
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA N° 01 – 05.02.2014 

 

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, aconteceu às oito horas e 1 

quarenta e cinco minutos, nas dependências da Entidade Não Governamental Recanto da 2 

Criança, sito no endereço da Rua São José, 720 – Cascavel - PR, a Reunião Ordinária 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 ausência; 3) Posse da Sra. Rosamunda Sobreira Guimarães Santos 8 

da Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, em substituição a Sra. Paola Muraro 9 

Moreira, na condição de suplente e do Sr. Aparecido José Dias (Titular) da 10 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDEC, em substituição 11 

ao Sr. Evilásio Schmitz; 4) Eleição do Vice-Presidente do CMDCA, em substituição 12 

ao Sr. Evilásio Schmitz; 5) Redefinição da Comissão de Apuração Sumária de 13 

Denúncia relativa à Conselheiro Tutelar, com a substituição do Sr. Evilásio Schmitz 14 

e presidência da referida Comissão; 6) Definição da representação do CMDCA junto 15 

ao Comitê Gestor do Centro da Juventude Professor Jomar Vieira Rocha; 7) 16 

Aprovação da Comissão responsável pelo Planejamento e Organização da 17 

SEMANECA e da Semana de Combate a Violência Contra Crianças e Adolescentes; 18 

8) Apreciação e Aprovação da Ata de Reunião Nº 22 de 04/12/2013; 9) Fala da 19 

Representante da Entidade Recanto da Criança (10 minutos); 10) Apreciação e 20 

aprovação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, relativo ao Relatório 21 

de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência – 6º. Bimestre de 2013; 11) 22 

Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 23 

referente à transferência de dois patrimônios (conjuntos circulares coloridos de 24 

mesas e cadeiras – patrimônio No. 01-41681 e 01-41682 – CREAS I) adquiridos com 25 

recursos do FIA Municipal, para o Conselho Tutelar Regional Oeste e Unidade de 26 

Acolhimento Vanusa Covatti; 12) Apreciação de aprovação do Parecer da Comissão 27 
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de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, referente à validação anual de registros 28 

para 2014; 13) Definição e deliberação de data para a realização da Reunião 29 

Extraordiária, para apresentação dos relatórios trimestrais (Outubro à Dezembro de 30 

2013) e Síntese Anual referente a 2013, dos Atendimentos, Demandas Reprimidas e 31 

Proposições de Planejamento para 2014; 14) Para conhecimento: 14.1 - Ofício No. 32 

799/2013 de 20/12/2013 – CEDCA PR; 14.2 - Ofício No. 014/14 de 07/01/2014 – 33 

Conselho Tutelar Regional Oeste; 14.3 - Ofício No. 005/2014 de 13/01/2014 – Lar dos 34 

Bebês Pequeno Peregrino; 14.4 - Ofício No. 41/2014 de 14/01/2014 – SEASO; 14.5 - 35 

Ofício No. 42/2014 de 14/01/2014 – SEASO; 14.6 – Ofício No. 43/2014 de 14/01/2014 – 36 

SEASO; 14.7 – Ofício No. 036/2014 de 15/01/2014 – SEASO; 14.8 – Ofício No. 37 

059/2014 de 21/01/2014 – SEASO; 14.9 - Ofício No. 078/2014 de 24/01/2014 – SEASO; 38 

14.10 – Ofício No. 80/2014 de 27/01/2014 – SEASO. Inicialmente o presidente Valdair 39 

Mauro Debus agradece a presença de todos, em especial a representante da Entidade 40 

Recanto da Criança, Assistente Social Karla Karine de Maria Luciano pela acolhida, bem 41 

como aos seguintes convidados: Sra. Eleni Cabral – Assistente Social da Associação de 42 

Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE; os Conselheiros Tutelares Sra. Nilce Silva 43 

Oliveira Martello e Monica Andressa Silveira; Sra. Sandra Maria Castilho e Rosilene G. 44 

Araujo - representantes da Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino; Sr. Emo Urbino - 45 

representante do Vereador Pedro Maria Martendal de Araújo; Sr. Hudson M. Moreschi 46 

Júnior – Diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO; Sra. Eliane 47 

Schlichting – representante do Instituto GRPCOM/ RPCTV; o Dr. Marcelo L. Diniz – 48 

Defensor Público e Dr. Luciano M. de Souza – 8ª. Promotoria de Justiça da Comarca de 49 

Cascavel. A Reunião iniciou com um quorum de nove conselheiros de direitos votantes. 50 

Considerando a presença de visitantes e de autoridades o Presidente propõe uma breve 51 

apresentação dos presentes, quando todos se apresentam e destaca-se nesse momento 52 

a fala do Defensor Público e do Promotor de Justiça, que expõem que pretendem 53 

participar das reuniões do CMDCA, neste ano de 2014. Dr. Marcelo L. Diniz diz que a 54 

Defensoria Pública tem direito a cadeira no CMDCA, conforme prevê o Estatuto da 55 

Criança e do Adolescente e já é de seu conhecimento que a Lei Municipal não prevê essa 56 

vaga, contudo, participará com direito a voz. O Presidente agradece a todos pela 57 

participação e pelas contribuições de cada um para a melhoria da política municipal dos 58 

direitos da criança e do adolescente. Diz que o CMDCA providenciará a alteração 59 

necessária na Lei Municipal, a fim de garantir o direito de participação da Defensoria 60 

Pública, Órgão está esperado a regularização dessa participação no Município de 61 

Cascavel. Prosseguindo, encaminha à apreciação da plenária o ponto de pauta n°. 1) 62 

Apreciação e aprovação da pauta da reunião. Etelda Madsen – Secretária Executiva 63 



do Conselho solicita as seguintes alterações e inclusões na pauta do dia: Inclusão 64 

na pauta n°. 03 “... e da Secretaria Municipal de Educação – SEMED a Sra. Indialara 65 

Tassiana Rossa (Titular) e Sra. Ana Cristina Buss (Suplente)”; na pauta n°. 04 – incluir... 66 

“e da 2ª. Secretária (o) em substituição a Sra. Laura Zanchin”; como pauta n°. 10 incluir – 67 

“Elaboração e Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho para o ano de 2014”, 68 

na pauta n°. 13 colocar de “setembro a dezembro de 2013”, e no final da pauta incluir um 69 

item com: “Programação de visita da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação 70 

à Entidade Não Governamental que está requerendo registro no CMDCA para Programa 71 

de Aprendizagem Profissional Metódica para Adolescentes”. Não havendo outras 72 

manifestações o Presidente coloca em aprovação a pauta com as alterações e inclusões 73 

solicitadas e a mesma é aprovada com nove votos favoráveis e a pauta passa a ser a 74 

seguinte: 1) Apreciação e aprovação da pauta da reunião; 2) Apreciação e aprovação 75 

das justificativas de ausência; 3) Posse da Sra. Rosamunda Sobreira Guimarães 76 

Santos da Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, em substituição a Sra. Paola 77 

Muraro Moreira, na condição de suplente e do Sr. Aparecido José Dias(Titular) da 78 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDEC, em substituição 79 

ao Sr. Evilásio Schmitz e da Sra. Indialara Tassiana Rossa (Titular) e Sra. Ana 80 

Cristina Buss (Suplente) – da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 4) 81 

Eleição do Vice-Presidente do CMDCA, em substituição ao Sr. Evilásio Schmitz e da 82 

2ª. Secretária (o) em substituição a Sra. Laura Zanchin; 5) Redefinição da Comissão 83 

de Apuração Sumária de Denúncia relativa à Conselheiro Tutelar, com a 84 

substituição do Sr. Evilásio Schmitz e presidência da referida Comissão; 6) 85 

Definição da representação do CMDCA junto ao Comitê Gestor do Centro da 86 

Juventude Professor Jomar Vieira Rocha; 7) Aprovação da Comissão responsável 87 

pelo Planejamento e Organização da SEMANECA e da Semana de Combate a 88 

Violência Contra Crianças e Adolescentes; 8) Apreciação e Aprovação da Ata de 89 

Reunião Nº 22 de 04/12/2013; 9) Fala da Representante da Entidade Recanto da 90 

Criança (10 minutos); 10) Elaboração e Aprovação do Calendário de Reuniões do 91 

Conselho para o ano de 2014; 11) Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão 92 

de Orçamento e Finanças, relativo ao Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e 93 

da Adolescência – 6º. Bimestre de 2013; 12) Apreciação e aprovação do Parecer da 94 

Comissão de Orçamento e Finanças, referente à transferência de dois patrimônios 95 

(conjuntos circulares coloridos de mesas e cadeiras – patrimônio No. 01-41681 e 01-96 

41682 – CREAS I) adquiridos com recursos do FIA Municipal, para o Conselho 97 

Tutelar Regional Oeste e Unidade de Acolhimento Vanusa Covatti; 13) Apreciação 98 

de aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, 99 



referente à validação anual de registros para 2014; 14) Definição e deliberação de 100 

data para a realização da Reunião Extraordiária, para apresentação dos relatórios 101 

trimestrais (Outubro, Novembro e Dezembro de 2013) e Síntese Anual referente a 102 

2013, dos Atendimentos, Demandas Reprimidas e Proposições de Planejamento 103 

para 2014; 15) Programação de visita da Comissão de Inscrição, Monitoramento e 104 

Avaliação à Entidade Não Governamental Associação Cascavelense de Apoio ao 105 

Jovem, com endereço à Rua Juscelino Kubitschek, 775 – Sala 1 – Fone: 3038-2210, 106 

que está requerendo registro no CMDCA para desenvolver Programa de 107 

Aprendizagem Profissional Metódica para Adolescentes; 16) Para conhecimento: 108 

16.1 - Ofício No. 799/2013 de 20/12/2013 – CEDCA PR; 16.2 - Ofício No. 014/14 de 109 

07/01/2014 – Conselho Tutelar Regional Oeste; 16.3 - Ofício No. 005/2014 de 110 

13/01/2014 – Lar dos Bebês Pequeno Peregrino; 16.4 - Ofício No. 41/2014 de 111 

14/01/2014 – SEASO; 16.5 - Ofício No. 42/2014 de 14/01/2014 – SEASO; 16.6 – Ofício 112 

No. 43/2014 de 14/01/2014 – SEASO; 16.7 – Ofício No. 036/2014 de 15/01/2014 – 113 

SEASO; 16.8 – Ofício No. 059/2014 de 21/01/2014 – SEASO; 16.9 - Ofício No. 114 

078/2014 de 24/01/2014 – SEASO; 16.10 – Ofício No. 80/2014 de 27/01/2014 – SEASO. 115 

Dando continuidade à pauta do dia, o Presidente solicita que a Secretária Executiva 116 

Etelda Madsen realize a leitura das justificativas de ausências, referente à pauta n°. 2) 117 

Apreciação e aprovação das justificativas de ausência: referente à reunião ordinária 118 

de dezembro de 2013 – Maria da Glória Magrin devido motivos de ordem familiar. 119 

Justificativas desta reunião: José Cesar Sagrilo, devido semana pedagógica e 120 

capacitação de professores da rede estadual, devido início de aulas de 2014; Patrícia 121 

Angela Finato continua afastada do trabalho para tratamento de saúde; Indialara Rossa, 122 

devido formação continuada para professores da educação infantil; Laura Zanchin a partir 123 

de 01/02 está aposentada e será substituída. Colocadas em aprovação as justificativas de 124 

ausência, as mesmas foram aprovadas com nove votos favoráveis. Dando sequência aos 125 

trabalhos o Presidente realiza a leitura do ponto de pauta n°. 3) Posse da Sra. 126 

Rosamunda Sobreira Guimarães Santos da Secretaria Municipal de Finanças – 127 

SEFIN, em substituição a Sra. Paola Muraro Moreira, na condição de suplente e do 128 

Sr. Aparecido José Dias (Titular) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 129 

Econômico – SEMDEC, em substituição ao Sr. Evilásio Schmitz e da Sra. Indialara 130 

Tassiana Rossa (Titular) e Sra. Ana Cristina Buss (Suplente) – da Secretaria 131 

Municipal de Educação – SEMED. A mesa diretiva e novos conselheiros procedem à 132 

assinatura dos termos de posse e são aclamados. Com exceção de Indialara Tassiana 133 

Rossa que justificou sua ausência e será empossada na próxima reunião ordinária do 134 

Conselho no mês de Março/2014. Na sequência é debatido o ponto de pauta n°. 4) 135 



Eleição do Vice-Presidente do CMDCA, em substituição ao Sr. Evilásio Schmitz e da 136 

2ª. Secretária (o) em substituição a Sra. Laura Zanchin: o assunto é discutido e 137 

conclui-se pela retirada dessa pauta e retorno da mesma na próxima reunião ordinária do 138 

Conselho de Março de 2014, devido a possibilidade do Evilásio ser indicado pela Entidade 139 

APAE e a protelação da posse da substituta de Laura. Neste momento o quorum passa a 140 

ser de doze conselheiros votantes. A proposição da plenária é aprovada pela 141 

unanimidade, com doze votos favoráveis. Pauta n°. 5) Redefinição da Comissão de 142 

Apuração Sumária de Denúncia relativa à Conselheiro Tutelar, com a substituição 143 

do Sr. Evilásio Schmitz e presidência da referida Comissão. Neste momento 144 

comparecem à reunião as Conselheiras Tutelares Silvana Andrade e Andrelina Pedroza 145 

Battisti, representando o Conselho Tutelar Regional Oeste. Considerando que há prazo a 146 

ser cumprido pela Comissão, a recomposição é realizada com a inclusão de Maria da 147 

Glória Magrin em substituição à Evilásio Schmitz e Maria Tereza Chaves assume a 148 

presidência. A composição fica instituída com: Maria Tereza Chaves – Presidente e Maria 149 

da Glória Magrin e Silvania Maria Pereira Kaizer. Ponto de pauta n°. 6) Definição da 150 

representação do CMDCA junto ao Comitê Gestor do Centro da Juventude 151 

Professor Jomar Vieira Rocha: Etelda expõe que os atuais representantes do CMDCA 152 

são o Valdair Mauro Debus (Titular) e Karla Karine de Maria Luciano (Suplente). Por 153 

deliberação e aprovação da plenária com treze votos favoráveis, a indicação de Valdair 154 

Mauro Debus (Titular) e Sebastião Martendal de Araújo (Suplente), com envio de Ofício 155 

resposta à Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO. O Presidente repassa a 156 

palavra ao Defensor Público Dr. Marcelo Diniz, que faz uma breve exposição sobre o 157 

papel da Defensoria, que atualmente está instalada provisoriamente junto do Conselho da 158 

Comunidade, e já realizando atendimentos ao público. Enfatizou que participará das 159 

reuniões do CMDCA por enquanto na condição de ouvinte, pois há necessidade da 160 

alteração da Lei Municipal para que seja garantida vaga no conselho, conforme prevê o 161 

ECA. Disse que está conhecendo a estrutura municipal de atendimento à política da 162 

criança e do adolescente, como é o caso dos Centros de Socioeducação - CENSES I e II, 163 

CREAS, Serviços e Entidades de Acolhimento e Família Acolhedora. Se colocou à 164 

disposição do CMDCA para fortalecer as ações e garantir os direitos dos usuários dessa 165 

política municipal. Ponto de pauta n°. 7) Aprovação da Comissão responsável pelo 166 

Planejamento e Organização da Semana Municipal do estatuto da Criança e do 167 

Adolescente - SEMANECA e da Semana de Combate a Violência Contra Crianças e 168 

Adolescentes: Considerando que a Comissão não pode ser constituída integralmente 169 

devido a ausência de respostas aos Ofícios remetidos pelo Conselho, por parte do Núcleo 170 

Regional de Educação – NRE, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de 171 



Esporte e Lazer e Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência, a plenária aprovou 172 

com treze votos favoráveis, a formalização da comissão na próxima reunião ordinária, e o 173 

envio de ofícios reiterando a indicação dos referidos representantes. Eliane, representante 174 

da RPC TV, sugere que a Comissão comece a trabalhar com a maior brevidade possível 175 

e que a mídia seja envolvida o quanto antes, para contribuir na divulgação dos eventos. 176 

Colocou-se à disposição enquanto técnica do órgão, contudo esclareceu que algumas 177 

questões não dependem de sua deliberação. Foi discutido que o calendário dos eventos 178 

deve ser pensado considerando os períodos de férias escolares e dos jogos da Copa do 179 

Mundo de Futebol. Ponto de pauta n°. 8) Apreciação e Aprovação da Ata de Reunião 180 

Nº 22 de 04/12/2013: O Presidente solicita a dispensa da leitura da ata, pois a mesma foi 181 

enviada com antecedência aos Conselheiros para a leitura. Não havendo manifestações a 182 

ata é colocada em aprovação e é aprovada com treze votos favoráveis. Ponto de pauta 183 

n°. 9) Fala da Representante da Entidade Recanto da Criança (10 minutos): a 184 

Assistente Social Karla Karine expõe que no momento estão acolhidas vinte e três 185 

crianças e que estão com determinação judicial para ser incluídas nas Entidades mais 186 

seis ou sete crianças. Explica que possuem duas Casas Lar com capacidade de dez 187 

acolhimentos em cada e que adaptaram parte da estrutura da Entidade, onde as irmãs 188 

residiam para acolher mais dez crianças. Que a Entidade pretende captar recursos para 189 

construção da terceira Casa Lar, pois possuem espaço físico de terreno para tal. 190 

Clarificou sobre a composição da equipe técnica e de trabalho, sobre a atuação das mães 191 

sociais e forma de atendimento das crianças. Não havendo questionamentos e/ou 192 

contribuições o presidente prossegue com a pauta da reunião. O presidente passa a 193 

palavra ao Dr. Luciano, Promotor de Justiça. O mesmo menciona a importância do 194 

protagonismo da criança e do adolescente e a grande importância que essa política 195 

pública representa para a sociedade. Enfatiza que neste ano de 2014 o Ministério Público 196 

representado por ele em Cascavel, deverá marcar sua atuação de forma mais direcionada 197 

para a área de educação, mais especificamente educação infantil e evasão escolar. 198 

Sugere que sejam revistas as formas de captação de recursos do FIA Municipal e se 199 

dispõe a colaborar nesse sentido. Fala da grande satisfação, em contar com a presença e 200 

apoio da Defensoria Pública, representada pelo Dr. Marcelo Diniz, e que essa é uma 201 

conquista do próprio Ministério Público do Paraná que batalhou muito para que isso se 202 

concretizasse, fato que representa um grande avanço na defesa de direitos das crianças 203 

e adolescentes de Cascavel. Expõe que o CMDCA é um Órgão atuante em Cascavel, 204 

mas que ainda há muito para ser feito, e se propõe a colaborar mais e participar das 205 

reuniões do Conselho durante esse ano. É aclamado pela plenária. Ponto de pauta n°. 206 

10) Elaboração e Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho para o ano de 207 



2014: o calendário é construído conjuntamente, com sugestões e colaboração dos 208 

presentes e fica assim disposto – 12/03 no Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU; 209 

02/04 na Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 07/05 no Lar dos Bebês Pequeno 210 

Peregrino; 04/06 na Secretaria Municipal de Cultura; 02/07 num dos Conselhos Tutelares 211 

Regionais, definir após mudarem para as novas sedes; 06/08 na RPC TV; 03/09 na 212 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDEC; 01/10 na Associação 213 

de Portadores de Fissura Lábio Palatal – APOFILAB; 05/11 no Centro de Referência 214 

Especializado de Assistência Social – CREAS II e 03/12 no Espaço de União, Recreação 215 

e Educação da Criança e do Adolescente – EURECA I. Concluída a construção conjunta 216 

do calendário a plenário o aprovou com treze votos favoráveis. Dr. Luciano e Dr. Marcelo 217 

solicitam o envio do calendário em seu e-mail, pois pretendem se programar para 218 

participar Ponto de pauta n°. 11) Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de 219 

Orçamento e Finanças, relativo ao Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da 220 

Adolescência – 6º. Bimestre de 2013: A Assistente Social Etelda Madsen da 221 

Secretaria Executiva dos Conselhos realiza a leitura do parecer com a exposição do 222 

texto em multimídia, o qual dispõe que – “A Comissão de Orçamento e Finanças do 223 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Cascavel/PR, 224 

no uso de suas atribuições legais, após análise e discussão do Relatório de Gestão dos 225 

Direitos da Criança e da Adolescência – 6º. Bimestre de 2013, recebido da Secretaria 226 

Municipal de Assistência Social – SEASO através do Ofício No. 98/2014 de 29/01/2014, 227 

com solicitação de inclusão na pauta da Reunião Ordinária do Conselho, com 228 

nomenclatura “Audiência Pública”, e após apresentação pelos Técnicos da Divisão 229 

Administrativa da SEASO, e: CONSIDERANDO a Lei Municipal No. 6.278/2012 de 230 

20/10/2013, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do 231 

Adolescente e competências do CMDCA; CONSIDERANDO o previsto no Art. 17 da 232 

Instrução Normativa No. 36/09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que dispõe 233 

que o Relatório de Gestão deverá ser avaliado pelo Conselho, apresentado na forma de 234 

audiência pública promovida pelos Chefes do Poder Executivo, demonstrando claramente 235 

os objetivos e metas desta política e o resultado alcançado; CONSIDERANDO que a 236 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, fez a previsão na Lei de Diretrizes 237 

Orçamentárias – LDO, a qual foi aprovada pelo CMDCA, para o exercício de 2013, no que 238 

se refere aos recursos alocados na área da criança e do adolescente; CONSIDERANDO 239 

que o Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência – 6° Bimestre de 2013, 240 

apresentado pela Divisão Administrativa e Financeira da Secretaria Municipal de 241 

Assistência Social - SEASO, encaminhado ao CMDCA através do Ofício No. 98/2014 de 242 

29/01/2014 pela SEASO deve ser analisado no contexto de Audiência Pública. A 243 
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Comissão de Orçamento e Finanças é de PARECER FAVORÁVEL a aprovação do 244 

Relatório de Gestão do 6º. Bimestre de 2013, e sugere a publicação do mesmo em sua 245 

integralidade, para que surta os efeitos legais”. O Diretor da Secretaria Municipal de 246 

Assistência Social – SEASO – Sr. Hudson Moreschi e a Secretária Municipal da pasta 247 

Sra. Inês de Paula fazem alguns esclarecimentos e não havendo questionamentos 248 

adicionais o parecer é colocado em aprovação, e é aprovado com treze votos favoráveis. 249 

Ponto de pauta n°. 12) Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de 250 

Orçamento e Finanças, referente a transferência de dois patrimônios (conjuntos 251 

circulares coloridos de mesas e cadeiras – patrimônio No. 01-41681 e 01-41682 – 252 

CREAS I) adquiridos com recursos do FIA Municipal, para o Conselho Tutelar 253 

Regional Oeste e Unidade de Acolhimento Vanusa Covatti: O Presidente do 254 

Conselho solicita que Etelda realize a leitura do parecer, que é acompanhado pelos 255 

presentes em multimídia, o qual dispõe o que segue -  “A Comissão de Orçamento e 256 

Finanças do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, em 257 

reunião realizada em 30/08/2013, analisou o contido no Ofício No. 624/2013 de 258 

28/08/2013 – SEASO, e: CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988 que preconiza 259 

em seu artigo 227 que a criança e adolescente é absoluta prioridade; CONSIDERANDO a 260 

Lei Nº 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que 261 

dispõe sobre as atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 262 

Adolescente – CMDCA e sobre o Fundo Municipal da Infância e Adolescência e dá outras 263 

providências; CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 6.278 de 20 de Outubro de 2013, que 264 

dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras 265 

providências; CONSIDERANDO a Instrução Normativa No. 36/2009 e Resolução Nº. 266 

28/2011 do Tribunal de Contas do Paraná, que dispõe sobre a formalização, a execução, 267 

a fiscalização e a prestação de contas das transferências de recursos financeiros e 268 

demais repasses no âmbito estadual e municipal, institui o Sistema Integrado de 269 

Transferências – SIT e dá outras providências; CONSIDERANDO que a SEASO justificou 270 

e solicitou a transferência de dois conjuntos circulares coloridos de mesas e cadeiras - 271 

Patrimônio nº. 01-41681 e 01-41682, do Centro de Referência Especializado de 272 

Assistência Social - CREAS I, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres 273 

em Situação de Violência – Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti e para o Conselho Tutelar 274 

Regional Oeste, os quais contribuirão para a qualificação do atendimento de crianças e 275 

adolescentes. A Comissão de Orçamento e Finanças do CMDCA é de PARECER 276 

FAVORÁVEL a transferência de dois conjuntos circulares coloridos de mesas e cadeiras - 277 

Patrimônio nº. 01-41681 e 01-41682, do Centro de Referência Especializado de 278 

Assistência Social - CREAS I, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres 279 



em Situação de Violência – Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti e para o Conselho Tutelar 280 

Regional Oeste, os quais contribuirão para a qualificação do atendimento de crianças e 281 

adolescentes”. Colocado em discussão e aprovação o parecer e não havendo 282 

manifestações o mesmo é colocado em aprovação e é aprovado com doze votos 283 

favoráveis e a ausência da Conselheira Noeli no momento da votação. Ponto de pauta 284 

n°. 13) Apreciação de aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, 285 

Monitoramento e Avaliação, referente à validação anual de registros para 2014. 286 

Etelda realiza a leitura do parecer, que é acompanhado pela plenária através do 287 

recurso de multimídia, o qual dispõe o que segue – “A Comissão de Inscrição, 288 

Monitoramento e Avaliação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 289 

Adolescente – CMDCA, em reunião realizada em 31/01/2014, discutiu quanto à 290 

elaboração do cronograma para entrega de documentação ao Conselho, a fim da 291 

validação anual de registro, e: CONSIDERANDO a Lei Federal N° 8.069/1990 - Estatuto 292 

da Criança e do Adolescente – ECA, que trata em seu artigo No. 90 - § 3º. Os programas 293 

em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 294 

Adolescente, no máximo, a cada 2 (dois) anos, constituindo-se critérios, para renovação 295 

da autorização de funcionamento; CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 6.278/2013 que 296 

dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, artigo No. 34 - 297 

§ 4º.; CONSIDERANDO a Resolução Nº. 005/2013 do CMDCA que aprova parâmetros 298 

para validação anual, renovação quadrianual e requerimento de registro no CMDCA; 299 

CONSIDERANDO a Resolução Nº. 74 do CONANDA de 13 de setembro de 2001, que 300 

dispõe sobre o registro específico e fiscalização das entidades não-governamentais de 301 

fins não econômicos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação 302 

profissional; CONSIDERANDO a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, artigo 430, 303 

alterado pela Lei 10.097 de 2000, que preconiza sobre a formação técnica profissional 304 

desenvolvida por entidades de fins não econômicos, que tenham por objetivo a 305 

assistência ao adolescente e à educação profissional; CONSIDERANDO o Decreto 306 

Federal nº. 5.598/2005, que regulamenta a contratação de aprendizes; CONSIDERANDO 307 

a Portaria do Ministério de Estado do Trabalho e Emprego nº. 723 de 23/04/2012 – artigo 308 

1º. - Criar o Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional - CNAP, destinado ao 309 

cadastramento das entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, 310 

definidas no art. 8º do Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005; CONSIDERANDO 311 

que ainda há pendências quanto a Validação Anual de Registros junto ao Conselho, do 312 

ano de 2013, deliberadas através da Resolução No. 098 de 04/12/2013 – CMDCA, que 313 

aprova novo prazo para entrega de alvarás de licença do corpo de bombeiros e da 314 

vigilância sanitário, referente aos Serviços e Programas Governamentais da Secretaria 315 



Municipal de Assistência Social – SEASO, da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU 316 

(CAPSi) e da Fundação Assis Gurgacz - FAG. A Comissão de Inscrição, Monitoramento e 317 

Avaliação do CMDCA, é de Parecer Favorável que a partir deste ano corrente, as 318 

validações de registro no Conselho sejam realizadas no máximo a cada dois anos, 319 

conforme previsão legal e não mais anualmente. Visando as adequações necessárias 320 

para tal, sugere que sejam alteradas a Resolução Nº. 009, de 02 de março de 2011, que 321 

regulamenta o processo de registro no CMDCA das entidades não governamentais de fins 322 

não econômicos que pretendam executar Programas de aprendizagem profissional no 323 

município de Cascavel PR, bem como a Resolução No. 005, de 06 de Fevereiro de 2013, 324 

que aprova parâmetros para validação anual, renovação quadrianual e requerimento de 325 

registro no CMDCA”. O Presidente explica que essa discussão foi gerada diante do 326 

previsto no ECA e porque ainda há pendências de 2013, a serem cumpridas por Serviços 327 

e Programas Governamentais e pela FAG quanto à entrega dos Alvarás da Vigilância 328 

Sanitária e do Corpo de Bombeiros, com prazo estipulado pelo Conselho. Além disso, 329 

Etelda clarifica que esse novo prazo irá contribuir para que as validações de Programas 330 

de Aprendizagem sejam melhor monitorados e acompanhados pelo CMDCA, pois o prazo 331 

de contratação de adolescentes em vagas de trabalho é também de dois anos. Não 332 

havendo manifestações o parecer é colocado em aprovação e conta com treze votos 333 

favoráveis ao parecer apresentado. Ponto de pauta n°. 14) Definição e deliberação de 334 

data para a realização da Reunião Extraordiária, para apresentação dos relatórios 335 

trimestrais (Setembro à Dezembro de 2013) e Síntese Anual referente a 2013, dos 336 

Atendimentos, Demandas Reprimidas e Proposições de Planejamento para 2014: 337 

Etelda esclarece que a última reunião destinada para este fim ocorreu em vinte e quatro 338 

de setembro de dois mil e treze, na qual foram apresentados os dados de maio a agosto. 339 

Após sugestões de datas para a Reunião Extraordinária a mesma ficou agendada para a 340 

data de dezenove do corrente mês e Aparecido providenciou a reserva da sala de 341 

reuniões do terceiro piso da Prefeitura Municipal. Todos cientificados, inclusive os 342 

Conselhos Tutelares, na reunião devidamente representados. A data é aprovada pela 343 

unanimidade dos conselheiros, ou seja, com treze votos favoráveis. Ponto de pauta n°. 344 

15) Programação de visita da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação à 345 

Entidade Não Governamental Associação Cascavelense de Apoio ao Jovem, com 346 

endereço à Rua Juscelino Kubitschek, 775 – Sala 1 – Fone: 3038-2210, que está 347 

requerendo registro no CMDCA para desenvolver Programa de Aprendizagem 348 

Profissional Metódica para Adolescentes: Etelda faz a leitura dos nomes dos 349 

componentes da Comissão, para que possam se pronunciar sobre data para o evento. 350 

Após discussão definem a data de onze do corrente mês, às treze horas e trinta minutos, 351 



com saída conjunta da Prefeitura Municipal. Dr. Luciano sugere que participem da visita 352 

os órgãos responsáveis que são Ministérios do Trabalho e Emprego e Agência do 353 

Trabalhador. Todos concordam e a secretaria executiva fica incumbida de entrar em 354 

contato e viabilizar essa participação. Ponto de pauta n°. 16) Para conhecimento: 16.1 - 355 

Ofício No. 799/2013 de 20/12/2013 – CEDCA PR; 16.2 - Ofício No. 014/14 de 356 

07/01/2014 – Conselho Tutelar Regional Oeste; 16.3 - Ofício No. 005/2014 de 357 

13/01/2014 – Lar dos Bebês Pequeno Peregrino; 16.4 - Ofício No. 41/2014 de 358 

14/01/2014 – SEASO; 16.5 - Ofício No. 42/2014 de 14/01/2014 – SEASO; 16.6 – Ofício 359 

No. 43/2014 de 14/01/2014 – SEASO; 16.7 – Ofício No. 036/2014 de 15/01/2014 – 360 

SEASO; 16.8 – Ofício No. 059/2014 de 21/01/2014 – SEASO; 16.9 - Ofício No. 361 

078/2014 de 24/01/2014 – SEASO; 16.10 – Ofício No. 80/2014 de 27/01/2014 – SEASO. 362 

Etelda realiza a leitura de cada Ofício. Após a leitura do referente ao item 16.1, ofício 363 

advindo do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA, que 364 

trata do Programa Crescer em Família – Protocolado sob n°. 12.005.060-5 e informa que 365 

conforme deliberado em sessão plenária extraordinária do CEDCA, realizada em 366 

11/12/2013, a Prefeitura Municipal de Cascavel foi reprovada na última fase da 367 

Deliberação N°. 022/2013 e que esta se deu devido o fato do Município não dispor de 368 

uma equipe exclusive, conforme a orientação do CONANDA/NOB/RH. Inês de Paula fala 369 

que a SEASO repudia a decisão do CEDCA e que já providenciou a juntada de todos os 370 

documentos e envio de recurso, através do qual questionam a decisão do Conselho 371 

Estadual, que é desconhecido pela própria Secretaria de Estado da Família e 372 

Desenvolvimento Social – SEDS, que foi acionada pela Secretária Inês de Paula. Dr. 373 

Luciano corrobora dizendo que participou dessa análise de documentos e que em sua 374 

opinião estava tudo correto, momento em que demonstra surpresa diante a desaprovação 375 

do pleito. Valdair diz que a preocupação do CMDCA, que inclusive foi discutido junto à 376 

Comissão, é de que esses recursos de alguma forma precisarão ser supridos. Quanto ao 377 

item 14.7, Eliane que representa a RPC TV expõe que há necessidade de envio de 378 

Release para a mídia com bastante antecedência, bem como o envolvimento dos 379 

contadores. Dr. Luciano sugere que sejam pensadas outras formas de divulgação, 380 

atingindo mais diretamente a classe empresarial e contadores, para melhorar a 381 

campanha. Outros presentes salientam a importância de haver um trabalho mais direto 382 

com os contadores e escritórios de contabilidade, pois esses é que possuem o controle de 383 

grande parte das declarações de imposto de renda. Etelda fez a leitura e apresenta em 384 

multimídia o saldo do atual do FIA que totaliza até a presente data o valor de um milhão e 385 

cento e vinte e sete mil e setecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos. Valdair 386 

expõe com a colaboração de Inês, que a partilha depende das orientações do tribunal de 387 



Contas que atualmente impede que seja destinado ao pagamento de recursos humanos. 388 

O assunto está sendo analisado pela SEASO e a finalização da Resolução da Partilha do 389 

FIA depende dessas questões que precisam ser esclarecidas. Quanto ao Ofício No. 390 

036/2014, que dispõe sobre as doações para o FIA, Etelda esclarece que foram feitas 391 

inclusões de esclarecimentos no site, para garantir que a emissão dos boletos ocorra de 392 

forma correta e esclarecimento quanto à emissão de Guia na própria declaração de 393 

imposto para pessoas físicas que pretendem doar no período de janeiro a abril e incluir na 394 

sua declaração de 2013. Inês convida a todos para conhecer o CEU. O Ofício n°. 42/2014 395 

de 14/01/2014 – SEASO envia ao Conselho cópia do Decreto Municipal No. 11.608 de 396 

20/12/2013 que regulamenta o Fundo Municipal da Infância e Adolescência em 397 

consonância com o previsto na Lei Municipal No. 6.278/2013 e em cumprimento ao prazo 398 

previsto na Lei Municipal n°. 6.278/2013. Concluída a pauta, o Presidente Valdair Mauro 399 

Debus dá por encerrada a reunião às onze horas e quinze minutos, agradece a presença 400 

de todos, e eu Etelda Madsen lavro a presente ata e assino 401 

______________________________, e após lida e aprovada será assinada pelo 402 

presidente do Conselho____________________________________________________.403 

 


