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ATA N° 19 – 24/09/2013 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e treze, aconteceu às oito horas e 1 
trinta e cinco minutos, na sala de reuniões do terceiro piso da Prefeitura Municipal de 2 
Cascavel, Rua Paraná, 5.000, Centro – Cascavel PR, a Reunião Extraordinária do 3 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA com a presença 4 
da maioria de seus conselheiros de direitos, conforme consta na lista de presença anexa, 5 
sua mesa diretiva e demais convidados, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. 6 
Apreciação e Aprovação da Pauta da Reunião; 2. Apreciação e Aprovação das 7 
Justificativas de Ausências; 3. Substituições e Posses de Conselheiros de Direitos: 8 
Of. No. 133/2013 – 15/08/2013 – ACAPAC e Ofício/DIR/0067-2013 de 17/09/2013 – 9 
OAB; 4. Apresentação de Relatório de Atendimentos do Conselho Tutelar Regional 10 
Oeste – referente período de Maio à Agosto de 2013; (45 minutos); 5. 11 
Esclarecimentos de dúvidas e debate acerca dos dados apresentados pelo 12 
Conselho Tutelar Regional Oeste; (15 minutos); 6. Apresentação de Relatório de 13 
Atendimentos do Conselho Tutelar Regional Leste – referente período de Maio à 14 
Agosto de 2013 - (45 minutos); 7. Esclarecimentos de dúvidas e debate acerca dos 15 
dados apresentados pelo Conselho Tutelar Regional Leste - (15 minutos); 8. 16 
Conclusões, proposições e encaminhamentos; 9. Informes: 9.1 – Reprogramação 17 
Reunião Ordinária do CMDCA de Outubro/2013 – proposição de que ocorra na data 18 
de 16/10 (3ª. quarta-feira) ao invés de 02/10; 9.2 – Inauguração do 4º. Bloco do 19 
Condomínio da Terceira Idade em 09/10 (2ª. Quarta-Feira). O Presidente do Conselho 20 
Valdair Mauro Debus, inicia a reunião agradecendo presença dos Conselheiros, visitantes 21 
e Conselheiros Tutelares que farão a apresentação de dados dos atendimentos 22 
realizados pelos dois Conselhos Tutelares, Leste e Oeste. Introduz a pauta da reunião, 23 
fazendo a leitura do 1. Apreciação e Aprovação da Pauta da Reunião: expõe que a 24 
mesa diretiva tem inclusões a serem feitas e solicita que a Secretária Executiva do 25 
Conselho Etelda Madsen as faça. Etelda solicita a inclusão de mais um informe – 9.3 – 26 
Convite para Audiência Pública na Câmara Municipal de Vereadores na data de 27 
25/09/2013 às 19hs com a temática – “Políticas Públicas de Combate ao Tráfico 28 
Ilícito e Uso Indevido de Drogas do Município de Cascavel”. A inclusão foi aprovada 29 
com 10 (dez) votos favoráveis, ou seja, cem por cento do quorum. Dando continuidade o 30 
Presidente Valdair Mauro Debus encaminha o ponto de pauta 2. Apreciação e 31 
Aprovação das Justificativas de Ausências e solicita que a Secretária Executiva do 32 
CMDCA realize a leitura das mesmas. Etelda lê as justificativas dos Conselheiros 33 
Municipais Inês de Paula que se encontra nesta data em Reunião do Colegiado Estadual 34 
de Gestores Municipais de Assistência Social - COGEMAS em Maringá PR, Maria Tereza 35 
Chaves devido outros compromissos de trabalho, Terezinha Ferraz por estar em atividade 36 
do Curso de Mestrado e informa que já solicitou sua substituição junto ao Núcleo Regional 37 
do Conselho Regional de Serviço Social – NUCRESS e a justificativa correspondente à 38 
Reunião de 04/09/2013 do Sr. Alberto R. Pompeu que apresentou atestado de saúde. O 39 
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Presidente coloca as justificativas em votação e as mesmas são aprovadas com 10 (dez) 40 
votos favoráveis. Prosseguindo realiza-se a posse de conselheiros, previstas na pauta 3. 41 
Substituições e Posses de Conselheiros de Direitos: Of. No. 133/2013 – 15/08/2013 – 42 
ACAPAC e Ofício/DIR/0067-2013 de 17/09/2013 – OAB. O Presidente empossa a Sra. 43 
Schirley Pietsch da Associação Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança de 44 
Cascavel - ACAPAC que substitui a Sra. Janaina Alves Teixeira e a Sra. Leoni Aldete 45 
Prestes Naldino que passa a representar a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, que 46 
teve sua vaga retomada junto ao Conselho. A Sra. Noeli Aparecida Zanini Menegatti de 47 
Souza, passa a assumir a vaga de titular devido à recomposição das Entidades, na 48 
condição de representante da Associação de Conselheiros Tutelares do Oeste 49 
Paranaense - ACTOP. As novas conselheiras foram aclamadas pelos presentes. 50 
Prosseguindo o Presidente passa a palavra aos Conselheiros Tutelares do Conselho 51 
Tutelar Regional Oeste para o cumprimento do previsto na pauta No. 4. Apresentação de 52 
Relatório de Atendimentos do Conselho Tutelar Regional Oeste – referente período 53 
de Maio à Agosto de 2013; (45 minutos). A Conselheira Silvana de Andrade inicia a 54 
apresentação através de exposição de slides, nos quais constam os dados de 55 
atendimentos do Conselho Tutelar Regional Oeste. Inicialmente expõe uma frase me 56 
Mário Quintana, após apresenta a equipe de apoio administrativo do Conselho, que é 57 
composta por: Simone C. Weisheimeir – Educadora Social (com função de Sec. 58 
Administrativa); Clair Mª Zardo - Auxiliar Assit. Social (função Auxiliar de Administrativo, 59 
licença prêmio); Arinela Beilke _ Agente Administrativo (com função de Auxiliar 60 
Administrativo); Eliane Apolinário – Estágiária; Rosana Molina Fontana- Monitora (com 61 
função de Telefonista, atestado médico aprox 3 meses) e Terezinha Mahl- Zeladora. Os 62 
Conselheiros Tutelares em exercício (Andrelina, Milton, Adilson, Otaviano e Silvana) e 63 
endereço e formas de contato com o referido Órgão. Expôs que atualmente a Andrelina 64 
Battisti é a Presidente e o Milton Barbosa o Vice-Presidente do Colegiado. Durante o 65 
período, participaram de reuniões sistemáticas da rede geral e de construção do protocolo 66 
da SEASO junto ao CAPS AD, CREAS I, COMAD, CEVI/PETI, REUNIÕES EM 67 
ESWCOLAS, CAPS i, CMDCA, FUNDEB, Evasão Escolar, SEMED e CISVEL, bem como 68 
de atendimentos descentralizados com o CRAS VOLANTE nos Distritos e Assentamentos 69 
relativos a apoio ao CRAS e Programa Família Paranaense e as reuniões do colegiado do 70 
Conselho que acontecem sempre nas sextas-feiras no período matutino. Informou que 71 
também têm feito trabalhos de divulgação do ECA junto a escolas / colégios, orientação 72 
para diretores, coordenadores e professores, em reuniões de pais, abordagem junto a 73 
Policia Militar, Civil e Federal AIFU, estudo de casos (rede de proteção), Abrigo de 74 
Mulheres Vanusa Covatti, abordagem de rua em parceria com o plantão social/ indígenas, 75 
Unidades de Acolhimento Institucional Masculinas e Femininas e Família Acolhedora. 76 
Apresentou planilhas com a totalização de dados dos anos 2012 a 2013: Novos – 1.253, 77 
Retornos – 1.602, Informações – 339, Totalizando 3.194. Gráficos com dados das 78 
violações de direitos de 2012 que totalizou 1.456. Quanto aos atendimentos realizados no 79 
período de janeiro à agosto de 2012: Novos – 857, Retornos – 1.651, Informações – 499, 80 
totalizando 3.007 atendimentos. Quanto ao período correspondente de maio à agosto de 81 
2013, apresentou as seguintes informações: Novos – 441, Retornos – 914, Informações – 82 
292, totalizando 1.647 atendimentos. Informou também a quantidade de ofícios e 83 
comunicações internas expedidas e Informações prestadas por telefone. Prosseguindo 84 
realizou a exposição de dados referentes aos direitos violados no DIREITO A VIDA E A 85 
SAÚDE: Atendimento inadequado de saúde: total de 07 casos; Prejuízo a vida e a saúde 86 
por ação ou omissão: 10 casos. DIREITO A LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE: 87 
Atos atentatórios à cidadania: 24 casos; Discriminação: 09 casos; Negação do direito a 88 
liberdade e respeito: 02 casos; Submissão de crianças ou adolescentes a atividades 89 
ilícitas ou contravenções sociais: 12 casos; Violência Física: 18 casos; Violência 90 
Psicológica: 37 casos; Violência Sexual – Abuso: 26 casos; Violência Sexual – Exploração 91 
Sexual Comercial: 01 caso. CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: Atos 92 
atentatórios as exercício da cidadania: 06 casos; Ausência de programas e ações 93 



específicas para aplicação de medidas de proteção: 07 casos; Inadequação do convívio 94 
familiar: 45 casos; Privação ou dificuldade de convívio familiar: 86 casos; Violações a 95 
dignidade / negligencia familiar: 233 casos. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 96 
LAZER:  Atos atentatórios ao direito a educação: 09 casos; Ausência de educação infantil 97 
ou impedimento de acesso: 404 casos, sendo o maior índice a falta de vagas em creche 98 
ou entidade equivalente; Falta de condições educacionais adequadas: 166 casos; 99 
Impedimento de permanência no sistema escolar: 365 casos; Inexistência de ensino 100 
fundamental ou dificuldade no acesso: 02 casos. PROFISSIONALIZAÇÃO E PROTEÇÃO 101 
NO TRABALHO: condições irregulares de trabalho: 08 casos; Direitos das populações 102 
indígenas: 20 casos. Prosseguindo o presidente sugere que seja dada continuidade com 103 
a apresentação do Conselho Tutelar regional Leste e após seja aberto o debate. A 104 
plenária concorda e o mesmo repassa a palavra ao Conselho Tutelar Regional Leste para 105 
que proceda a apresentação do seu relatório. 6. Apresentação de Relatório de 106 
Atendimentos do Conselho Tutelar Regional Leste – referente período de Maio à 107 
Agosto de 2013 - (45 minutos: A Conselheira Gelvana Schimidt inicia a apresentação 108 
através de exposição de slides, nos quais constam os dados de atendimentos do 109 
Conselho Tutelar Regional Oeste referente ao período de janeiro até agosto do corrente 110 
ano. Inicialmente expõe quais são os Conselheiros Tutelares em exercício (Gelvana, 111 
Eduardo, Mônica, Maria Fátima e Maria Helena). Apresentou uma síntese das violações 112 
de direitos de janeiro à 23/09/2013: Convivência Familiar e Comunitária – 222; Direito à 113 
Vida e a Saúde – 49; Educação, Cultura, Esporte e Lazer – 321; Liberdade, Respeito e 114 
Dignidade – 73; Profissionalização e Proteção ao Trabalho – 04, totalizando 701 violações 115 
de direitos. Total de 377 denúncias recebidas no período de 01/05/2013 à 31/05/2013, 116 
com detalhamento de quantidades recebidas por cada Conselheiro Tutelar do Colegiado: 117 
Gelvana – 159; Monica – 103; Luziara – 15 e Maria Helena – 11. Total geral de fatos do 118 
mesmo período – 278. Quanto aos dados de documentos: ofícios emitidos números locais 119 
- 666; ofícios emitidos SIPIA local 2013 - 112; ofícios emitidos SIPIA WEB/ 2013 - 743; 120 
Total de Ofícios – 1.521 e total de prontuários novos abertos/ 2013 - 784. Apresentou a 121 
síntese de violações de direitos, momento em que esclareceu que há um grande número 122 
ainda não sipiado devido às substituições de Conselheiros Tutelares ocorridas. 123 
CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: 96 casos; DIREITO A VIDA E A SAÚDE: 124 
23 casos; EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER: 95 casos; DIREITO A 125 
LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE: 28 casos; PROFISSIONALIZAÇÃO E 126 
PROTEÇÃO NO TRABALHO: 01 caso. Total de direitos violados: 243. Realizou o 127 
detalhamento de dados: DIREITO A VIDA E A SAÚDE: Não atendimento em saúde: 05 128 
casos; Atendimento inadequado de saúde: total de 02 casos; Prejuízo a vida e a saúde 129 
por ação ou omissão: 01 casos e Atos atentatórios a vida e a saúde: 15 casos, totalizando 130 
23 casos. LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE: Negação do direito a liberdade e 131 
respeito: 01 caso; Atos atentatórios à cidadania: 03 casos; Discriminação: 01 caso; 132 
Violência Psicológica: 06 casos; Violência Física: 07 casos; Violência Sexual e Abuso: 10 133 
casos, totalizando 28 casos. CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: Atos 134 
atentatórios as exercício da cidadania: 02 casos; Privação ou dificuldade de convívio 135 
familiar: 15 casos; Inadequação do convívio familiar: 28 casos;  Violações a dignidade / 136 
negligencia familiar: 51 casos, totalizando 96 casos. PROFISSIONALIZAÇÃO E 137 
PROTEÇÃO NO TRABALHO: condições irregulares de trabalho: 01 caso. Prosseguindo 138 
apresentou informações relativas à participação dos Conselheiros em atividades da rede 139 
de atendimento, sendo elas: em reuniões de duas comissões da rede geral, reuniões de 140 
conselheiros tutelares com gestão da SEASO, do conselho da comunidade, COMAD, 141 
PETI, Centro da Juventude, protocolo da SEASO, CMDCA, FUNDEB, saúde, bolsa 142 
família, CISVEL, sobre questões indígenas, reuniões esporádicas do SGD e semanais 143 
com Dr. Luciano e do Colegiado do Conselho Tutelar nas sextas-feiras pela manhã, 144 
realização de palestras em escolas, unidades básicas de saúde, associações de bairro e 145 
esclarecimentos e informações à Mídia em geral e participação em cursos e capacitações 146 
ofertadas pela EAD/SEDS/SIPIA WEB e de Formação pela Unioeste. Dando sequência, 147 



apresentou planilha contendo os seguintes dados, referente à 2013/2013: casos novos – 148 
1.728; retornos – 1.721; informações prestadas – 347; números de casos não sem sipiar – 149 
aproximadamente 900 e a média de atendimentos por conselheiro tutelar, no período de 150 
vinte meses – 940. Finalizadas as apresentações o Presidente abre as inscrições para o 151 
debate, dúvidas e contribuições, relativos às pautas 5. Esclarecimentos de dúvidas e 152 
debate acerca dos dados apresentados pelo Conselho Tutelar Regional Oeste; (15 153 
minutos) e 7. Esclarecimentos de dúvidas e debate acerca dos dados apresentados 154 
pelo Conselho Tutelar Regional Leste - (15 minutos): Andressa Bremm, Assistente 155 
Social do Ministério Público, solicita os dados referentes à quantidade de crianças e 156 
adolescentes atendidos e provenientes de quais territórios. Mônica esclarece que não é 157 
possível gerar uma tabela com estes dados através do SIPIA WEB, era possível pelo 158 
SIPIA LOCAL, para chegar a estes dados há necessidade de um levantamento manual. 159 
Diante disso, Etelda Madsen da Secretaria Executiva do CMDCA, sugere que seja feita 160 
uma planilha na qual sejam apontados de forma manual estes dados, inclusive com o 161 
apoio de funcionários da área administrativa. Celso Beno Lunkes, Gerente da Proteção 162 
Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, diz que quanto à 163 
demanda reprimida do CREAS I há sessenta casos na lista de espera, sendo estes casos 164 
não encaminhados pelos Conselheiros Tutelares. Quanto a vagas para o acolhimento 165 
institucional e familiar informou que não há neste momento nenhum caso de lista de 166 
espera para acolhimento de crianças de zero a doze anos, contudo caso surja à 167 
necessidade não há vagas para acolhimento nesta faixa de idade. Salienta também que 168 
as vagas existentes no Recanto da Criança e Lar dos Bebês estão sempre esgotadas e 169 
supridas em sua totalidade. Informa que essas informações podem ser acessadas através 170 
do IRSAS. É discutida a questão da priorização das demandas atinentes às crianças e 171 
adolescentes enquanto prioridade absoluta. Há sugestão que os Secretários Municipais 172 
sejam convocados para q reunião de apresentação de dados pelos Conselhos Tutelares. 173 
Etelda lembra a todos que o CMDCA tem em sua composição representantes de todas as 174 
Secretarias Municipais e que cabe a estes fortalecerem as discussões das plenárias e 175 
inclusive responderem pela Secretaria, uma vez que foram indicados pelos Secretários 176 
Municipais como seus representantes. Ida expõe a sua dificuldade e solicita que o 177 
Conselho interceda junto à Secretaria de Esportes e Lazer, quando o Presidente do 178 
Conselho sugere que ela faça esta interlocução para que a representação seja repensada 179 
com vistas a garantir os encaminhamentos do CMDCA. Laura Zanchin da Secretaria 180 
Municipal de Educação e Silvânia Maria P. Kaizer da Secretaria Municipal de Saúde 181 
clarificam que na próxima apresentação de dados trarão as informações relativas às 182 
secretarias que representam e se colocam a disposição para os encaminhamentos que se 183 
fizerem necessários as respectivas secretarias. Etelda questiona aos conselheiros como 184 
acontecem os atendimentos, momento em que menciona como exemplo que tem havido 185 
denúncias que demonstram que o trabalho dos conselheiros acontece de forma técnica, 186 
realizando mediações de conflitos, com oitiva das partes, quando no seu entender deveria 187 
ser realizada a identificação da violação de direito e os respectivos encaminhamentos 188 
para a rede de atendimento. Mônica e Gelvana argumentam que em muitos casos 189 
precisam detalhar o atendimento, para entender melhor qual é a violação de direito, e que 190 
priorizam e buscam garantir um atendimento mais humanizado. Andrelina se reporta ao 191 
Artigo 137 do ECA, visando esclarecer que somente o Judiciário a pedido da parte 192 
interessada é quem pode questionar a forma de trabalho dos conselheiros tutelares. Após 193 
algumas contribuições neste sentido, a Conselheira Mônica solicita a palavra e expõe sua 194 
insatisfação e dos demais conselheiros tutelares em relação à postura do CMDCA, que 195 
em sua opinião não tem tomado frente e se posicionada em relação às várias demandas 196 
e questões relativas à política municipal dos direitos da criança e do adolescente, como: 197 
ausência de acompanhamento em relação o PPA e LDO quanto à previsão de recursos 198 
para a criação do terceiro conselho tutelar, momento em que questionou se o CMDCA 199 
sabe quanto significa em termos financeiros o custo para a manutenção de cada conselho 200 
tutelar. Também se posicionou questionando o que efetivamente o CMDCA está fazendo 201 



quanto à necessidade de melhorias de estrutura para os EURECAS I e II, CREAS I, 202 
CEACRI, vagas em CMEIs e Lei relativa ao Programa de Evasão Escolar, pois estes não 203 
estão dando conta da demanda. Que os Conselhos Tutelares atendem, fazem os 204 
encaminhamentos e as crianças e adolescentes continuam com seus direitos violados, 205 
pois não são atendidas por falta de vagas e de estrutura dos serviços para garantir este 206 
atendimento. Questiona sobre as dificuldades de estruturas dos CRAS, que precisam 207 
garantir um trabalho mais efetivo na área de prevenção e de apoio às famílias, assim 208 
como os demais da rede de atendimento, e que cabe ao CMDCA fazer este 209 
acompanhamento e verificar o que está sendo garantido para as famílias que são 210 
atendidas ou que deixam de ser atendidas. Gelvana contribui expondo que há 211 
necessidade urgente de fazer um trabalho mais efetivo com os pais, pois “os filhos estão 212 
ficando descartáveis, e a negligência é absurda”. Mônica questiona quantos conselheiros 213 
do CMDCA já conhecem os conselhos tutelares, e salienta que apenas a Patrícia foi 214 
visitá-los, com o objetivo específico de notificações devido processos, o seu Pompeu e 215 
outros poucos. A Conselheira do CMDCA Laura esclarece que o cadastro para vagas em 216 
CMEIs não está totalmente atualizado, pois várias famílias se inscrevem em múltiplos 217 
cadastros e em vários CMEIs ao mesmo tempo, dificultando o controle real da demanda, 218 
contudo se dispôs a trazer essas informações para cruzamento com os dados dos 219 
Conselheiros Tutelares. Patrícia fala que reconhece que tem estado ausente e que 220 
enquanto conselheira tem deixado a desejar, assim como o próprio CMDCA. Após outras 221 
contribuições fica deliberado com dez votos favoráveis e abstenção da Ida Maria e do 222 
Celso, que para a próxima reunião de apresentação de dados pelos conselheiros tutelares 223 
que estes enviem os slides com no mínimo dois dias de antecedência para análise de 224 
todos os conselheiros do CMDCA, bem como para o Núcleo Regional de Educação e 225 
Secretarias Municipais de Educação, Esportes e Lazer, Cultura, Saúde e Assistência 226 
Social para que possam trazer informações e alternativas em relação aos dados e 227 
demandas apresentadas pelos Conselhos Tutelares, para o cruzamento de informações e 228 
uma discussão mais fundamentada com vistas a possíveis encaminhamentos por parte do 229 
CMDCA. Quanta aos questionamentos e argumentações de Mônica que o CMDCA deve 230 
ser mais atuante em relação às demandas existentes, Etelda propôs que fosse realizada 231 
uma reunião com a presença dos Conselheiros Tutelares para juntos planejar os 232 
encaminhamentos necessários, uma vez que também é responsabilidade desses a 233 
fiscalização das Entidades e Serviços e providências quanto à ausência de políticas 234 
públicas.  Esta proposta foi aprovada com dez votos favoráveis, sendo que ficou 235 
agendada a reunião para a data de 03/10/2013 às 14hs, na Sala de Reuniões da SEASO, 236 
com a presença da mesa diretiva do CMDCA, comissão de inscrição, monitoramento e 237 
avaliação, conselheiros tutelares e gestão da SEASO. 9. Informes: 9.1 – 238 
Reprogramação Reunião Ordinária do CMDCA de Outubro/2013 – proposição de 239 
que ocorra na data de 16/10 (3ª. quarta-feira) ao invés de 02/10; 9.2 – Inauguração 240 
do 4º. Bloco do Condomínio da Terceira Idade em 09/10 (2ª. Quarta-Feira). O 241 
Presidente coloca em aprovação a proposição de alteração da data da reunião, devido à 242 
necessidade da Secretária Executiva Etelda se ausentar do trabalho para compensar 243 
horas, no período que antecederá a próxima reunião que aconteceria em 02/10/2013. A 244 
proposta foi aceita pela unanimidade dos conselheiros presentes. O Presidente repassa 245 
aos presentes a informação de inauguração do 4º. Bloco do Condomínio da Terceira 246 
Idade e falou quanto à importância da presença de todos que tiverem disponibilidade. 247 
Concluída a pauta, o Presidente Valdair Mauro Debus agradeceu a presença de todos, e 248 
deu por encerrada a reunião às onze horas e trinta minutos, e eu Etelda Madsen lavro a 249 
presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo presidente do 250 
Conselho.251 

 


