas e Serviços façam uma análise qualiquantitativa dos dados e 541 

informações mensais extraídos do IRSAS contendo metas e objetivos propostos e 542 

atingidos, proposições e dificuldades. A proposição é colocado em votação e é aprovada 543 

por 11 (onze) votos favoráveis. Ponto de Pauta No. 12) Informes: 12.1 – Reunião com 544 

a presença do CMDCA, Conselheiros Tutelares, Gestão da SEASO, por solicitação 545 

do Ministério Público, em data ainda em definição: Etelda e Valdair explicam que o Dr. 546 

Luciano solicitou ao CMDCA uma pauta na reunião de hoje, contudo a mesa diretiva do 547 

Conselho propôs a ele e houve a concordância, quanto a realização de uma reunião de 548 

trabalho, CMDCA, Conselheiros Tutelares e Gestão da SEASO, sendo que a data 549 

proposta é para 22 ou 23 de agosto, pela parte da manhã, contudo ainda depende de 550 

confirmação com o Promotor de Justiça. Patrícia solicita que o CMDCA verifique a 551 

possibilidade da reunião ser realizada após as dezesseis  horas.  Etelda diz que fará o 552 

contato com o Ministério Público e informará a data aos presentes para que coloquem em 553 

suas agendas. O Presidente Valdair reforça a importância dos Conselheiros do CMDCA 554 

estarem presentes diante da importância do momento e assim também em outras 555 

situações, pois tem percebido que a participação dos Conselheiros em eventos e outros 556 

momentos é bastante deficitária. 12.2 – 1ª. Exposição de Artes do CREAS II – 557 

“...Oportunidades positivas entrando na mente...” – período de visitação de 07/08 à 558 

30/08/2013 – Sala Verde de Arte de Cascavel – MAC  (anexa à Biblioteca Pública 559 

Municipal): Etelda reforça que o evento permanecerá aberto até 30/08 e que a exposição 560 

é de trabalhos desenvolvidos pelos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas 561 

junto ao CREAS II, e diante disso é muito importante que o Conselho prestigie. Celso diz 562 

que se alguma Entidade deseja que o CREAS II exponha seus trabalhos, é somente 563 

agendar o exposição junto a Coordenação do CREAS II.  12.3 –  Correspondência 564 

datada de 17/07/2013 – MTE- mudança de Gerente Regional: é feita a leitura para que 565 

todos tomem ciência do novo responsável pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 566 

Cascavel, assumida pelo Sr. Joaquim Ribeiro Junior, 21/06/2013 – DOU, Seção 2, Pág. 567 

66. 12.4 - Deliberação No. 066/2013 – CEDCA PR – Nota Técnica sobre diretrizes de 568 

transição para o primeiro processo de escolha unificada dos conselheiros tutelares 569 

em todo o território nacional: Etelda faz a leitura do documento. 12.5 – Ofício No. 570 

514/2013 de 15/07/2013 – alternância de Presidência e Vice Presidência no Conselho 571 

Tutelar Regional Oeste: Etelda faz a leitura do documento, o qual informa que a 572 

Presidente atual do Conselho Tutelar Regional Oeste é a Conselheira Tutelar  Andrelina 573 

Pedroza Battisti e a Vice Presidência do Conselheiro Tutelar Milton Barbosa.12.6 – Ofício 574 

No. 475/2013 de 03/07/2013 – SEASO, referente procura de novo imóvel, para sediar 575 

o Conselho Tutelar Regional Leste: Após Etelda fazer a leitura do documento, a 576 

Conselheira Tutelar Mônica diz que já indicaram vários imóveis da região à SEASO, 577 

contudo os valores de aluguel são bem superiores do imóvel atual, fato que não está 578 

gerando a aprovação da Gestão Municipal. Evilásio fala que dificilmente conseguirão um 579 

imóvel com as características pretendidas pelo valor de R$ 1500,00 (hum mil e 580 

quinhentos). Valdair diz que esse assunto precisa ser melhor analisado e discutido com a 581 

SEASO e que cabe ao CMDCA ajudar na articulação. 12.7 – Lei Municipal No. 582 

6.235/2013 – Determina à cassação dos alvarás de funcionamento de casas de 583 

diversões, boates, casa de shows, hotéis, motéis, pensões, bares, restaurantes e 584 

estabelecimentos congêneres que permitirem a prática ou fizerem apologia, 585 

incentivo, mediação ou favorecimento à prostituição infantil ou à pedofilia no 586 

Município de Cascavel: O Conselheiro de Direitos Evilásio coloca que tomou 587 



conhecimento desta Lei Municipal, na Reunião do Conselho Municipal de Turismo de 588 

Cascavel – CONTUR, no qual ele é Vice-Presidente, quando o assunto foi discutido e 589 

expõe sua preocupação frente a penalização prevista com  a cassação dos alvarás de 590 

licença e que a questão vai muito além disso, pois é preciso pensar em quem está 591 

acessando os locais e vitimizando crianças e adolescentes. Valdair diz que o assunto 592 

deve ser analisado de forma bem mais ampla, não apenas com a criação de uma Lei, e 593 

expõe quanto ao termo utilizado na referida Lei: “prostituição infantil”, pois não existe 594 

prostituição infantil e sim abuso e exploração sexual infantil. Após outras contribuições e 595 

discussão em relação a referida Lei, fica deliberado que a Mesa Diretiva realize 596 

articulação com o Vereador Gugu Bueno que propôs a Lei para discutir com ele o assunto 597 

e Patrícia contribui dizendo que é preciso analisar a Lei Nacional que já existe e se a 598 

mesma prevê a legalização a Nível Municipal. Diante disso Patrícia ficou de buscar estes 599 

subsídios para auxiliar a Mesa Diretiva do Conselho nas argumentações com o aludido 600 

Vereador. 12.8 – Substituição da Conselheira Municipal Terezinha Ferraz na Mesa 601 

Diretiva do CMDCA – função de 1ª. Secretária: Terezinha justifica sua dificuldade em 602 

conciliar a função de auxiliar na secretaria dos trabalhos do CMDCA e coloca a mesma a 603 

disposição, para que seja assumida por outro Conselheiro de Direitos. Não havendo 604 

manifestações sugere-se o nome de Noeli Menegatti Souza, a mesma aceita e a 605 

substituição é aprovada pela unanimidade dos presentes com 11 (onze) votos favoráveis. 606 

12.9 - Curso de Formação Continuada “Capacitação do CMDCA Modalidade 607 

Avançada”, sendo 02 (duas) Vagas para Conselheiros de Direitos Não 608 

Governamentais e 02 (duas) Vagas para Conselheiros de Direitos Governamentais, 609 

cujas inscrições devem ser feitas no período de 13 à 23/08/2013: Etelda realiza a 610 

leitura do documento, clarifica quanto aos prazos e importância da participação de 611 

conselheiros municipais. Se dispõe a participar enquanto Secretária Executiva, contudo 612 

como a capacitação é específica para Conselheiros de Direitos é necessário pedido 613 

formal do Conselho junto à SEDS. Patrícia, Ida e Noeli demonstram interesse em 614 

participar e Etelda ficou de repassar a elas as fichas de inscrição para que as 615 

encaminhem no prazo estipulado. Colocado em aprovação é aprovado com 11 (onze) 616 

votos favoráveis. 12.10 - E-Mail referente Reunião da Comissão de Rede da Criança e 617 

do Adolescente dia 19/08, às 8h30, Auditório da SESAU: É feita a leitura do e-mail e 618 

Cesar diz que participará, pois é o representante do CMDCA,  e se compromete em trazer 619 

as informações na próxima reunião do CMDCA, na qual terá pauta para este fim. 620 

Finalizando a Conselheira Tutelar Monica solicita informação quanto ao calendário de 621 

reuniões do CMDCA. Etelda esclarece que em reunião anterior foi deliberado pela 622 

plenária, que devido suas férias excepcionalmente neste mês de agosto a Reunião 623 

Ordinária seria na segunda quarta-feira do mês ao invés de ser na primeira quarta-feira. 624 

Além disso, foi enviado e-mail a todos informando essa alteração de data. Nada mais 625 

havendo para tratar o Presidente do Conselho agradece a presença de todos e a 626 

receptividade do CREAS I, e deu por encerrada a Reunião Ordinária do CMDCA às onze 627 

horas e trinta minutos e eu Etelda Madsen lavrei a presente ata, que após lida e 628 

aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente do CMDCA Sr. Valdair Mauro Debus. 629 


