
                                                                                                                                                                                                                                                          
REUNIÃO ORDINÁRIA 
ATA N° 21 – 06.11.2013 

 

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e treze, aconteceu às oito horas e trinta e 1 

cinco minutos, nas dependências da Associação dos Portadores de Fissura Lábio 2 

Palatina de Cascavel - APOFILAB, sito ao endereço da Rua Helio Richardi, Nº. 1790 – 3 

Bairro Claudete – Cascavel PR, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos 4 

da Criança e do Adolescente – CMDCA com a presença da maioria de seus conselheiros 5 

de direitos, conforme consta na lista de presença anexa, sua mesa diretiva e demais 6 

convidados, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1) Apreciação e Aprovação da 7 

Pauta da Reunião; 2) Apreciação e Aprovação das justificativas de Ausência; 3) 8 

Apreciação e Aprovação da Ata de Reuniões Nº 20 de 16/10/2013; 4) Fala de 9 

Representante da Entidade APOFILAB (10 minutos); 5) Apreciação de Aprovação do 10 

Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, relativo ao pedido 11 

de registro no CMDCA pela Entidade Não Governamental APOFILAB; 6) Apreciação 12 

e Aprovação do Parecer da Comissão Especial de Leis, quanto à instituição de 13 

Comissão Especial para Apuração Sumária de denuncia relativa datada de 14 

10/09/2013 – Conselheiro Tutelar Regional Oeste; 7)Apreciação e Aprovação do 15 

Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, referente à Minuta de decreto do 16 

FIA Municipal; 8) Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Orçamentos 17 

e Finanças, relativo à aquisição de bens pela Entidade Lar dos Bebes Pequeno 18 

Peregrino, decorrentes da venda do veiculo FIAT UNO MILLE, adquirido com 19 

recursos do FIA Estadual – Convenio Nº 242/08 de Junho de 2013; 9) Apreciação e 20 

Aprovação do Parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças, de transferência de 21 

um Conjunto de Estofados 2X3 Lugares em Corvim – Patrimônio Nº 01 – 63950 – 22 

Adquirido com recursos do FIA Municipal, atendendo solicitação da SEASO através 23 

do Oficio Nº 782/2013 de 18/10/2013; 10) Definição de um representante do CMDCA, 24 

para participar do 1º Fórum Regional de Proteção Infanto Juvenil na data de 25 

08/11/2013, das 8 às 16h30 em Santa Helena do Oeste, juntamente com o Presidente 26 

do Conselho e um Conselheiro Tutelar, que preferencialmente não tenha 27 
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participado de outra capacitação (as inscrições devem ser realizadas junto ao portal 28 

do Município de Santa Helena em Banner especifico); 11) Para conhecimento: - 29 

Custo Mensal dos Conselhos Tutelares Regionais Leste e Oeste; - Repasse de 30 

informações pela Conselheira do CMDCA – Sra. Maria Tereza Chaves, sobre sua 31 

participação o 6º Fórum Nacional de Conselheiros Tutelares em Brasília DF; 12) 32 

Informes: - Whokshop do Terceiro Setor, 12/11/2013, 13h às 17h30 – Auditório 33 

SESI/SENAI Cascavel “Boas Praticas das Organizações Sociais do Conselho 34 

Paranaense de Cidadania Empresarial”; - Festa de Encerramento SEASO e 35 

CONSELHOS MUNICIPAIS em 11/12/2013 – ASSERVEL às 19h30. Inicialmente o 36 

Presidente Valdair Mauro Debus, agradece a presença de todos e em especial a equipe 37 

de profissionais e dirigentes da APOFILAB pela acolhida. Considerando o grande numero 38 

de convidados presentes, propõe uma breve apresentação de todos. Há a apresentação 39 

dos conselheiros e especialmente dos seguintes visitantes: Karen Richter Romero e 40 

Andressa Bremm representantes do Ministério Publico Francielli Castelli representante da 41 

Secretaria Municipal de Assistência Social, o Senhor Emo Urbino Assessor do Vereador 42 

Pedro Maria Martendal de Araujo, Sara Caldart Lupatini Estagiaria de Psicologia no 43 

Ministério Publico, Marcia Weiber Assistente Social da Associação Cascavelense de 44 

Amigos de Surdos – ACAS, Eleandro Roberto Nicola Diretor do CENSE I e a Tenente 45 

Denise Rauber de Souza do 6º Comando do Batalhão da Policia Militar, bem como das 46 

representantes da APOFILAB Silvana Becker – Auxiliar de Direção, Luciane – Psicóloga e 47 

Ana Paula e Claudia – Professoras/Pedagogas. Dando inicio aos trabalhos, o Presidente 48 

coloca em aprovação o ponto de pauta Nº 1) Apreciação e Aprovação da Pauta da 49 

Reunião: A Secretária Municipal de Assistência Social Inês de Paula solicita a seguinte 50 

inclusão - Apreciação e Aprovação do Plano de Trabalho e Aplicação do Programa de 51 

Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por medida Socioeducativa – AFAI, 52 

encaminhado ao CMDCA através do Oficio SEASO – Nº 813/2013 de 05/11/2013. Etelda 53 

Madsen - Assistente Social do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 54 

Adolescente – CMDCA, solicita que no ponto de pauta Nº 6 seja acrescentado a 55 

Apreciação e Aprovação de Instituição de Comissão Especial para Apuração Sumária do 56 

pedido de providencias administrativas do Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude 57 

– Oficio nº 5.904/2013 de 29/10/2013 – Proc. nº 0029278 – 11.2013.8.160021. Não 58 

havendo mais inclusões as solicitações são aprovadas por unanimidade de 11 (onze) 59 

votos favoráveis, e a pauta passa a ter a seguinte redação e nova ordem de numeração: 60 

1) Apreciação e Aprovação da Pauta da Reunião; 2) Apreciação e Aprovação das 61 

justificativas de Ausência; 3) Apreciação e Aprovação da Ata de Reuniões Nº 20 de 62 

16/10/2013; 4) Fala de Representante da Entidade APOFILAB (10 minutos); 5) 63 



Apreciação e Aprovação do Plano de Trabalho e Aplicação do Programa de Atenção 64 

às Famílias dos Adolescentes Internados por medida Socioeducativa – AFAI, 65 

encaminhado ao CMDCA através do oficio SEASO – Nº 813/2013 de 05/11/2013; 6) 66 

Apreciação de Aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e 67 

Avaliação, relativo ao pedido de registro no CMDCA pela Entidade Não 68 

Governamental APOFILAB; 7) Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão 69 

Especial de Leis, quanto à instituição de Comissão Especial para Apuração Sumária 70 

de denuncia relativa datada de 10/09/2013 – Conselheiro Tutelar Regional Oeste e 71 

Apreciação e Aprovação de Instituição de Comissão Especial para Apuração 72 

Sumária do pedido de providencias administrativas do Juiz de Direito da Vara da 73 

Infância e Juventude – Oficio nº 5.904/2013 de 29/10/2013 – Proc. nº 0029278 – 74 

11.2013.8.160021; 8)Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de 75 

Orçamento e Finanças, referente à Minuta de decreto do FIA Municipal; 9) 76 

Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças, 77 

relativo à aquisição de bens pela Entidade Lar dos Bebes Pequeno Peregrino, 78 

decorrentes da venda do veiculo FIAT UNO MILLE, adquirido com recursos do FIA 79 

Estadual – Convenio Nº 242/08 de Junho de 2013; 10) Apreciação e Aprovação do 80 

Parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças, de transferência de um Conjunto 81 

de Estofados 2X3 Lugares em Corvim – Patrimônio Nº 01 – 63950 – Adquirido com 82 

recursos do FIA Municipal, atendendo solicitação da SEASO através do Oficio Nº 83 

782/2013 de 18/10/2013; 11) Definição de um representante do CMDCA, para 84 

participar do 1º Fórum Regional de Proteção Infanto Juvenil na data de 08/11/2013, 85 

das 8 às 16h30 em Santa Helena do Oeste, juntamente com o Presidente do 86 

Conselho e um Conselheiro Tutelar, que preferencialmente não tenha participado 87 

de outra capacitação (as inscrições devem ser realizadas junto ao portal do 88 

Município de Santa Helena em Banner especifico); 12) Para conhecimento: - Custo 89 

Mensal dos Conselhos Tutelares Regionais Leste e Oeste; - Repasse de 90 

informações pela Conselheira do CMDCA – Sra. Maria Tereza Chaves, sobre sua 91 

participação o 6º Fórum Nacional de Conselheiros Tutelares em Brasília DF; 13) 92 

Informes: - Whokshop do Terceiro Setor, 12/11/2013, 13h às 17h30 – Auditório 93 

SESI/SENAI Cascavel “Boas Praticas das Organizações Sociais do Conselho 94 

Paranaense de Cidadania Empresarial”; - Festa de Encerramento SEASO e 95 

CONSELHOS MUNICIPAIS em 11/12/2013 – ASSERVEL às 19h30. Dando 96 

prosseguimento o presidente encaminha a apreciação o ponto de pauta Nº 2) Apreciação 97 

e Aprovação das justificativas de Ausência:  Etelda realiza a leitura das justificativas 98 

de ausências referente à reunião anterior, do dia 16/10/2013: Senhora Leoni Prestes 99 



Naldino, justifica que não encontrou o endereço da reunião descentralizada junto ao 100 

CRAS do Bairro XIV de Novembro e pede desculpas pelo transtorno; Leitura do  atestado 101 

médico da conselheira Silvania Maria Pereira Kaizer devido tratamento de saúde; José 102 

Cesar Sagrilo que esteve ausente em virtude de estar em atividades emergenciais por 103 

necessidade de atendimento de situações de seu trabalho. Etelda passa à leitura das 104 

justificativas de ausências da reunião desta data: Francieli Manica, devido reunião com o 105 

gerente de saúde mental e diretora da Secretaria Municipal de Saúde; Salete Gerardi 106 

Chrun devido outra reunião que gerou incompatibilidade de horários; Evilásio Schmitz 107 

devido montagem da decoração do Natal Luz 2013, da qual é um dos responsáveis. As 108 

justificativas são colocadas em aprovação e as mesmas são aprovadas por 9 (nove) fotos 109 

favoráveis e 2 ausências na sala, da Senhora Inês de Paula e Maria Tereza Chaves. 110 

Passa – se ao ponto de pauta Nº 3) Apreciação e Aprovação da Ata de Reuniões Nº 20 111 

de 16/10/2013: A senhora Maria da Gloria Magrin solicita que seja incluída sua 112 

justificativa na linha 113 da ata Nº 20, pois a referida foi feita através de contato telefônico 113 

com a secretaria executiva antes do dia da reunião. Etelda solicita a gentileza de todos 114 

para que façam as justificativas por escrito, que desta forma evitar-se-à possíveis 115 

esquecimentos de registros. Colocada em aprovação a ata com a alteração solicitada a 116 

mesma é aprovada com 10 (dez) votos favoráveis e uma abstenção de Maria Tereza. 117 

Dando continuidade aos trabalhos, o presidente passa para o ponto de pauta Nº 4) Fala 118 

de Representante da Entidade APOFILAB (10 minutos): A Auxiliar de Direção da 119 

Associação de Portadores de Fissura Lábio – Palatal de Cascavel Silvana Aparecida 120 

Becker inicia sua exposição agradecendo a atenção de todos por estarem no local da 121 

entidade e passa a apresentar com a utilização do multimídia o seguinte conteúdo: diz 122 

que a missão da Associação é assistir e promover a pessoa com fissura lábio palatina 123 

visando sua inclusão social, tendo como objetivo a prestação de assistência as pessoas 124 

com malformação craniofacial e seus familiares, garantindo-lhes acesso e a continuidade 125 

do tratamento em serviços especializados. Diz que a equipe da Associação é composta 126 

por 01 (uma) Diretora, 01 (uma) auxiliar de Administração, 02 (duas) Coordenadoras 127 

Pedagógicas, 01 (uma) Fonoaudióloga, 01 (uma) Assistente Social, 01 (um) Cirurgião 128 

Dentista/Orto, 01(uma) Auxiliar de Odontologia, 01 (uma) Psicóloga, 01 (um) Instrutor, 10 129 

(dez) Professores, 01 (uma) Secretária, 01 (uma) Auxiliar Secretaria, 01 (uma) 130 

Merendeira, 03 (três) Funcionários de Serviços Gerais, 01 (uma) Pediatra Voluntaria e 01 131 

(uma) Nutricionista voluntaria. Informa que as despesas com Recursos Humanos são 132 

custeadas com recursos de convênios com o Estado e o Município e que a Psicóloga é 133 

mantida pela própria entidade. Quanto ao Medico e a Nutricionista os mesmos são 134 

voluntários. Diz que são realizados 196 (cento e noventa e seis) atendimentos mensais e 135 



que contam com um total de 1010 (mil e dez) cadastrados. Atendem em torno de 58 136 

Municípios. Relata que as situações de fissuras são desenvolvidas na 8ª ou 10ª semana 137 

da gravidez, que as causas são diversas e que ainda não existem estudos que definam as 138 

especificidades da doença. Informa que de cada 650 (seiscentos e cinqüenta) nascidos 139 

vivos no Brasil, 01 (um) nasce com fissura lábio palatina e que em Cascavel de cada 450 140 

(quatrocentos e cinqüenta) 01 (um) caso é de fissura lábio palatina. Tal fato esta sendo 141 

motivo de pesquisa junto a UNIOESTE, pois existe possibilidade de que haja relação com 142 

o uso de agrotóxicos na região. Prosseguindo Claudia Morante - Pedagoga da 143 

APOFILAB, explica sobre o aparato que a Entidade proporciona aos usuários em relação 144 

à Educação Infantil. Diz que realizam um trabalho de contra turno na própria entidade, 145 

que estimulam o desenvolvimento da linguagem e acompanhamento que potencialize a 146 

comunicação, promovendo estímulos às funções mentais e cognitivas direcionadas 147 

através de planejamento individualizado para cada criança, com ênfase nas áreas 148 

defasadas em conjunto com o serviço de fonoaudiologia e psicologia, sempre com um 149 

apoio pedagógico tanto pré – escolar como ensino – fundamental. Além disso, realizam 150 

acompanhamento do ensino regular com visitas as escolas onde os usuários estão 151 

inseridos e quando provenientes de outros municípios através de relatório emitido pelos 152 

professores. Possuem ainda uma brinquedoteca e laboratório de informática, nos quais 153 

desenvolvem atividades recreativas e pedagógicas que se ampliam aos espaços externos 154 

da entidade. Claudia diz também que o tratamento dos indivíduos dura aproximadamente 155 

25 (vinte e cinco) anos, pois a questão não é apenas estética. Silvana explicou que estão 156 

buscando uma emenda parlamentar para viabilizar a construção de uma nova sede, ao 157 

lado do Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalia Craniofacial - CEAPAC, cujo terreno 158 

pertence ao município ao qual já solicitaram o espaço físico, onde também pretendem 159 

construir uma casa de apoio para alojar as famílias enquanto aguardam o tratamento dos 160 

filhos.  Prosseguindo apresentam fotos de crianças e adolescentes usuários do serviço, 161 

para identificação das várias formas como a doença se apresenta, desde situações com 162 

comprometimento leve até casos de muita gravidade, que comprometem a face e outros 163 

órgãos da cabeça. Mostram ainda as melhoras ocorridas com o tratamento. Valdair Mauro 164 

Debus diz que reconhece a qualidade deste serviço, pois teve caso na família com fissura 165 

lábio palatal, diante disto reconhece e sabe o quanto é importante este trabalho de 166 

acompanhamento à família inclusive, e parabeniza a Associação Cascavelense de 167 

Amigos da Pastoral da Criança - ACAPAC pelo excelente trabalho realizado.  Dando 168 

continuidade o Presidente encaminha o ponto de pauta Nº 5) Apreciação e Aprovação 169 

do Plano de Trabalho e Aplicação do Programa de Atenção às Famílias dos 170 

Adolescentes Internados por medida Socioeducativa – AFAI, encaminhado ao 171 



CMDCA através do ofício SEASO – Nº 813/2013 de 05/11/2013: A Secretária Municipal 172 

de Assistência Social Sra. Inês de Paula justifica que houve necessidade de inclusão 173 

desta pauta, devido os prazos que a Secretaria tem para envio ao Estado e agradece aos 174 

conselheiros por terem aprovado a inclusão na pauta da ordem do dia. O Plano é 175 

apresentado integralmente em multimídia e explicado pela Assistente Social Francielli 176 

Castelli que agradece a parceria do CMDCA com a Secretaria Municipal de Assistência 177 

Social. Explica que o AFAI é de responsabilidade do Município, pois faz parte da política 178 

de atendimento do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 179 

Indivíduos – PAEFI, que são referenciados nos Centros de Referência Especializados de 180 

Assistência Social – CREAS. Diz que o montante de recursos que serão repassados ao 181 

Município pelo Estado é de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), provenientes 182 

do FIA Estadual, para a execução do AFAI através dos três CREAS que existem no 183 

Município, os quais serão reordenados, e atenderão as famílias dos adolescentes 184 

internados devido cumprimento de medidas socioeducativas em meio fechado, em seus 185 

territórios, através de ações intersetoriais. Inês explica que os CREAS precisão ser 186 

remodelados e deixarão de ser temáticos, em função de readequações que estão sendo 187 

discutidas a nível nacional. Prosseguindo Francielli esclarece que o impacto social 188 

esperado direciona-se à redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social no 189 

território, prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência e 190 

melhoria da qualidade de vida das famílias dos usuários do Programa, que no momento 191 

totalizam setenta e um adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em 192 

internação. Expõe quanto aos objetivos do AFAI: 1) Acompanhamento intersetorial da 193 

família para sua promoção ao nível da habitação, transporte, educação, saúde, 194 

assistência social, cultura, lazer e esporte, alimentação, profissionalização e economia 195 

solidária; 2) “Escola de Pais” enquanto coletivos que estimulem as atividades 196 

intergeracionais, o conhecimento do cumprimento da medida socioeducativa do 197 

adolescente pelos familiares, com a finalidade de fortalecer o respeito e a solidariedade 198 

entre os membros da família; 3) Profissionalização e encaminhamento a programas de 199 

transferência de renda, nos casos que a ação seja necessária; 4) Acompanhamento do 200 

adolescente desinternado ao nível da habitação, transporte, educação, saúde, assistência 201 

social, cultura, lazer e esporte, alimentação, profissionalização e economia solidária. A 202 

metodologia que será adotada é: As famílias serão inicialmente identificadas por meio do 203 

contato das equipes de referência do CREAS I, II e II com a equipe técnica do Centro de 204 

Socioeducação de Cascavel – CENSE II, onde o adolescente encontra-se internado. 205 

Dessa forma, sob orientação e acompanhamento da Divisão de Proteção Social Especial 206 

as famílias identificadas serão subdivididas e referenciadas nas três unidades de CREAS 207 



em conformidade com o território onde reside, mapeando a localização destas famílias e 208 

iniciando o processo de territorialização dos CREAS para atender este público. Após a 209 

equipe técnica de cada CREAS deverá realizar a busca ativa e o mapeamento das 210 

necessidades e potencialidades de cada família e do território onde residem. Além disso, 211 

todas as famílias referenciadas pelo projeto deverão ser cadastradas no Cadastro Único 212 

com o intuito de realizar um diagnóstico mais preciso da situação social das mesmas. Na 213 

sequência de identificação, da busca ativa e do mapeamento das necessidades e 214 

potencialidades de cada família será efetuado um Plano de Ação junto aos familiares que 215 

prevê todas as ações do Projeto. Esse Plano será realizado conjuntamente ao Plano 216 

Individual de Atendimento – PIA do adolescente internado, conforme disposto no Estatuto 217 

da Criança e do Adolescente – ECA, devendo os CREAS trabalhar de forma articulada 218 

com os CENSEs. A realização de um plano de ação junto aos familiares leva a uma nova 219 

forma de realizar o acompanhamento, pois implica os interessados na realização das 220 

metas e, sobretudo, porque compreende os sujeitos enquanto protagonistas de suas 221 

histórias. Trata-se de uma forma de elaboração de projetos de vida que contemplem a 222 

diversidade cultural, socioeconômica e da biografia de cada família, além de possibilitar o 223 

papel inclusivo na dinâmica social e comunitária. O Plano de Ação Familiar irá contemplar 224 

as seguintes informações: Apontamento das necessidades e potencialidades de cada 225 

família; Mapeamento dos recursos, programas e serviços que atuam na comunidade e 226 

que serão necessários para o efetivo acompanhamento dessas famílias; Metas que serão 227 

realizadas junto às famílias nas dimensões sociais; de garantia de direitos civis; 228 

profissionalização; de educação; habitação; cultura, lazer e esporte; e fortalecimento dos 229 

vínculos familiares e comunitários; Responsabilidades da família na realização das metas; 230 

Cronograma das ações. Os familiares deverão assinar um Termo de Adesão o qual tem 231 

por objetivo implicá-los no processo. Além disso, simboliza a aposta que todos farão 232 

quanto à efetivação das mudanças naquela família. Este termo de Adesão será enviado 233 

ao judiciário em anexo ao Plano Individual de Atendimento do Adolescente, conforme 234 

disposto no art. 34 do Estatuto da criança e do Adolescente - ECA. Por meio da 235 

pactuação com a família, a seqüência da proposta dirige-se para a realização das ações 236 

propriamente ditas. Estas serão contemplar as dimensões sociais; de garantia de direitos 237 

civis; profissionalização; de educação; habitação; cultura, lazer e esporte; e fortalecimento 238 

dos vínculos familiares e comunitários. A intenção é manter as famílias inscritas no projeto 239 

após um ano da desinternação do adolescente ou quando o mesmo completar 21 anos 240 

(desligamento compulsório) para que se efetive a inserção social. Estas ações serão 241 

articuladas com as demais políticas públicas. Para tanto, será necessária a criação de 242 

uma agenda de participação intersetorial ao nível municipal, de conselhos de direitos, 243 



organizações públicas e privadas. Tendo em vista o cumprimento de medida 244 

socioeducativa pelos adolescentes, a equipe atuará de forma integrada ao Ministério 245 

Público e Judiciário. Para tanto, será criado um Comitê Intersetorial Local e Municipal, 246 

com o objetivo de efetivar a articulação entre as políticas públicas, no sentido de 247 

consolidar as ações com os familiares. Detalha também todas as atividades e cronograma 248 

do Plano, bem como a aplicação dos recursos provenientes do Fundo da Infância e 249 

Adolescência - FIA Estadual num montante de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil 250 

reais) e a contra partida do Município no total de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos 251 

reais), sendo que o valor correspondente a contra partida do Município destinar-se-á a 252 

aquisição de um veículo e  de combustível. Esclarece também que será necessária a 253 

criação de um Comitê Local e Intersetorial para acompanhamento do Plano de Ação 254 

Familiar, da Escola de Pais e a inclusão social e acompanhamento do adolescente e sua 255 

família um ano após a desinternação ou até que o adolescente complete vinte e um anos 256 

de idade. Esclareceu ainda que não seja possível custear recursos humanos/ folha com o 257 

valor disponibilizado, contudo, a SEASO já está prevendo o custeio de uma dupla técnica 258 

para cada CREAS, a fim de fazer este trabalho. Concluída a exposição o presidente do 259 

conselho abre para perguntas e dúvidas. A conselheira Maria Tereza expõe que com o 260 

AFAI haverá uma desconexão no atendimento realizado com o adolescente e a família, 261 

pois serão técnicos diferentes atuando com cada parte, e em sua opinião a mesma equipe 262 

técnica deveria fazer o trabalho, pois tem uma atuação direta com o adolescente no 263 

CENSE e faria o trabalho com a família também. Diz que acha difícil obter um bom 264 

resultado dessa forma. A Conselheira Tutelar Mônica Andressa Silveira questiona o fato 265 

de o Município assumir o AFAI, pois segundo levantamento feito pelo Conselho Tutelar 266 

em visita ao CREAS I nesta semana identificou que cada técnico realiza 48 (quarenta e 267 

oito) atendimentos, portanto não estão dando conta da demanda atual e questiona como 268 

darão conta de mais essa demanda. Inês de Paula explica que com o recurso 269 

disponibilizado será possível sim realizar esse trabalho, que por ser relativo ao PAEFI 270 

cabe ao Município assumir. Além disso, os CREAS serão readequados e o atendimento 271 

precisará ser ampliado. Salienta ainda, que o Município é referência nacional na área da 272 

assistência social, e que faz o que é possível para desenvolver o trabalho de acordo com 273 

as orientações do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, diferentemente de outros 274 

Municípios que avançaram muito menos. Valdair intervém dizendo que cabe ao Conselho 275 

deliberar se é favorável ou não ao AFAI, bem como ter claro que a prioridade deve ser a 276 

criança e o adolescente enquanto prioridade absoluta, pois cabe lembrar que através da 277 

Comissão Intersetorial de Socioeducação de Cascavel - CISVEL e do próprio Ministério 278 

Público, já houve cobranças no sentido de que o Estado viabilize a ampliação de equipes 279 



para os CENSEs e nada aconteceu até agora. A Conselheira do CMDCA Leoni diz que é 280 

de seu conhecimento, que têm adolescentes aguardando atendimento no CREAS, com 281 

agendamento marcado para dezembro, porque não tem vaga e profissionais suficientes. 282 

Maria Tereza fala que os conselheiros não devem se sentir pressionado a votar, pois o 283 

Conselho precisa discutir melhor o assunto, e que este deveria ter vindo com mais tempo 284 

para análise e discussão. Inês expõe que sabe que deveria ter passado primeiro pela 285 

comissão, mas que diante dos prazos dados pelo Estado isso não foi possível, bem como 286 

que não é intenção de ninguém pressionar, e que os conselheiros têm total liberdade para 287 

decidir. Mônica diz que ninguém está questionando o trabalho da SEASO e dos 288 

profissionais, mas sim que existe demanda reprimida e que é essa a grande preocupação, 289 

pois não tem visto nenhuma atitude do CMDCA neste sentido. Esgotadas as discussões o 290 

Presidente encaminha a votação pela plenária, em relação ao Plano de Trabalho e 291 

Aplicação do Programa de Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por medida 292 

Socioeducativa – AFAI. O Plano é aprovado pela plenária com nove votos favoráveis, um 293 

voto contrário da conselheira Laura e uma abstenção da conselheira Maria Aparecida. 294 

Prosseguindo é encaminhado à discussão o ponto de pauta Nº 6) Apreciação de 295 

Aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, 296 

relativo ao pedido de registro no CMDCA pela Entidade Não Governamental 297 

APOFILAB: Etelda diz que a Comissão analisou os documentos entregues, afim de 298 

obtenção do Registro da Entidade junto ao CMDCA, e procede a leitura do parecer da 299 

Comissão, que apresenta o seguinte indicativo à plenária: Parecer favorável ao registro 300 

da Associação dos Portadores de Fissura Lábio Palatina de Cascavel – APOFILAB. O 301 

parecer é aprovado por 9 (nove) votos favoráveis e 1 (uma) ausência na sala no momento 302 

da votação. Esclarecemos que neste momento havia se retirado a conselheira Inês de 303 

Paula e chegou à reunião o Conselheiro Fábio Fiorin. A partir desta pauta o quorum passa 304 

a ser de dez votantes. Prosseguindo o Presidente encaminha o ponto de pauta Nº 7) 305 

Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão Especial de Leis, quanto à 306 

instituição de Comissão Especial para Apuração Sumária de denuncia relativa 307 

datada de 10/09/2013 – Conselheiro Tutelar Regional Oeste e Comissão Especial 308 

para Apuração Sumaria do pedido de Providencias Administrativas do Juiz de 309 

Direito da Vara da Infância e da Juventude – Oficio Nº 5.904/2013 de 29/10/2013 – 310 

Proc. Nº 0029.278 – 11.2013.8.16.0021: Etelda Madsen - Assistente Social da Secretaria 311 

Executiva do Conselho esclarece quanto à necessidade de instituir essas comissões, 312 

porque diante da nova Lei Municipal de nº 6.279/2013, quem realiza as apurações 313 

sumárias não é mais a Comissão Especial de Leis e sim comissão instituída 314 

especificamente para este fim, com três conselheiros que podem ser titulares ou 315 



suplentes. Expõe em multimídia os artigos da nova Lei e realiza a leitura para que todos 316 

tomem ciência. Feitos os esclarecimentos e após algumas considerações, Etelda 317 

esclarece que a denúncia relativa ao Conselheiro Tutelar Milton Barbosa do Conselho 318 

Tutelar Oeste já foi apreciada na reunião anterior e o mesmo já fez a defesa, conforme 319 

previa lei anterior de nº 6.088/2012. Realiza a leitura do Ofício recebido da Vara da 320 

Infância e da Juventude e do termo de audiência através do qual o Juizado da Infância e 321 

da Juventude requisita ao CMDCA que adote as providências administrativas 322 

necessárias, no prazo de trinta de dias, em relação à conselheira tutelar Luziara Galindo 323 

Barros. A plenária delibera de forma favorável pela instituição de apenas uma Comissão 324 

Especial para a apuração sumária das duas situações pautadas, que foi aprovada com 325 

dez votos favoráveis. Em seguida abriu-se para apresentação de conselheiros 326 

interessados em fazer parte da referida comissão, que após algumas sugestões de 327 

nomes, ficou instituída com os seguintes conselheiros de direitos: Leoni Aldete Prestes 328 

Naldino (com a função de presidente), Maria Tereza Chaves e Maria Aparecida Ferreira 329 

Navarro, aprovadas com dez votos favoráveis, cuja composição será publicizada através 330 

de Resolução do Conselho. Na seqüência, o presidente realiza a leitura do ponto de pauta 331 

Nº 8) Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 332 

referente à Minuta de decreto do FIA Municipal: Após leitura do parecer que dispõe o 333 

parecer favorável que não sejam aceitas “doações casadas” para o Fundo da Infância e 334 

da Adolescência – FIA, e que essa questão conste no conteúdo do Decreto Municipal do 335 

FIA que está em elaboração. O parecer é aprovado por 10 (dez) votos favoráveis. 336 

Prosseguindo o presidente encaminha ao ponto de pauta Nº 9) Apreciação e Aprovação 337 

do Parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças, relativo à aquisição de bens 338 

pela Entidade Lar dos Bebes Pequeno Peregrino, decorrentes da venda do veiculo 339 

FIAT UNO MILLE, adquirido com recursos do FIA Estadual – Convenio Nº 242/08 de 340 

Junho de 2013: Etelda lê o parecer que dispõe que a Comissão de Orçamentos e 341 

Finanças tem como indicativo parecer favorável as aquisições feitas com o recurso no 342 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proveniente da venda do Veículo Uno Mille pela 343 

Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino e a remessa dos referidos documentos ao 344 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA PR, o qual é 345 

aprovado com 10 (dez) votos favoráveis.  Prosseguindo encaminha-se o ponto de pauta 346 

Nº 10) Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças, 347 

de transferência de um Conjunto de Estofados 2X3 Lugares em Corvim – 348 

Patrimônio Nº 01 – 63950 – Adquirido com recursos do FIA Municipal, atendendo 349 

solicitação da SEASO através do Oficio Nº 782/2013 de 18/10/2013: Etelda realiza a 350 

leitura do parecer que é favorável, considerando que a Secretaria Municipal de 351 



Assistência Social solicitou a transferência destes estofados, visando promover a utilidade 352 

dos mesmos, os quais foram adquiridos em 2012, com recursos do FIA Municipal, e 353 

diante dessa medida visam melhorar o atendimento aos usuários da Unidade de 354 

Acolhimento Institucional Masculina. Colocado em aprovação, o parecer é aprovado pela 355 

plenária com 10 (dez) votos favoráveis. Prosseguindo a reunião, Valdair passa para o 356 

ponto de pauta Nº 11) Definição de um representante do CMDCA, para participar do 357 

1º Fórum Regional de Proteção Infanto Juvenil na data de 08/11/2013, das 8 às 358 

16h30 em Santa Helena do Oeste, juntamente com o Presidente do Conselho e um 359 

Conselheiro Tutelar, que preferencialmente não tenha participado de outra 360 

capacitação (as inscrições devem ser realizadas junto ao portal do  Município de 361 

Santa Helena em Banner especifico): Etelda expõe que a questão foi discutida nas 362 

comissões do CMDCA e ficou definido que devido à necessidade de veiculo para 363 

deslocamento e custeio de refeições, participarão 2 (dois) Conselheiros Tutelares,  sendo 364 

1 (um) de cada conselho e 2 (dois) Conselheiros do CMDCA, sendo que um destes será o 365 

Presidente Valdair. Informa ainda, que o conselho já encaminhou oficio a SEASO 366 

solicitando veiculo e custeio de despesas. A conselheira tutelar Monica diz que não cabe 367 

ao Conselho definir quantos conselheiros tutelares participarão e que a mais de 15 368 

(quinze) dias já formalizou solicitação de veiculo e pagamento de despesas junto a 369 

SEASO, e que para garantir o funcionamento dos Conselhos Tutelares os plantonistas 370 

permanecerão na cidade. Milicio, Gerente da Divisão Administrativa Financeira da SEASO 371 

disse que verificará e providenciará um veiculo maior que comporte tanto os conselheiros 372 

tutelares quanto os de direito.  Aberta a demonstração de interesse dos conselheiros de 373 

direitos presentes a fim de participar do referido evento, o único que se disponibilizou foi o 374 

Presidente do Conselho Senhor Valdair Mauro Debus, que ficou de conversar com a 375 

Secretária Inês de Paula quanto ao apoio para deslocamento à cidade de Santa Helena 376 

onde acontecerá o evento. O Presidente encaminha o ponto de pauta Nº 12) Para 377 

conhecimento: - Custo Mensal dos Conselhos Tutelares Regionais Leste e Oeste; - 378 

Repasse de informações pela Conselheira do CMDCA – Sra. Maria Tereza Chaves, 379 

sobre sua participação o 6º Fórum Nacional de Conselheiros Tutelares em Brasília 380 

DF: O Gerente da Divisão Administrativa Financeira da SEASO, Milício Vicente Stroher, 381 

apresentou em multimídia a planilha com os valores de gastos mensais dos Conselhos 382 

Tutelares Leste e Oeste, com as seguintes informações: Conselho Tutelar Leste – R$ 383 

32.906,52 – Folha; R$ 1.272,91 – Serviços; R$ 1.601,65 – Locação; R$ 607,87 – 384 

Alimentos, Limpeza e Copa Cozinha; R$ 135,00 – Viagens e R$ 5.000,00 – Combustível, 385 

com um total de R$ 41.523,95 e Conselho Tutelar Oeste – R$ 29.952,18 – Folha; R$ 386 

1.482,86 – Serviços; R$ 1.237,50 – Locação; R$ 1.019,30 – Alimentos, Limpeza e Copa 387 



Cozinha; R$ 135,00 – Viagens e R$ 5.000,00 – Combustível, totalizando R$ 38.826,84. 388 

Concluída a exposição os presentes questionam quanto às diferenças de valores de um 389 

conselho tutelar para o outro, em relação aos custos de folha. Milício esclarece que está 390 

relacionada à questão de estagiários e pagamento de horas extras de motoristas. Mônica 391 

corrobora dizendo que também tem relação com o número de Conselheiros afastados. 392 

Andressa – Assistente Social do Ministério Público pergunta quantas pessoas fazem parte 393 

das equipes de trabalho dos conselhos tutelares, pois conselheiros são cinco, contudo os 394 

demais seria interessante a informação para conhecimento de todos. Milicio disse que 395 

pode ser disponibilizado na próxima reunião pela Fátima do RH. César corrobora dizendo 396 

que esta informação não é necessária. Alberto pergunta se os Conselhos Tutelares não 397 

gastam material de expediente, pois não observou esta informação no relatório. Milicio 398 

reconhece que não está descriminado, mas que esta despesa consta no valor de 399 

despesas com alimentos e outras, e se dispõe a complementar esse dado para futura 400 

apresentação. O presidente dá por encerrado o debate e repassa a palavra à conselheira 401 

Maria Tereza para a apresentação de síntese quanto a sua participação no evento em 402 

Brasília - DF. Maria Tereza entrega ao Conselho o material que foi disponibilizado no 403 

evento e expõe que há frente parlamentar favorável a aprovação de lei relativa diminuição 404 

da maioridade penal, momento em que faz a leitura dos parlamentares da região que 405 

assinaram o documento. Que a Ministra fez uma orientação para que haja uma 406 

mobilização nacional junto aos parlamentares de cada região nesse sentido; apresentou o 407 

manual que trata da equipagem dos conselhos tutelares a nível nacional e que cabe ao 408 

município (Gabinete do Prefeito) fazer o cadastro da Prefeitura no endereço eletrônico 409 

http://sig.sdh.gov.br, para que o Município possa ser contemplado com a construção de 410 

um prédio, destinado as cidades de maior porte, para funcionamento dos Conselhos 411 

Tutelares, bem como que serão distribuídos pelo Governo Federal, também para o melhor 412 

funcionamento dos Conselhos Tutelares, hum mil kits com equipamentos, compostos por 413 

um automóvel, cinco computadores, uma impressora multifuncional, um refrigerador e um 414 

bebedouro. Comentou ainda que lá fosse discutido que a mídia brasileira é a maior 415 

responsável pela criminalização dos adolescentes no Brasil, e que é papel do CMDCA 416 

ajudar a desmistificar essa questão na imprensa. Fala também do DISK 100 que foi 417 

abordado, quanto à questão do seu funcionamento. Após a exposição de Maria Tereza o 418 

presidente agradece suas contribuições e delibera-se pelo encaminhamento de ofício à 419 

SEASO para que o Município providencie o cadastro no site supracitado. É realizada a 420 

leitura do ponto de pauta Nº 13) Informes: Etelda realiza leitura do convite para o 421 

Whokshop do Terceiro Setor, que será realizado em 12/11/2013, das 13h às 17h30 no 422 

Auditório SESI/SENAI de Cascavel, cujo tema é “Boas Práticas das Organizações Sociais 423 



do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial”. Comenta que evento similar 424 

aconteceu no ano passado, no qual o Presidente compareceu para falar sobre o Fundo da 425 

Infância e Adolescência – FIA. Todos foram convidados a participar. Etelda expõe sobre a 426 

Festa de Encerramento Anual que será promovida pela Secretaria Municipal de 427 

Assistência Social, na qual estão convidados todos os Conselheiros de Direitos e seus 428 

familiares, a qual ocorrerá na data de 11/12/2013 na Associação dos Servidores Públicos 429 

Municipais de Cascavel - ASSERVEL, às 19h30. Explica que haverá um custo de 5 430 

(cinco) reais, por participante acima de dez anos de idade, para aquisição de bebidas.  431 

Concluída a pauta, o Presidente Valdair Mauro Debus agradece a presença de todos, e 432 

dá por encerrada a reunião às onze horas e quarenta e cinco minutos, e eu Etelda 433 

Madsen lavro a presente ata e assino __________________, e após lida e aprovada será 434 

assinada pelo presidente do Conselho.435 

 


