
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ATA N° 02 – 19.02.2014 

 

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

quarenta e oito minutos, na Sala de Reuniões do terceiro piso da Prefeitura Municipal de 2 

Cascavel - PR, a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 3 

do Adolescente – CMDCA, com a presença da maioria de seus conselheiros de direitos, 4 

conforme consta na lista de presença anexa, sua mesa diretiva e demais convidados, 5 

para tratar da seguinte pauta: 1) Apreciação e Aprovação da Pauta da reunião; 2) 6 

Apreciação e Aprovação das Justificativas de Ausências; 3) Apreciação e 7 

Aprovação das alterações propostas pela SEASO, no Plano de Trabalho e Aplicação 8 

de Capacitação para CMDCA, Conselhos Tutelares e demais atores do Sistema de 9 

Garantia de Direitos da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 10 

com Recursos do FIA Municipal, aprovado através da Resolução N°. 084, de 16 de 11 

Outubro de 2013; 4) Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, 12 

Monitoramento e Avaliação referente ao requerimento de inscrição de Programa de 13 

Profissionalização Metódica para adolescentes, Termo de Cooperação RENAPSI/ 14 

GUARDA MIRIM; 5) Apresentação de Relatório de Atendimentos do Conselho 15 

Tutelar Regional Leste – referente período de Setembro à Dezembro de 2013 e 16 

Síntese Anual de Atendimentos, demandas reprimidas e proposições (60 minutos); 17 

6) Esclarecimentos de dúvidas e debate acerca dos dados apresentados pelo 18 

Conselho Tutelar Regional Leste (30 minutos); 7) Apresentação de Relatório de 19 

Atendimentos do Conselho Tutelar Regional Oeste – referente período de Setembro 20 

à Dezembro de 2013 e Síntese Anual de Atendimentos, demandas reprimidas e 21 

proposições (60 minutos); 8) Esclarecimentos de dúvidas e debate acerca dos 22 

dados apresentados pelo Conselho Tutelar Regional Oeste (30 minutos); 9) 23 

Conclusões, proposições e encaminhamentos; 10) Informes: 10.1 – Convite 24 

CONCIDADE; 10.2 - Mudança de endereço Programa Aprendiz Legal Cascavel. 25 

Inicialmente o presidente agradece a presença de todos e em especial ao Dr. Luciano 26 

Machado de Souza – Promotor de Justiça, ao Sr. Emo Urbino – representante do 27 

Vereador Pedro Maria Martendal de Araújo, Sra. Márcia Weiber – Associação 28 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

LEI MUNICIPAL nº 6.278 de 20 de Outubro de 2013  
Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná Fone: (45) 3321-2366 



Cascavelense de Amigos dos Surdos - ACAS, Sra. Rosilene Gonçalves de Araújo – 29 

Assistente Social do Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, Sr. Eugênio Rozetti Filho – 30 

Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas - COMAD, Sra. Luzia de Aguiar 31 

Soares – Gerente SEASO. Neste momento da reunião o quorum era de nove 32 

conselheiros municipais votantes. O presidente encaminha para análise o ponto de pauta 33 

n°. 1) Apreciação e Aprovação da Pauta da reunião: O presidente esclarece que foram 34 

incluídas as pautas três e quatro devido à urgência de análise e deliberação quanto aos 35 

assuntos. Solicita aos presentes se há inclusões ou alterações na pauta e não havendo 36 

manifestações a pauta é colocada em aprovação e é aprovada com nove votos 37 

favoráveis. Ponto de pauta n°. 2) Apreciação e Aprovação das Justificativas de 38 

Ausências: Etelda Madsen – Assistente Social da Secretaria Executiva dos Conselhos/ 39 

CMDCA, realiza a leitura das justificativas de ausências, conforme segue – Fabio Fiorin 40 

Cardoso referente às reuniões ordinária de 05/02/2014 e a extraordinária de 19/02/2014, 41 

devido óbito de familiar e viagem; referentes à reunião extraordinária de 19/02/2014 - 42 

Silvana Maria P. Kaizer devido consulta médica e realização de exames de saúde; 43 

Schirley Pietsch devido capacitação para digitadores da Pastoral da Criança em Três 44 

Barras do PR; Noeli Menegatti por problemas de saúde; Inês Aparecida de Paula devido 45 

viagem à Curitiba a serviço da SEASO e Natasha Gouveia Studzinski devido estar 46 

retornando de férias e haver muitas pendências no CREAS I que precisam ser 47 

solucionadas com urgência. Colocadas em aprovação as justificativas as mesmas são 48 

aprovadas com nove votos favoráveis. Ponto de pauta n°. 3) Apreciação e Aprovação 49 

das alterações propostas pela SEASO, no Plano de Trabalho e Aplicação de 50 

Capacitação para CMDCA, Conselhos Tutelares e demais atores do Sistema de 51 

Garantia de Direitos da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 52 

com Recursos do FIA Municipal, aprovado através da Resolução N°. 084, de 16 de 53 

Outubro de 2013: Etelda realiza a leitura do Ofício n°. 125/2014 de 10/02/2014, através 54 

do qual a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO informa e esclarece que 55 

para fazer a licitação dos cursos de capacitação foi necessário realizar novos orçamentos, 56 

sendo que houve alteração de valores, passando para um total de R$ 124.150,00 (cento e 57 

vinte e quatro mil e cento e cinqüenta reais), ou seja, uma diferença a maior de R$ 58 

12.790,00 (doze mil e setecentos e noventa reais) do valor já aprovado pelo CMDCA 59 

através da Resolução No. 084/2013 de 16/10/2013 de R$ 111.360,00 (cento e onze mil e 60 

trezentos e sessenta reais), com financiamento através do FIA Municipal. A Gerente da 61 

SEASO Luzia de Aguiar Soares explica que a Secretaria está cumprindo os prazos 62 

previstos no Plano, e que algumas etapas antecedem a execução dos cursos, como é o 63 

caso da realização de licitação para contratação dos cursos. Esclarece que de 2013 para 64 



este ano houve reajustes de valores o que exigiu da SEASO a atualização dos valores ora 65 

apresentados e que dependem da aprovação do Conselho. Maria Tereza questiona em 66 

relação aos conteúdos programáticos previstos para a capacitação. O presidente 67 

esclarece que essa questão já foi discutida e aprovada pelo CMDCA em 2013. Maria 68 

Tereza solicita o documento escrito para sua análise e justifica que não se lembra da 69 

discussão, e que acredita não ter participado enquanto conselheira. Milton, Conselheiro 70 

Tutelar, solicita que os conselheiros possam participar da escolha dos palestrantes o que 71 

é reforçado por Gelvana e outros conselheiros tutelares presentes. Dr. Luciano expõe que 72 

licitação para ter lisura não pode contar com indicações. Luzia diz que existem critérios 73 

claros para que as empresas participem e garantam a qualidade que se quer para a 74 

capacitação que será ofertada. Valdair retoma dizendo que não está em votação o 75 

conteúdo do Plano, pois este já está aprovado pelo CMDCA, está em discussão o 76 

aumento de valores e coloca em aprovação a diferença de valores de R$ 111.360,00 77 

(cento e onze mil e trezentos e sessenta reais) para R$ 124.150,00 (cento e vinte e quatro 78 

mil e cento e cinqüenta reais). A plenária aprova o novo valor do Plano de Trabalho e 79 

Aplicação da Capacitação que é de R$ 124.150,00 (cento e vinte e quatro mil e cento e 80 

cinqüenta reais), com nove votos favoráveis. Ponto de pauta n°. 4) Apreciação e 81 

Aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação 82 

referente ao requerimento de inscrição de Programa de Profissionalização Metódica 83 

para adolescentes, Termo de Cooperação RENAPSI/ GUARDA MIRIM: Etelda realiza 84 

a leitura do parecer que dispõe – “A Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação 85 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, em reunião 86 

realizada em 18/02/2014, analisou a documentação apresentada pela Entidade 87 

Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos – AEELV – GUARDA MIRIM, afim 88 

de obtenção de inscrição da parceria com a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção 89 

Social e Integração – RENAPSI e Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos – 90 

AEELV – GUARDA MIRIM, para a execução de Programa de Aprendizagem – Aprendiz 91 

em Setor Bancário Adolescentes/ Serviços Administrativos, e: CONSIDERANDO a Lei 92 

Federal N° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; CONSIDERANDO 93 

a Lei Municipal Nº 6.278/2013 que dispõe sobre a política municipal dos direitos da 94 

criança e do adolescente; CONSIDERANDO as Resoluções Nº. 005, de 06 de Fevereiro 95 

de 2013 que aprova parâmetros para validação anual, renovação quadrianual e 96 

requerimento de registro no CMDCA e No. 009 de 02 de março de 2011, que regulamenta 97 

o processo de registro no CMDCA das entidades não governamentais de fins não 98 

econômicos que pretendam executar Programas de Aprendizagem Profissional no 99 

município de Cascavel PR; CONSIDERANDO a Resolução Nº. 74 do CONANDA de 13 100 



de setembro de 2001, que dispõe sobre o registro específico e fiscalização das entidades 101 

não-governamentais sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao 102 

adolescente e à educação profissional; CONSIDERANDO a Consolidação das Leis do 103 

Trabalho – CLT, artigo 430, alterado pela Lei 10.097 de 2000, que preconiza sobre a 104 

formação técnica profissional desenvolvida por entidades sem fins lucrativos, que tenham 105 

por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional; CONSIDERANDO o 106 

Decreto Federal nº. 5.598/2005, que regulamenta a contratação de aprendizes; 107 

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério de Estado do Trabalho e Emprego nº. 723 de 108 

23/04/2012 – artigo 1º. - Criar o Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional - CNAP, 109 

destinado ao cadastramento das entidades qualificadas em formação técnico-profissional 110 

metódica, definidas no art. 8º do Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005; 111 

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério de Estado do Trabalho e Emprego nº. 1.005 de 112 

01/07/2013, que altera a Portaria n°. 723 de 23/04/2012 – MTE; CONSIDERANDO que 113 

em reunião da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação do CMDCA, realizada 114 

em 18/02/2014, foram analisados os documentos entregues pela Entidade Associação 115 

Educacional Espírita Lins de Vasconcelos – AEELV – GUARDA MIRIM, a qual está 116 

devidamente registrada e validada junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do 117 

Adolescente, do Município de Cascavel, afim de obtenção de inscrição da Parceria 118 

realizada com a RENAPSI, para execução de Programa de Aprendizagem – Aprendiz em 119 

Setor Bancário Adolescentes/ Serviços Administrativos, para encaminhamento específico 120 

de 20 (vinte) adolescentes para contrato de trabalho aprendiz junto a Caixa Econômica 121 

Federal de Cascavel; CONSIDERANDO que foi identificado pela Comissão que inexiste o 122 

registro/ cadastro da parceria junto ao Cadastro Nacional de Aprendizagem – CNAP, e 123 

que a RENAPSI apresentou cópia do Ofício No. 26/2014 de 10/02/2014, encaminhado a 124 

Secretária de Políticas Públicas e Emprego (SPPE/MTE), através do qual solicita o 125 

Cadastro da Parceria, devido problemas tecnológicos do Portal da Juventude Web, 126 

contudo sem o devido protocolo de recebimento; CONSIDERANDO que houve a 127 

apresentação do Certificado de Registro da RENAPSI junto ao Conselho dos Direitos da 128 

Criança e do Adolescente do Distrito Federal, através de cópia xerocada sem 129 

possibilidade de conferência do documento original; CONSIDERANDO que o Plano Anual 130 

de Trabalho apresentado, não seguiu o fluxo de orientações e elaboração de parecer pela 131 

equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO; 132 

CONSIDERANDO o CONANDA realizou em 2013 consulta pública para alteração de sua 133 

Resolução que trata do registro de ONGs, a fim de atender às exigências legais; 134 

CONSIDERANDO que no Plano Anual de Trabalho apresentado pela Entidade Guarda 135 

Mirim, o público alvo que será atendido é de adolescentes na faixa etária de 14 anos e 06 136 



meses a 15 anos e 11 meses, por exigência da Caixa Econômica Federal. A Comissão de 137 

Inscrição, Monitoramento e Avaliação do CMDCA é de Parecer Favorável que: 1) Seja 138 

expedida inscrição provisória, pelo prazo de 06 (seis) meses, condicionada a 139 

regularização das pendências acima apontadas (Regularização da Parceria junto ao 140 

CNAP; apresentação do documento de registro no Conselho do Distrito Federal da 141 

RENAPSI, para conferência com o original ou cópia autenticada; proceder às orientações 142 

necessárias quanto ao Plano Anual de Trabalho junto à SEASO – com emissão de 143 

parecer); 2) Expedição de Ofícios pelo CMDCA, ao Ministério do Trabalho e Emprego, 144 

Ministério Público do Trabalho e CONANDA, quanto ao limite de idade imposto pela Caixa 145 

Econômica Federal, para a contratação de adolescentes aprendizes – de 14 anos e 06 146 

meses a 15 anos e 11 meses, sendo que adolescente compreende a idade até 18 anos 147 

incompletos”. O parecer é colocado em discussão e após várias manifestações contrárias 148 

à aprovação, principalmente devido o parecer apontar a falta de documentos, bem como 149 

que as exigências devem ser iguais para todas as Entidades. Também foi debatido o fato 150 

da não aprovação gerar prejuízo no encaminhamento dos vinte adolescentes para as 151 

vagas de aprendizes da Caixa Econômica Federal de Cascavel. Celso diz ser favorável 152 

ao parecer da Comissão, pois se preocupa com o não encaminhamento dos 153 

adolescentes. Dr. Luciano expõe sobre a importância dessas vagas de aprendizes 154 

bancário, tanto junto ao Banco do Brasil como Caixa Econômica Federal, pois ele foi 155 

aprendiz bancário e menciona o quão é importante essa oportunidade para a vida 156 

profissional de adolescentes. Maria Tereza diz que nenhuma Entidade “pode entrar pela 157 

porta dos fundos”, todas devem ter o mesmo o tratamento e, portanto o CMDCA não 158 

deveria nem ter recebido a documentação incompleta, além disso, se preocupa com a 159 

possibilidade de no prazo que seria dado pelo parecer, não serem entregues os 160 

documentos e daí cessar a inscrição no Conselho e haver necessidade de 161 

remanejamento dos adolescentes para outras vagas, o que em sua opinião geraria um 162 

prejuízo maior para os adolescentes. Etelda expõe que segundo informação da Assistente 163 

Social da Guarda Mirim a seleção dos adolescentes foi realizada pela ABC VIDA, contudo 164 

está dentro dos critérios previstos o que foi identificado em visitas realizadas pela referida 165 

profissional. É debatido sobre o registro e inscrição de Entidades e Programas de 166 

Aprendizagem no Conselho, pois o próprio Conselho Nacional dos Direitos da criança e 167 

do Adolescente – CONANDA está em fase de reconstrução da Resolução que trata dessa 168 

temática, a qual servirá de parâmetro para os Conselhos Estaduais e Municipais, para 169 

adequar às novas Portarias e Legislações do Ministério do Trabalho e Emprego. Etelda 170 

diz que a Secretaria Executiva já está analisando a questão, inclusiva de forma conjunta 171 

CMDCA e CMAS, pois a política da aprendizagem para adolescentes está contemplada 172 



na política da assistência social. Valdair falou de visita realizada em Entidade que quer 173 

pleitear o registro, e que o CMDCA precisa tomar muito cuidado na hora de fazer a 174 

análise dos pedidos. Maria Tereza corrobora dizendo que o CMDCA não deve atropelar o 175 

processo, e que deve seguir os prazos que tem por lei, que é de sessenta dias, prazo que 176 

é para fazer a análise criteriosa dos pedidos. Concluídas as discussões o presidente 177 

coloca em aprovação o parecer o qual não é aprovado, somente dois votos favoráveis ao 178 

mesmo. A deliberação com sete votos favoráveis é de indeferimento do requerimento de 179 

inscrição do Programa de Profissionalização Metódica para adolescentes, Termo de 180 

Cooperação RENAPSI/ GUARDA MIRIM, e que caso haja interesse deverão ser 181 

apresentados todos os documentos necessários, e que a Secretaria Executiva não está 182 

autorizada a receber documentação incompleta, bem como o CMDCA seguirá o processo 183 

e prazos previstos em lei, quando do pleito. Ponto de pauta n°. 5) Apresentação de 184 

Relatório de Atendimentos do Conselho Tutelar Regional Leste – referente período 185 

de Setembro à Dezembro de 2013 e Síntese Anual de Atendimentos, demandas 186 

reprimidas e proposições (60 minutos): A Conselheira Tutelar Gelvana Cristina de 187 

Assis Schmidt realiza a apresentação dos dados, através de slides projetados com o uso 188 

de multimídia. Apresenta informações pessoais dos conselheiros tutelares em exercício; 189 

dados de participação dos conselheiros em reuniões da rede de atendimento, comissões 190 

e outros conselhos municipais de direitos; breve resumo de dados de atendimentos 191 

individuais de cada conselheiro tutelar; síntese dos direitos fundamentais não garantidos 192 

em 2012/2013 e 2014: Direito à vida e à saúde em 2012 – noventa e dois; 2013 – noventa 193 

e nove e 2014 – sete; Liberdade, Respeito e Dignidade em 2012 – cento e oitenta e três; 194 

2013 – cento e sessenta e nove e 2014 – oito; Convivência Familiar e Comunitária em 195 

2012 – quinhentos e nove, 2013 – quatrocentos e noventa e sete e 2014 – cinqüenta e 196 

quatro; Educação, Cultura, esporte e Lazer em 2012 – quatrocentos e noventa e três; 197 

2013 – quinhentos e cinqüenta e oito e 2014 – vinte e nove; Profissionalização e Proteção 198 

ao Trabalho em 2012 – quinze; 2013 – treze e 2014 – um. Direitos Fundamentais Não 199 

Garantidos, no período de setembro a dezembro de 2013: Direito à Vida e à Saúde – vinte 200 

e oito masculinos e doze femininos; Liberdade, Respeito e Dignidade – vinte e sete 201 

masculinos e quarenta e quatro femininos; Convivência Familiar e Comunitária – noventa 202 

e um masculinos e noventa e um femininos; Educação, Cultura e Esporte e Lazer – cento 203 

e seis masculinos e oitenta e oito femininos; Profissionalização e Proteção no Trabalho – 204 

quatro masculinos e três femininos. Apresenta os dados de cada direito fundamental com 205 

os índices mais relevantes e significativos que são: Direito á Vida e a Saúde – Atos 206 

Atentatórios à Vida e a Saúde – vinte e um masculinos e nove femininos (uso de drogas 207 

lícitas e ilícitas é o maior índice); Liberdade, Respeito e Dignidade - Violência Psicológica 208 



– seis masculinos e quatro femininos; Violência Física – dez masculinos e nove femininos; 209 

Violência Sexual – quatro masculinos e vinte quatro femininos; Violência Sexual/ 210 

Exploração Sexual Comercial – nenhum masculino e três femininos; Convivência Familiar 211 

e Comunitária – Privação ou Dificuldade de Convívio Familiar – nove masculinos e quinze 212 

femininos; Inadequação do Convívio Familiar – vinte e nove masculinos e trinta e um 213 

femininos; Violações a Dignidade, Negligência Familiar: cinquenta e três masculinos e 214 

quarenta e cinco femininos. Neste último direito fundamental “Convivência Familiar e 215 

Comunitária” os maiores índices são: convívio com dependentes de substâncias 216 

entorpecentes - masculino sete // feminino quatro; ambiente familiar violento - masc. oito // 217 

feminino sete; falta de afeto, de zelo e de proteção - masculino catorze // feminino 218 

dezenove; abandono por familiares ou pelos responsáveis - masculino três // feminino 219 

cinco; omissão no cuidado com a saúde, alimentação e higiene - masculino sete // 220 

feminino oito; omissão de cuidados com a proteção e segurança - masculino onze // 221 

feminino oito; omissão com a educação escolar e formação intelectual - masculino trinta e 222 

cinco // feminino quarenta e cinco. Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Maiores índices: 223 

Ausência de Educação Infantil ou Impedimento de Acesso – setenta e um masculinos e 224 

setenta e cinco femininos; Impedimento de Permanência no Sistema Escolar – vinte 225 

masculinos e seis femininos, com o detalhamento de que: falta de vaga creche ou 226 

entidade equivalente - masculino setenta e um // feminino setenta e quatro; evasão 227 

escolar – masculino doze // feminino quatro; autoexclusão – masculino doze // feminino 228 

dois; falta de vaga – masculino três // feminino quatro; Profissionalização e Proteção ao 229 

Trabalho – Condições Irregulares de Trabalho - três masculino e dois femininos e 230 

Inexistência ou Insuficiência de Condições para Formação Técnica – um masculino e um 231 

feminino. Reforçou que existem casos a serem sipiados, considerando as substituições de 232 

conselheiros tutelares. Diz que é preciso repensar a forma de realização de substituições 233 

de conselheiros tutelares; quanto ao aumento de casos graves e aumento da população e 234 

diante disso a criação do terceiro conselho tutelar e a necessidade urgente de fortalecer 235 

os recursos humanos dos serviços, frente à situação atual de equipes técnicas reduzidas 236 

nos serviços de fortalecimento de vínculos.  Fala da proposta de implantação de uma 237 

Escola para Pais; Necessidade de reposição de duplas no CREAS I, para atendimento 238 

psicossocial, pois os casos de abuso sexual estão levando três meses para ser atendido, 239 

o que já é totalmente diferente quando encaminham situações de tentativas de homicídio 240 

para o CAPS i, que são atendidos no máximo em uma semana. Que no CREAS I há dois 241 

psicólogos e cinco assistentes sociais, sendo que um é coordenador, e a NOB/SUAS/RH 242 

prevê o atendimento de vinte casos para cada técnico. No EURECA I, existem trezentos e 243 

vinte na lista de espera e no Centro da Juventude em torno de quatrocentos e oitenta na 244 



fila. Celso diz que quanto à reposição de técnicos, que foram chamados nove e somente 245 

um assumiu referente à convocação do concurso de 2010. Que no CREAS I, em janeiro 246 

uma Psicóloga pediu exoneração e uma foi remanejada para o Programa Família 247 

Acolhedora, diante disso a dificuldade de reposição das equipes de trabalho. Em relação 248 

aos dados de violência sexual, disse que dos doze mil casos referenciados os vinte e oito 249 

casos apresentados representam zero vírgula zero dois por cento. Complementa que é 250 

importante analisar que dois por cento da população tem psicopatias. Além disso, 251 

questiona os números registrados no SIPIA e funcionamento do referido sistema. A 252 

Conselheira Tutelar Luziara diz que ainda há casos para sipiar e que para cada caso de 253 

denúncia de violência sexual registrada, vinte não são identificadas, pois 254 

aproximadamente 10% das crianças sofrem abuso e ficam sem identificação, e enfatiza a 255 

importância de trabalhar o assunto de forma ampla junto as Escolas. Cesar lembra que o 256 

CMDCA realizou uma audiência pública em 2013, com a presença dos secretários 257 

municipais, visando à garantia de recursos públicos para as demandas de crianças e 258 

adolescentes do Município, bem como para solicitar a prestação de contras da 259 

aplicabilidade dos recursos, que atualmente somente a SEASO é que o faz. Questiona: 260 

precisamos analisar qual o maior índice que temos e precisamos atacar. Dr. Luciano fala 261 

que pelos dados apresentados pelo Conselho Tutelar Leste, calculou e identificou que se 262 

considerarem os números apontados para o período de doze meses, cada conselheiro 263 

tutelar atendeu “um caso por dia”. Que não é possível resolver a questão da violência, 264 

mas sim amenizá-la tomando algumas medidas importantes como: depoimentos sem 265 

danos e melhorando o atendimento por parte de todos os Órgãos. A dificuldade de 266 

recursos humanos está presente no próprio judiciário que não tem Assistente Social. 267 

Argumenta que já existem alguns procedimentos instalados por ele quanto às 268 

substituições de Conselheiros Tutelares, funcionamento do Sistema de Informações para 269 

a Infância e Adolescência – SIPIA, que é de responsabilidade do Estado e que a grande 270 

problema é a educação e convivência familiar e comunitária. Quanto aos Centros 271 

Municipais de Educação Infantil - CMEIs, questiona que não é publicizada a listagem de 272 

vagas, de atendidos e do cadastro da fila de espera. Que é preciso ajustar o discurso de 273 

todos, CMDCA e CTs, e que os Conselhos Tutelares precisam demandar propostas e 274 

problemáticas para a deliberação do CMDCA. Questiona, “cadê as proposições dos 275 

Conselheiros Tutelares para o CMDCA”? Gelvana diz que a maioria das pessoas que 276 

procuram por vaga de CMEI são orientadas a procurar os CEMEIs de sua região ou a 277 

Secretaria Municipal de Educação. Aparecido diz que muitas pessoas têm procurado a 278 

ele, com este pedido, devido falta de entendimento e/ ou por orientações que deixam de 279 

ser repassadas pela própria Secretaria Municipal de Educação. Dr. Luciano diz que no 280 



Estado o Núcleo Regional de Educação tem atendido e resolvido os casos que a ele 281 

competem, com exceção dos casos que o aluno quer escolher onde estudar, mas essa 282 

questão é clara quanto à prioridade da proximidade de casa. Quanto às vagas de CMEIs 283 

as pessoas ao invés de procurarem os locais onde esses funcionam, a Secretaria 284 

Municipal ou os Conselhos Tutelares, tem procurado diretamente ele, e tem a impressão 285 

que isso está se tornando rotineiro, e caso continue dessa forma terá que começar a abrir 286 

procedimentos para apuração de cada situação. A Conselheira Ana Cristina, 287 

representante da Secretaria Municipal de Educação – SEMED no CMDCA esclarece que 288 

todos os gestores de CMEIs estão orientados para fazer o cadastro de quem procura 289 

vaga. Ficou que verificar o que está ocorrendo junto à Secretaria. Dr. Luciano clarifica que 290 

caso continuem havendo negativas quanto à realização do cadastro no CMEI, ele abrirá 291 

procedimento de cada caso. Há questionamentos quanto à forma de registros dos 292 

retornos de atendimentos pelos Conselheiros Tutelares. Conselho Tutelar Oeste registra 293 

através de uma planilha independente do SIPIA e o Conselho Tutelar Leste não está 294 

realizando esse controle.  Quanto ao funcionamento do SIPIA WEB, Celso lembra que em 295 

Agosto de 2013 ele, Hudson e técnico de informática estiveram nos dois conselhos 296 

tutelares para verificar a questão dos equipamentos e funcionamento do sistema e que 297 

identificaram que o Conselho Tutelar Oeste estava realizando uma quantidade de 298 

registros bem menor que o Conselho Tutelar Leste. Contudo ficou identificado que havia 299 

um problema técnico na rede interna, que era para ser solucionado. É sugerido então que 300 

diante da situação de mudanças de espaços físicos dos conselhos tutelares, que seja 301 

oficiado à SEASO/Departamento de Informática, para que procedam aos ajustes 302 

necessários na rede, bem como um levantamento dos equipamentos de informática 303 

existente e a substituição por novos equipamentos, visando à melhora dos registros no 304 

SIPIA. Quanto à necessidade de capacitação permanente, Luzia sugere que os 305 

Conselhos Tutelares repassem à SEASO as demandas de capacitação permanente para 306 

que possam fazer um planejamento. Propõe que os Conselheiros façam os registros no 307 

Sistema de Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social - IRSAS, dos casos 308 

que atendem, contudo para tal necessita que lhe repassem quais as informações que 309 

lançarão para serem criados campos específicos para o Conselho Tutelar visando à 310 

garantia do sigilo. Dr. Luciano lembra quanto à importância dos lançamentos por 311 

territórios, para que se tenha condições de mapear quais as regiões que apresentam 312 

maiores demandas em relação a determinado direito fundamental. Dando continuidade o 313 

Presidente passa a palavra à Conselheira Tutelar Silvana Andrade, para a apresentação 314 

de dados do Conselho Tutelar Regional Oeste. A mesma apresenta os dados através do 315 

uso de slides expostos através do multimídia. Inicialmente apresenta uma mensagem de 316 



abertura “para cada dificuldade, nasce à semente do êxito, porque para prosperar é 317 

preciso vivência, e esta só é adquirida à medida que superamos obstáculos”. Apresenta a 318 

composição do colegiado, atualmente presidido pela Conselheira Tutelar Andrelina 319 

Pedroza Battisti, equipe de servidores que exercem atividades de apoio. Apresenta 320 

listagem de reuniões nas quais os Conselheiros  participam; COMAD, CMAS, CEV- PETI, 321 

CMDCA, CISVEL, Reuniões Semanais do Colegiado do próprio Conselho Tutelar,   322 

Escolas, FUNDEB, Rede, Abrigo Vanusa Covatti, CREAS I, CAPS AD, CAPSi, Programa 323 

Evasão Escolar, Reuniões em Escolas, Reunião SEMED, Reunião Acolhimento, Reunião 324 

Programa Família Acolhedora e reuniões esporádicas com atendimentos descentralizados 325 

junto ao CRAS Volante nos Distritos e Assentamentos e Programa Família Paranaense. 326 

Trabalhos de apoio e divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA nas 327 

Escolas e Colégios, orientações a diretores, coordenadores e professores, reuniões de 328 

pais, abordagens junto à Polícia Militar, Polícia Civil e Federal e AIFU, estudos de casos 329 

(rede de proteção), Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti, abordagens de rua em parceria 330 

com o plantão social de situações de indígenas, Unidades de Acolhimento Masculina e 331 

Femininas e Família Acolhedora. Expôs os seguintes dados, referentes a atendimentos do 332 

período de setembro a dezembro de 2013: atendimentos novos – duzentos e noventa e 333 

dois; Retorno – quatrocentos e oitenta e quatro; Informações – cento e setenta e uma; 334 

Total – novecentos e quarenta e sete. Ofícios Expedidos – duzentos e setenta e oito; 335 

Comunicações Internas – vinte e oito; Informações por telefone – quatrocentas. 336 

DIREITOS VIOLADOS: Direito à Vida e a Saúde – Atendimento Inadequado à Saúde – 337 

Falta de Medicamentos – três masculinos e um feminino; Interrupção ou falta de 338 

acompanhamento do tratamento em saúde – nove masculinos e sete femininos. 339 

Liberdade, Respeito e Dignidade – Atos Atentatórios à Cidadania – Inexistência de 340 

Registro Civil – dois masculinos e três femininos; Omissão de Autoridade no Registro ou 341 

na Apuração da Queixa – nove masculinos e seis femininos; Permanência de Criança ou 342 

Adolescente em Locais Proibidos por Lei – cinco masculinos e dois femininos; 343 

Discriminação – Discriminação de Criança/Adolescente com Histórico de Ato Infracional: 344 

um masculino; Negação do Direito à Liberdade e Respeito – Submissão de Crianças ou 345 

Adolescentes em Atividades Ilícitas ou Contravenções Sociais – Aliciamento e 346 

Favorecimento ao Tráfico ou Porte de Drogas: seis masculinos e um feminino; Violência 347 

Física – Espancamento/ Agressão Física: quatro masculinos e três femininos; Punição/ 348 

Castigo Corporal: doze masculinos e cinco femininos; Supressão de alimentação com 349 

caráter punitivo: um masculino; Violência Psicológica – Agressão a Auto Estima: doze 350 

masculinos e cinco femininos; Agressão Verbal e Ameaça: nove masculinos e catorze 351 

femininos; Humilhação Pública: um masculino e dois femininos; Violência Sexual/ Abuso – 352 



Abuso sexual por membros do círculo de relações sociais e de amizade: um feminino; 353 

Abuso Sexual Por Pessoas da Família: um masculino e dois femininos; Abuso Verbal/ 354 

Telefonemas Obscenos: um feminino; Assédio Sexual: dois masculinos e quatro 355 

femininos; Convivência Familiar e Comunitária – Indefinição de Paternidade: dois 356 

femininos; Falta de Assistência Integral aos Filhos de Presidiários: três masculinos e um 357 

feminino; Inadequação do Convívio Familiar – Ambiente Familiar Violento: nove 358 

masculinos e três femininos; Convívio com Dependentes de Substâncias Entorpecentes: 359 

três femininos e um masculino; Falta de Afeto, Zelo e Proteção: seis femininos e quatro 360 

masculinos; Favorecimento ao Uso de Drogas Lícitas ou Ilícitas no Ambiente Familiar: três 361 

masculinos e um feminino; Privação ou Dificuldade de Convívio Familiar – Abandono Por 362 

Familiares ou Responsáveis: um masculino e quatro femininos; Afastamento do Convívio 363 

Familiar Por Fuga: cinco masculinos e dois femininos; Evasão do Local de Custódia: treze 364 

masculinos e seis femininos; Expulsão de Casa por Pais ou Responsáveis: um masculino; 365 

Falta dos Pais ou Parentes: um masculino; Falta ou Precariedade de Moradia: nove 366 

masculinos e cinco femininos; Não Recebimento de Pensão Alimentícia: dezenove 367 

masculinos e catorze femininos; Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Atos Atentatórios 368 

ao Direito à Educação – Impedir o Acesso da Criança ou Adolescente à Escola: quatro 369 

masculinos e dois femininos; Ausência de Educação Infantil ou Impedimento de Acesso – 370 

Distância Física Entre Casa/ Creche ou Empresa/Creche: dez masculinos e seis 371 

femininos; Distância Física Entre Casa/ Pré Escola ou Empresa/ Pré Escola: quatro 372 

masculinos e dois femininos; Falta de Vaga em Creche ou Entidade Equivalente: cento e 373 

vinte e quatro masculino e cento e quatro feminino; Falta de Vaga em Pré Escola ou 374 

Entidade Equivalente: quatro masculino e dois feminino; Falta de Condições Educacionais 375 

Adequadas – Excesso de Faltas Injustificadas: setenta e quatro masculino e cinqüenta e 376 

nove feminino; Falta de Informações aos Pais Sobre a Frequência do Aluno: um feminino; 377 

Falta de Material Didático – três masculino; Impedimento de Permanência no Sistema 378 

Escolar – Autoexclusão: sessenta e dois masculino e cinqüenta e um feminino; 379 

Constrangimento de Qualquer Espécie: três masculino e dois feminino; Critérios 380 

Avaliativos Discriminatórios: um masculino; Evasão Escolar: setenta e cinco masculino e 381 

quarenta e quatro feminino; Profissionalização e Proteção ao Trabalho – Condições 382 

Impróprias de Remuneração ou Imposição de Trabalho ao Adolescente – Remuneração 383 

Inadequada: um masculino; Condições Irregulares de Trabalho – Jornada de Trabalho 384 

Além do Limite legal: dois masculino; Não Observância dos Direitos Trabalhistas e 385 

Previdenciários: dois masculino; Trabalho Doméstico: dois masculino; Trabalho Perigoso, 386 

Insalubre, Penoso ou Exposto a Acidentes: um masculino; Direitos da Populações 387 

Indígenas – Atendimento, Abordagem e Encaminhamento: dezenove masculinos e vinte 388 



femininos. Síntese dos Direitos Violados no período de Setembro à Dezembro de 2013: 389 

Direito à Vida e à Saúde – vinte; Liberdade, Respeito e Dignidade – cento e vinte e três; 390 

Convivência Familiar e Comunitária: duzentos e setenta e um; Educação, Cultura, Lazer e 391 

Esporte: seiscentos e trinta e seis; Profissionalização e Proteção ao Trabalho: dois; 392 

Indígenas: quarenta e dois; Total de hum mil e noventa e quatro. Total de dados no ano 393 

de 2013 – Novos: hum mil e quinhentos e noventa; Retornos: dois mil e quatrocentos e 394 

vinte e sete; Informações: quatrocentos e sessenta e três; Total geral do Ano de quatro 395 

mil e quatrocentos e oitenta, sendo que destes os direitos violados são: Direito à Vida e a 396 

Saúde: sessenta e seis; Liberdade, Respeito e Dignidade: duzentos e cinqüenta e dois; 397 

Convivência Familiar e Comunitária: oitocentos e sessenta e três; Educação, Cultura, 398 

Esporte e Lazer: dois mil e cinqüenta e nove; Profissionalização e Proteção no Trabalho: 399 

vinte e sete e Direitos Indígenas: sessenta e dois. Total de direitos violados de três mil e 400 

trezentos e vinte e nove. O Presidente agradece à exposição e como contribuições, são 401 

discutidos os seguintes pontos: que todos os atendimentos realizados no CREAS I sejam 402 

referenciados junto aos Conselhos Tutelares, para que possam ser registrados no SIPIA 403 

WEB; que a Rodoviária de Cascavel é um ambiente inadequado para a sociedade em 404 

geral, pois lá estão presentes o uso e tráfico de drogas, alcoolismo e permanência de 405 

pessoas que vivem em situação de rua, Que os Conselhos Tutelares façam proposições 406 

quanto a questão de substituições de conselheiros tutelares, considerando-se as 407 

questões previstas em lei, bem como encaminhe ao CMDCA propostas de implementação 408 

ou melhoria das políticas municipais, para atendimento das principais demandas de 409 

violações de direitos apontadas nos relatórios apresentados. Dr. Luciano reforça que suas 410 

metas para esse ano de 2014, é priorizar a garantia do direito a educação, principalmente 411 

através de CMEIs e o combate a Evasão Escolar. Cesar solicita a inclusão de 412 

apresentação de dados da evasão escolar, na pauta da reunião de Março de 2013, que é 413 

aprovada pela plenária. O Presidente encaminha a pauta nº. 10) Informes: 10.1 – 414 

Convite CONCIDADE; 10.2 - Mudança de endereço Programa Aprendiz Legal 415 

Cascavel.  Etelda realiza a leitura do convite do CONCIDADE, que trata de Audiência 416 

Pública para apresentação de empreendimento habitacional do Programa Minha Casa 417 

Minha Vida, no qual é de grande relevância a participação do CMDCA e Conselhos 418 

Tutelares a fim de analisar e propor os recursos comunitários que estão sendo propostos, 419 

para garantir os direitos de crianças e adolescentes que irão residir no referido local. 420 

Quanto ao Programa Aprendiz Legal do Geração Emprego e Renda e Apoio ao 421 

Desenvolvimento Regional - GERAR, Etelda faz a leitura do e-mail que informa que 422 

continua no espaço físico da UNIPAR, contudo em outro local da Universidade. Concluída 423 

a pauta, o Presidente Valdair Mauro Debus agradece a presença de todos e encerra a 424 



reunião às onze horas e quarenta minutos, e eu Etelda Madsen lavro a presente ata e 425 

assino ______________________________, e após lida e aprovada será assinada pelo 426 

presidente do Conselho____________________________________________________.427 

 


