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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

ATA Nº 04 - 02/04/2014 

 

Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, às oito horas e quarenta 1 

minutos, nas dependências da Associação de Portadores de Fissura Lábio Palatal de 2 

Cascavel - APOFILAB, situada à Rua Hélio Richard, 1790 – Vila Guairá, CASCAVEL PR, 3 

aconteceu a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança o 4 

Adolescente - CMDCA, com a presença do seu Presidente, Sr. Valdair Mauro Debus, de 5 

seus Conselheiros e convidados, conforme lista de presença em anexo a esta ata, para 6 

tratar dos seguintes pontos de pauta: 1) Apreciação e aprovação da pauta da reunião; 7 

2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausência; 3) Apreciação e 8 

Aprovação da Ata de Reunião nº 03 de 12/03/2014; 4) Substituição e posse de 9 

representante da Secretaria Municipal de Cultura – SEMUC: Ofício nº 10 

023/Gabinete/2014 de 16/03/2014 – Sra. Nadia Waldomiro de Oliveira Santos em 11 

substituição a Suplente Karoline Zotti; 5) Substituição da Ex Conselheira Patrícia 12 

Angela Finato no Conselho Municipal de Educação – CME, conforme Ofício nº 13 

014/24 de 19/03/2014, na condição de suplente; Indicação de representantes titular e 14 

suplente para o Comitê Gestor do Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC, 15 

atendendo solicitação do Ofício nº 004/2014 – SEMEL de 06/02/2014 e de 16 

representante para compor a Comissão de Elaboração do Plano Municipal para 17 

Infância e Adolescência – PMIA, atendendo a solicitação do Ofício Circular 18 

CMAA/PPAC nº 005/2014de 14/03/2014; 6) Fala da APOFILAB (10 minutos); 7) 19 

Apreciação do Ofício nº 226/2014 de 13/03/2014 – PRO-MP nº 0030.13.000423-4 8ª 20 

Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel e Instituição e Aprovação de 21 

Comissão Especial; 8) Apreciação do Ofício nº 236/2014 de 14/03/2014 – PRO-MP nº 22 

0030.13.000573-6 - 8ª. Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel e Instituição e 23 

Aprovação de Comissão Especial; 9) Apreciação e Aprovação do Parecer da 24 

Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação – CMDCA, referente Ofício nº 25 



209/2014 de 18/03/2014 – SEASO; 10) Apreciação e Aprovação do Parecer da 26 

Comissão de Orçamento e Finanças, referente ao “Relatório de Gestão dos Direitos 27 

da Criança e da Adolescência - 1º Bimestre de 2014 - “Audiência Pública”, advindo 28 

da SEASO; 11) Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Orçamento e 29 

Finanças, referente repasse de equipamentos do CRAS Cascavel Velho ao Centro 30 

de Artes e Esportes Unificado – CEU, adquiridos com recursos do FIA Estadual – 31 

Patrimônio nº 15-12914, 15-12901 – Deliberação nº 19/2007 – SECJ/CEDCA/FIA; 32 

Ponto de pauta nº 12) Para conhecimento e validação, Ofício nº 060/2014, que será 33 

enviado à CISVEL, em resposta ao Ofício nº 019/2014 – CISVEL de 26/03/2014; 13) 34 

Para conhecimento: 13.1 – Ofício nº 237/2014 de 18/03/2014 – CT Oeste; 13.2 – Ofício 35 

nº 207/2014 de 18/03/2014 – SEASO; 13.3 – Ofício nº 010/2014 de 20/03/2014 – 36 

CEV/PETI; 13.4 – Ofício nº 238/2014 de 25/03/2014 – SEASO; 13.5 – Ofício nº 37 

254/2014 de 27/03/2014 – SEASO; 13.6 – Texto Holerite – FIA; 13.7 – Matéria 38 

Veiculada CGN (retirada de criança da mãe – Vara da Família); 13.8 – Nota Pública – 39 

CONANDA “Direito de Ir e Vir dos Adolescentes: Rolezinhos”; 14) Informes. 40 

Inicialmente o Presidente agradece a presença de todos, especialmente aos 41 

representantes da Entidade APOFILAB pela espaço e acolhida para a realização da 42 

reunião. Solicita aos visitantes presentes para que se apresentem: Sr. Emo Urbino, 43 

Assessor do Vereador Pedro Maria Martendal de Araújo, Sra. Marilei L. S. Teixeira, 44 

Presidente do Conselho Municipal de Educação, Sr. José César Sagrilo, Programa de 45 

Evasão Escolar, Dr. Luciano M. De Souza, Promotor de Justiça da 8ª Promotoria de 46 

Justiça da Comarca de Cascavel, Sra. Antonia Edmara Amorim - Fundação Marista e Sra. 47 

Marcia Waiber da ACAS. Salienta e agradece a presença dos Conselheiros Tutelares Sr. 48 

Otaviano R. Nascimento, Sra. Maria Helena Salvati Pinto e Sra. Gelvana C. A. Schimidt. 49 

Prossegue com a apresentação da pauta da reunião, projetada através de multimídia e a 50 

coloca em aprovação. (Expõe que há uma solicitação da Direção da APOFILAB para que 51 

a apresentação da Entidade – Pauta 6), seja antecipada e propõe então que essa pauta 52 

ocorra após a leitura da Ata (Pauta 3). Não havendo manifestações, coloca a pauta em 53 

aprovação, a qual é aprovada com treze votos favoráveis e fica assim disposta: 1) 54 

Apreciação e aprovação da pauta da reunião; 2) Apreciação e aprovação das 55 

justificativas de ausência; 3) Apreciação e Aprovação da Ata de Reunião nº 03 de 56 

12/03/2014; 4) Fala da APOFILAB (10 minutos); 5) Substituição e posse de 57 

representante da Secretaria Municipal de Cultura – SEMUC: Ofício nº 58 

023/Gabinete/2014 de 16/03/2014 – Sra. Nadia Waldomiro de Oliveira Santos em 59 



substituição a Suplente Karoline Zotti; 6) Substituição da Ex Conselheira Patrícia 60 

Angela Finato no Conselho Municipal de Educação – CME, conforme Ofício nº 61 

014/24 de 19/03/2014, na condição de suplente; Indicação de representantes titular e 62 

suplente para o Comitê Gestor do Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC, 63 

atendendo solicitação do Ofício nº 004/2014 – SEMEL de 06/02/2014 e de 64 

representante para compor a Comissão de Elaboração do Plano Municipal para 65 

Infância e Adolescência – PMIA, atendendo a solicitação do Ofício Circular 66 

CMAA/PPAC nº 005/2014de 14/03/2014; 7) Apreciação do Ofício nº 226/2014 de 67 

13/03/2014 – PRO-MP nº 0030.13.000423-4 8ª Promotoria de Justiça da Comarca de 68 

Cascavel e Instituição e Aprovação de Comissão Especial; 8) Apreciação do Ofício 69 

nº 236/2014 de 14/03/2014 – PRO-MP nº 0030.13.000573-6 - 8ª. Promotoria de Justiça 70 

da Comarca de Cascavel e Instituição e Aprovação de Comissão Especial; 9) 71 

Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e 72 

Avaliação – CMDCA, referente Ofício nº 209/2014 de 18/03/2014 – SEASO; 10) 73 

Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 74 

referente ao “Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência - 1º 75 

Bimestre de 2014 - “Audiência Pública”, advindo da SEASO; 11) Apreciação e 76 

Aprovação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, referente repasse de 77 

equipamentos do CRAS Cascavel Velho ao Centro de Artes e Esportes Unificado – 78 

CEU, adquiridos com recursos do FIA Estadual – Patrimônio nº 15-12914, 15-12901 – 79 

Deliberação nº 19/2007 – SECJ/CEDCA/FIA; Ponto de pauta nº 12) Para 80 

conhecimento e validação, Ofício nº 060/2014, que será enviado à CISVEL, em 81 

resposta ao Ofício nº 019/2014 – CISVEL de 26/03/2014; 13) Para conhecimento: 13.1 82 

– Ofício nº 237/2014 de 18/03/2014 – CT Oeste; 13.2 – Ofício nº 207/2014 de 83 

18/03/2014 – SEASO; 13.3 – Ofício nº 010/2014 de 20/03/2014 – CEV/PETI; 13.4 – 84 

Ofício nº 238/2014 de 25/03/2014 – SEASO; 13.5 – Ofício nº 254/2014 de 27/03/2014 – 85 

SEASO; 13.6 – Texto Holerite – FIA; 13.7 – Matéria Veiculada CGN (retirada de 86 

criança da mãe – Vara da Família); 13.8 – Nota Pública – CONANDA “Direito de Ir e 87 

Vir dos Adolescentes: Rolezinhos”; 14) Informes. O Presidente encaminha o Ponto de 88 

pauta n° 2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausência: Etelda Madsen – 89 

Assistente Social da Secretaria Executiva dos Conselhos realiza a leitura das justificativas 90 

de ausência da Sra. Inês de Paula, Marlene S. Kaefer e Schirley Pietsch. Sra. Maria da 91 

Glória Magrin justifica verbalmente a ausência da Sra. Noeli Aparecida Zanini Menegatti 92 

de Souza e o Conselheiro Tutelar Sr. Otaviano Rodrigues Nascimento a ausência da 93 



Presidente do Conselho Tutelar Regional Oeste Sra. Andrelina Pedroza Battisti. O 94 

Presidente Valdair coloca em aprovação as justificativas de ausência, as quais são 95 

aprovadas com treze votos. Ponto de Pauta nº 3) Apreciação e Aprovação da Ata de 96 

Reunião nº 03 de 12/03/2014: O Presidente solicita a dispensa de leitura da referida ata, 97 

pois a mesma foi enviada antecipadamente a todos os Conselheiros para leitura e em 98 

seguida a coloca em aprovação. Não havendo manifestações é aprovada com treze votos 99 

favoráveis. Ponto de pauta nº 4) Fala da APOFILAB (10 minutos): A Sra. Sonia Maria J. 100 

Thrun – Diretora da Entidade se apresenta e agradece a presença de todos e diz que 101 

estão felizes com a oportunidade de apresentar o trabalho desenvolvido pela Entidade ao 102 

CMDCA. Agradece o apoio de sua equipe de trabalho e passa a fazer um breve relato. 103 

Expõe que a APOFILAB tem vinte e dois anos de existência e que os usuários da 104 

Associação são pessoas com má formação crânio facial, passíveis de intervenções 105 

cirúrgicas e de reabilitação. Atualmente a prioridade da Entidade é atender situações de 106 

má formação congênita, contudo mantém o atendimento das situações que já vinham 107 

sendo atendidas de casos decorrentes de acidentes. Realizam encaminhamentos para 108 

tratamento cirúrgico em Bauru SP e Curitiba no Hospital do Trabalhador, os quais são 109 

referência na área a nível nacional. Explica que Cascavel já possui a estrutura física para 110 

esse tipo de tratamento, junto ao Hospital Universitário, contudo não há equipes treinadas 111 

e com formação para a realização das cirurgias. Expõe que as pessoas atendidas 112 

recebem apoio para o tratamento fora do domicílio, que abrange acompanhante, 113 

alimentação e estadia. Atendem em média sessenta e oito municípios, com enfoque na 114 

Educação (contra turno), Saúde e Assistência Social. Diz que se trata de situações 115 

bastante complexas, com casos que exigem até trinta e três intervenções cirúrgicas, cujo 116 

objetivo não é somente a questão estética, mas sim funcional e social. Passa a palavra 117 

para a Sra. Cláudia - Coordenadora Pedagógica, que expõe sobre a composição da 118 

equipe multiprofissional composta por técnicos da área de educação, saúde e assistência 119 

social, que desenvolvem ações de apoio às famílias. Explicou sobre o processo 120 

pedagógico e encaminhamentos realizados ao Programa de Atenção Integral à Família do 121 

Sistema Único de Assistência Social e para a reabilitação cirúrgica. Esclareceu ainda 122 

quanto ao acompanhamento realizado pelos técnicos da Entidade de forma 123 

descentralizada, através de visitas às Escolas freqüentadas pelos usuários para 124 

orientação e esclarecimentos junto aos professores e dirigentes dos estabelecimentos de 125 

ensino, visando minimizar as questões de bullying, discriminação e constrangimentos, e 126 

contribuir na melhoria dos atendimentos realizados. O Presidente Valdair pergunta do que 127 



depende para que a ala do Hospital Regional de Cascavel tenha equipe técnica para fazer 128 

as cirurgias. Sra. Sonia responde que depende do Estado. No momento há um médico 129 

que faz as avaliações e há equipamentos odontológicos e contam com o apoio da 130 

UNIOESTE, contudo é necessária a capacitação técnica em Curitiba e Bauru SP, que 131 

demanda um tempo de seis meses a um ano e meio aproximadamente, que precisa ser 132 

custeado pelo Estado. Além disso, o referido Centro Cirúrgico e a Ala de Internação 133 

precisam ser isoladas do Hospital Universitário, para evitar a exposição dos pacientes às 134 

doenças, pois os mesmos não são doentes. Explica que a APOFILAB é uma Entidade de 135 

Defesa de Direitos e querem garantir um serviço de qualidade, para os procedimentos 136 

que se fazem necessários. No momento com o encaminhamento dos usuários para 137 

Curitiba ou São Paulo, fica muito desgastante e muitas vezes durante a viagem ficam 138 

gripados e isso inviabiliza a intervenção cirúrgica, gerando a perda da viagem. O 139 

Conselheiro Sr. Aparecido José Dias, parabeniza a Entidade pelo serviço de excelência 140 

que presta e fala de uma conhecida sua que é atendida na APOFILAB e do êxito e 141 

sucesso nas melhorias da qualidade de vida e de saúde da mesma. Sr. Alberto Pompeu 142 

diz que já foi dirigente do Hospital Universitário, e que na época precisavam fazer 143 

escolhas “queimados e labiofissurados” e acabaram optando pela construção de uma 144 

obra de aproximadamente seis mil metros quadrados, destinados ao projeto de 145 

atendimento aos labiofissurados. Sra. Ida Maria Dolla sugere que o Conselho articule com 146 

os vereadores. Valdair diz que talvez fosse necessário fazer uma reunião ampliada com a 147 

presença de Deputados, Ministério Público e CMDCA. Dr. Luciano Machado de Souza 148 

pergunta quantos atendimentos a Entidade realiza. Sonia com o apoio de Maria Tereza 149 

Chaves, responde que atendem em torno de setecentos usuários e que aproximadamente 150 

trezentos e cinqüenta passam pela Entidade Mensalmente. Estimam que em torno de 151 

trezentos e cinqüenta sejam do Município de Cascavel, os demais de todo o Oeste do 152 

Paraná, pertencentes a 10ª Regional de Saúde. Destes cento e noventa e cinco crianças 153 

que recebem semanalmente acompanhamento pedagógico.  Maria Tereza expõe que o 154 

“Centrinho” é referência para Pato Branco, Foz do Iguaçu, Toledo e outros Municípios 155 

pertencentes à 10ª Regional de Saúde. Conclui-se então que para ser feita qualquer 156 

articulação há necessidade de ter dados mais precisos de detalhados para então o 157 

CMDCA oficiar a 10ª Regional de Saúde e os Deputados Estaduais dos Municípios que 158 

são atendidos pela Entidade, com cópia para a UNIOESTE, Ministério Público da Infância 159 

e da Juventude (Dr. Luciano Machado de Souza) e Dr. Ângelo Mazzucchi Santana 160 

Ferreira da 9ª Promotoria de Justiça de Cascavel.  A Entidade ficou de providenciar com a 161 



maior brevidade possível os dados e encaminharão ao CMDCA para que sejam 162 

expedidos os Ofícios pontuados pelo Conselho. Ponto de pauta nº 5) Substituição e 163 

posse de representante da Secretaria Municipal de Cultura – SEMUC: Ofício nº 164 

023/Gabinete/2014 de 16/03/2014 – Sra. Nadia Waldomiro de Oliveira Santos em 165 

substituição a Suplente Karoline Zotti: Devido a Sra. Nadia estar ausente a posse foi 166 

adiada para a próxima reunião e Etelda solicitou que a representante titular da SEMUC 167 

Sra. Maria Aparecida reforce a importância da presença de sua suplente na próxima 168 

reunião. Ponto de pauta nº 6) Substituição da Ex Conselheira Patrícia Angela Finato 169 

no Conselho Municipal de Educação – CME, conforme Ofício nº 014/24 de 170 

19/03/2014, na condição de suplente; Indicação de representantes titular e suplente 171 

para o Comitê Gestor do Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC, atendendo 172 

solicitação do Ofício nº 004/2014 – SEMEL de 06/02/2014 e de representante para 173 

compor a Comissão de Elaboração do Plano Municipal para Infância e Adolescência 174 

– PMIA, atendendo a solicitação do Ofício Circular CMAA/PPAC nº 005/2014 de 175 

14/03/2014: Após discussão e especulações de interessados as substituições ficaram 176 

assim dispostas – No Conselho Municipal de Educação, em substituição à Patrícia Angela 177 

Finato – Suplente, assume o Sr. Evilásio Schmitz; para representar o CMDCA no PELC a 178 

Sra. Jaqueline Lacovic, como Titular e o Sr. Aparecido José Dias como Suplente e na 179 

Comissão de Elaboração do Plano Municipal para Infância e Adolescência – PMIA, da 180 

Comissão do Prefeito Amigo da Criança - CMAA/PPAC a Sra. Salete Gerardi de Lima 181 

Schrum representará o CMDCA. Neste momento o Dr. Luciano Machado de Souza, 182 

Promotor de Justiça da Vara da Infância e da Juventude de Cascavel, justifica sua 183 

necessidade de ausentar-se, parabeniza o Conselho pelo excelente trabalho que tem 184 

feito, o qual tem reconhecimento e é referência no exercício do controle social e diz que 185 

sempre que possível estará presente nas reuniões mensais. Agradece e deseja um bom 186 

trabalho a todos. Ponto de pauta nº 7) Apreciação do Ofício n° 226/2014 de 13/03/2014 187 

– PRO-MP n° 0030.13.000423-4 8ª. Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel e 188 

Instituição e Aprovação de Comissão Especial: Etelda explica que não está em 189 

discussão o conteúdo dos fatos encaminhados pelo Ministério Público e realiza a leitura 190 

do Ofício e do documento anexo que dispõe - “Solicito que informem no prazo de 10 (dez) 191 

dias se receberam as informações anônimas que foram remetidas a 7ª Promotoria de 192 

Justiça nesta Comarca (cópia anexa). Em caso positivo, espera-se que informem a 193 

solução dos respectivos procedimentos – remetendo-se cópia das decisões; do contrário, 194 

espera-se que informem sobre instauração de procedimento adequado para apuração dos 195 



fatos noticiados.” e na sequência o Ofício nº 236/2014 de 14/03/2014 – PRO-MP nº 196 

0030.13.000573-6 8ª. Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel (referente ao 197 

ponto de pauta nº 8), que contém “Solicito que informem no prazo de 10 (dez) dias se 198 

receberam as informações anônimas que foram remetidas a 7ª Promotoria de Justiça 199 

nesta Comarca (cópia anexa). Em caso positivo, espera-se que informem a solução dos 200 

respectivos procedimentos – remetendo-se cópia das decisões; do contrário, espera-se 201 

que informem sobre instauração de procedimento adequado para apuração dos fatos 202 

noticiados.” Etelda apresenta em multimídia o texto da lei nº 6.279/2013 na qual dispõe 203 

sobre a questão disciplinar, artigos 48 a 53, para esclarecer aos conselheiros sobre a 204 

diferença entre apuração sumária e sindicância administrativa. Após o presidente 205 

encaminha para a formação da Comissão de Apuração dos fatos. A Conselheira Leoni 206 

Aldete Prestes Naldino propõe que diante dos fatos apresentados, que seja realizada 207 

Sindicância Administrativa, o que é aceito pela maioria dos conselheiros presentes. Após 208 

discussão dos nomes que iriam compor a Comissão Especial de Sindicância, decidiu-se 209 

pela formação de uma única Comissão para apuração das três situações encaminhadas 210 

pelo Ministério Público, a qual ficou constituída pela Sra. Leoni Aldete Prestes Naldino, 211 

que presidirá a Comissão e a Sra. Jaqueline Lacovic e Sr. Fábio Fiorin Cardoso. 212 

Colocadas em aprovação as deliberações são aprovadas com onze votos favoráveis e as 213 

ausências de Caroline Defaveri e Celso Beno Lunkes. Ponto de pauta n° 9) Apreciação 214 

e Aprovação do Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação – 215 

CMDCA, referente Ofício nº 209/2014 de 18/03/2014 – SEASO: Com a utilização de 216 

multimídia, Etelda faz a leitura do parecer da Comissão, que contém como parecer 217 

“...CONSIDERANDO a Resolução N° 078, de 04 de Setembro de 2013 - CMDCA, que 218 

aprovou o Programa de Integração ao Mundo do Trabalho, requerido pela Entidade Não 219 

Governamental Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos – AEELV (Guarda 220 

Mirim); CONSIDERANDO o parecer da SEASO, que esclarece que a divergência 221 

encontrada pelo CMDCA diz respeito apenas a questões de nomenclatura; que o 222 

problema ocorreu pelo fato de no ano de 2013 a aprovação de inscrição/ registro do 223 

Programa desenvolvido pela Entidade em tela, foi realizada em períodos distintos pelo 224 

CMDCA e pelo CMAS, sendo que no CMDCA o nome adotado foi “Programa de 225 

Integração ao Mundo do Trabalho” e no CMAS “Programa de Inclusão Produtiva e 226 

Enfrentamento a Pobreza”; CONSIDERANDO que segundo a SEASO o Programa já 227 

possui o seu padrão de qualidade definido e aprovado pelo CMAS, através da Resolução 228 

N° 035/2010, a qual aprova o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação; 229 



CONSIDERANDO que é importante que o CMDCA reconheça a alteração da 230 

nomenclatura do “Programa de Integração ao Mundo do Trabalho” para “Programa de 231 

Inclusão Produtiva e Enfrentamento a Pobreza”, desenvolvido pela Entidade AEELV, e 232 

que essa alteração não irá interferir na proposta do Programa já aprovado pelo CMDCA, o 233 

qual atende ao Programa de Proteção em Regime de Apoio Socioeducativo em Meio 234 

Aberto em conformidade com o que preconiza o ECA; CONSIDERANDO que o CMDCA 235 

expediu o Certificado de Registro No. 02.13.28/2013 para a Associação Espírita Lins de 236 

Vasconcellos – AEELV executar o “Programa de Integração ao Mundo do Trabalho”, em 237 

regime de apoio socioeducativo em meio aberto, datado de 04/09/2013, com prazo de 238 

validade de 04 (quatro) anos. A Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação do 239 

CMDCA é de Parecer Favorável à mudança de nomenclatura do “Programa de Integração 240 

ao Mundo do Trabalho” para “Programa de Inclusão Produtiva e Enfrentamento a 241 

Pobreza”, a fim de padronizar a nomenclatura no CMAS e CMDCA. Sugere que seja 242 

expedido novo Certificado de Registro com o mesmo número e data de validade, com a 243 

alteração do nome do Programa para “Programa de Inclusão Produtiva e Enfrentamento a 244 

Pobreza”. Após o mesmo é colocado em aprovação pelo Presidente e é aprovado pela 245 

unanimidade dos presentes. Ponto de pauta nº 10) Apreciação e Aprovação do 246 

Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, referente ao “Relatório de Gestão 247 

dos Direitos da Criança e da Adolescência - 1º Bimestre de 2014 - “Audiência 248 

Pública”, advindo da SEASO: Etelda realiza a leitura do parecer que dispõe – 249 

“...CONSIDERANDO a Lei Municipal No. 6.278/2013 de 20/10/2013, que dispõe sobre a 250 

Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e competências do CMDCA; 251 

CONSIDERANDO o previsto no Art. 17 da Instrução Normativa No. 36/09 do Tribunal de 252 

Contas do Estado do Paraná, que dispõe que o Relatório de Gestão deverá ser avaliado 253 

pelo Conselho, apresentado na forma de audiência pública promovida pelos Chefes do 254 

Poder Executivo, demonstrando claramente os objetivos e metas desta política e o 255 

resultado alcançado; CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistência Social 256 

– SEASO, fez a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, a qual foi aprovada 257 

pelo CMDCA, para o exercício de 2014, no que se refere aos recursos alocados na área 258 

da criança e do adolescente; CONSIDERANDO que o Relatório de Gestão dos Direitos da 259 

Criança e da Adolescência – 1° Bimestre de 2014, foi apresentado de forma sintetizada pela 260 

Divisão Administrativa e Financeira da Secretaria Municipal de Assistência Social – 261 

SEASO e encaminhado ao CMDCA através do Ofício No. 250/2014 – SEASO. A 262 

Comissão de Orçamento e Finanças informa que tomou conhecimento do Relatório de 263 



Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência, referente ao 1º bimestre de 2014, 264 

apresentado pela SEASO, sem o devido aprofundamento das informações nele contidas, 265 

e questionou a gestão quanto à realização da Audiência Pública, e diante do exposto leva 266 

a apreciação da Plenária do CMDCA, para os encaminhamentos que entender cabíveis”. 267 

Nesse momento comparece à reunião o Vereador Vanderley Augusto da Silva, cuja 268 

presença recebe os agradecimentos do Presidente do Conselho. O parecer é colocado 269 

em discussão, momento em que o Diretor Sr. Hudson M. Moreschi Junior, da Secretaria 270 

Municipal de Assistência Social – SEASO se faz presente para prestar os esclarecimentos 271 

necessários. Jaqueline expõe que na Comissão foi debatido o assunto quanto à 272 

necessidade de haver uma apropriação com maior profundidade dos valores 273 

apresentados, e que não se trata de desconfiança, ou colocar à prova as informações 274 

apresentadas, mas que para aprovar os conselheiros precisam analisar mais 275 

profundamente os dados apresentados. Evilásio realiza a leitura do texto do artigo nº 17 e 276 

seus incisos, da Instrução Normativa do Tribunal de Contas nº 36/2009. Hudson explica 277 

que cabe ao CMDCA fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo da Infância e da 278 

Adolescência e concorda que há necessidade de maior disponibilidade de tempo para a 279 

apresentação e esclarecimentos necessários em relação aos dados contábeis. Valdair diz 280 

que cabe a todas as Secretarias apresentar quadrimensalmente os dados em audiência 281 

pública, bem como os resultados e relatório qualitativo, não somente os números, mas 282 

também os resultados. Evilásio expõe que dos treze conselheiros presentes na reunião, a 283 

maioria não é técnico da área contábil o que dificulta a análise e aprovação dos dados e 284 

que cabe o que o TCU orienta, a apresentação de parecer do controle interno, o que irá 285 

facilitar a análise por parte do CMDCA. Alberto Pompeu diz que se aprovam sem analisar 286 

poderão ser responsabilizados, pois o Conselho deve fiscalizar, mas saber o que está 287 

fiscalizando. Márcia do Conselho Municipal de Educação e o Vereador Vanderley 288 

informam que na Educação o Conselho e o FUNDEB acompanham as prestações de 289 

contas, contudo dizem que cada Órgão tem um papel a desempenhar. Valdair Mauro 290 

Debus corrobora com Evilásio Schmitz falando da importância do Parecer do Controle 291 

Interno. Hudson diz que ele faz o Controle Interno na SEASO. Sebastião Martendal de 292 

Araujo diz que é necessário fazer um comparativo da evolução contábil e Aparecido José 293 

Dias propõe a análise por amostragem. Após amplo debate os encaminhamentos votados 294 

foram: doze votos favoráveis e uma abstenção, para que acompanhe a prestação de 295 

contas o parecer do controle interno; doze votos favoráveis e ausência de Jaqueline, que 296 

o CMDCA realize Reunião Extraordinária Quadrimensal, específica para apresentação 297 



dos relatórios de gestão pelos Gestores das Políticas Municipais de Atendimento à 298 

Crianças e Adolescentes e recomendação para que o Executivo Municipal realize 299 

audiência pública conforme prevê as orientações do TCU, na qual especifique os dados 300 

relativos à crianças e adolescentes. Diante disso a Mesa Diretiva ficará responsável pela 301 

programação dessas reuniões, sendo que a primeira será no início de Junho de 2014, 302 

referente ao quadrimestre de janeiro a abril do corrente ano. Ponto de pauta nº 11) 303 

Apreciação e Aprovação do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, 304 

referente repasse de equipamentos do CRAS Cascavel Velho ao Centro de Artes e 305 

Esportes Unificado – CEU, adquiridos com recursos do FIA Estadual – Patrimônio 306 

nº 15-12914, 15-12901 – Deliberação nº 19/2007 – SECJ/CEDCA/FIA: O presidente 307 

Valdair solicita que Etelda realize a leitura do parecer que é acompanhado pelos 308 

presentes através a exposição em multimídia do seguinte texto do parecer – 309 

“...CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988 que preconiza em seu artigo 227 310 

que a criança e adolescente é absoluta prioridade; CONSIDERANDO a Lei Nº 8.069 de 311 

13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que dispõe sobre as 312 

atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e 313 

sobre o Fundo Municipal da Infância e Adolescência e dá outras providências; 314 

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 6.278 de 20 de Outubro de 2013, que dispõe sobre 315 

a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências; 316 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa No. 36/2009 e Resolução Nº. 28/2011 do 317 

Tribunal de Contas do Paraná, que dispõe sobre a formalização, a execução, a 318 

fiscalização e a prestação de contas das transferências de recursos financeiros e demais 319 

repasses no âmbito estadual e municipal, institui o Sistema Integrado de Transferências – 320 

SIT e dá outras providências; CONSIDERANDO que a SEASO justificou e solicitou a 321 

transferência de uma máquina fotográfica, marca Mitsuca, com carregador, pilhas 322 

recarregáveis e cabo USB, sob o Patrimônio n° 15-12914, Deliberação n° 19/2007 323 

SECJ/CEDCA/FIA e uma máquina filmadora, marca Sony, com carregador, bateria, cabo 324 

USB e cano de energia, sob o Patrimônio n° 15-12901, Deliberação n° 19-2007 325 

SECJ/CEDCA/FIA, destinados inicialmente ao Programa Atitude, após remanejado ao 326 

CRAS Cascavel Velho e neste ato solicitação de transferência ao Centro de Artes e 327 

Esportes Unificado – CEU. A Comissão de Orçamento e Finanças do CMDCA é de 328 

PARECER FAVORÁVEL a transferência dos referidos equipamentos, do CRAS Cascavel 329 

Velho para o Centro de Artes e Esportes Unificado – CEU, diante do fato de que os 330 

referidos equipamentos irão beneficiar o serviço no registro documental de reuniões, 331 



oficinas e atividades diversas realizadas para atendimento da demanda intersetorial do 332 

Município de Cascavel, e sugere o envio ao CEDCA - PR para autorização, por tratar-se 333 

de recursos do FIA Estadual”. Após a leitura do parecer o mesmo é aprovado com doze 334 

votos favoráveis. Neste momento da reunião se ausentam os Conselheiros Aparecido 335 

José Dias e Celso Beno Lunkes. Ponto de pauta nº 12) Para conhecimento e 336 

validação, Ofício nº 060/2014, que será enviado à CISVEL, em resposta ao Ofício nº 337 

019/2014 – CISVEL de 26/03/2014: Etelda realiza a leitura do texto do ofício para 338 

conhecimento e aprovação – “O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 339 

Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições conforme prevê a Lei Municipal Nº. 340 

6.278 de 20/10/2013, após a análise do contido no Ofício supracitado, através do qual 341 

Vossa Senhoria solicita orientação e esclarecimentos quanto à vinculação administrativa 342 

da CISVEL, e clarifica o que segue: - Na forma da Lei, as deliberações e controle social 343 

do SINASE compete aos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, conforme 344 

prevê o Plano Nacional de Socioeducação. Como o CMDCA já possui em sua 345 

composição a representação intersetorial das áreas de educação, saúde, assistência 346 

social, cultura, dentre outras, poderá estabelecer uma Comissão específica para esse fim. 347 

- No que se refere à CISVEL, a Comissão atualmente é composta por vários órgãos, 348 

inclusive da abrangência estadual, o que no nosso entender está equivocado, pois cada 349 

Ente Federado deverá instituir a sua instância de articulação conforme prevê o Plano 350 

Nacional de Sócioeducação. Diante do exposto, entendemos que deve ser revista a 351 

composição da CISVEL para a abrangência Municipal. - Salientamos ainda, que 352 

analisando o contido no Plano Nacional de Socioeducação, no texto que trata da gestão, 353 

aponta como esclarecimento de rodapé quando trata da Comissão Intersetorial de 354 

Socioeducação o Decreto de 13 de julho de 2006 – Governo Federal. - Analisando o 355 

referido Decreto Nacional, que “cria no âmbito da Secretaria Especial dos Direitos 356 

Humanos da Presidência da República a Comissão Intersetorial de Acompanhamento do 357 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, observamos que a Comissão é 358 

constituída por Órgãos Públicos Federais e conta com a participação do CONANDA e 359 

CMAS, e quanto à vinculação administrativa, “que caberá a Secretaria Especial de 360 

Direitos Humanos prover o apoio administrativo e os meios à execução das atividades da 361 

Comissão Intersetorial”, cópia anexa. Frente ao exposto, vimos comunicar que diante dos 362 

aparatos legais consultados e expostos, a CISVEL não poderá ser mantida com 363 

vinculação ao CMDCA e sim ao Órgão Gestor responsável pela política municipal de 364 

socioeducação, conforme funcionamento a nível nacional e que se aplica aos demais 365 



entes federados. O CMDCA irá se adequar as orientações legais, e para tal criará uma 366 

Comissão Especial de Socioeducação, composta por conselheiros de direitos do CMDCA 367 

das áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte e capacitação para o 368 

trabalho, e desempenhará seu papel de controle social da política municipal de 369 

socioeducação, juntamente com os demais órgãos apontados no Plano Nacional, 370 

publicizado através da Resolução n° 160 de 18/11/2013 – CONANDA. Esse Conselho se 371 

coloca à disposição para esclarecimentos complementares, e aproveita para deixar 372 

protestos de elevada estima e consideração”. É aprovado por cem por cento da plenária. 373 

Valdair diz que o mesmo já ocorreu com a Comissão de Enfrentamento à Violência – 374 

CEV/PETI, a qual agora está junto da gestão da SEASO. Ponto de pauta nº 13) Para 375 

conhecimento: 13.1 – Ofício nº 237/2014 de 18/03/2014 – CT Oeste; 13.2 – Ofício nº 376 

207/2014 de 18/03/2014 – SEASO; 13.3 – Ofício nº 010/2014 de 20/03/2014 – 377 

CEV/PETI; 13.4 – Ofício nº 238/2014 de 25/03/2014 – SEASO; 13.5 – Ofício nº 378 

254/2014 de 27/03/2014 – SEASO; 13.6 – Texto Holerite – FIA; 13.7 – Matéria 379 

Veiculada CGN (retirada de criança da mãe – Vara da Família); 13.8 – Nota Pública – 380 

CONANDA “Direito de Ir e Vir dos Adolescentes: Rolezinhos”. Etelda faz a leitura de 381 

todos os documentos e após o Conselheiro Tutelar Otaviano Rodrigues Nascimento 382 

solicita a palavra e fala que os próprios conselheiros tiveram que ajudar a fazer a 383 

mudança, carregar e descarregar móveis e equipamentos. Até o momento estão sem 384 

internet e telefone. Que em algumas situações precisam utilizar os telefones particulares 385 

para não prejudicar o atendimento. Expõe que mesmo que tentassem não conseguiriam 386 

fazer a mudança em um dia, e que nenhum conselheiro foi eleito para “roubar” e sim para 387 

trabalhar e que tem cumprido com seu papel e sua responsabilidade. Vereador Vanderley 388 

esclarece que não entende como pode ter sido planejada a mudança sem antes 389 

providenciar a instalação de telefone e internet.  Informa quanto a sua fala na reunião 390 

anterior quando foi lido o ofício do Conselho Tutelar, no qual estava informando que 391 

ficariam quatro dias sem realizar atendimentos presenciais, apenas pelo telefone de 392 

plantão, e que diante disso não concordou e solicitou providências por parte do CMDCA. 393 

Questiona ainda que não houve nenhum informe pela gestão no portal do Município 394 

quanto à mudança de endereço do Conselho Tutelar Oeste. Etelda esclarece que por 395 

solicitação da Secretaria Executiva foi alterado o endereço no Portal do Município, onde 396 

constam os dados dos Conselhos Tutelares. A Conselheira Tutelar enfatiza que a 397 

Prefeitura não deu o apoio e cobertura necessária para a mudança. Vereador Vanderley 398 

questiona quanto às providências tomadas para dar as condições de trabalho necessárias 399 



aos Conselheiros e principalmente quanto ao acesso do público, pois o local 400 

disponibilizado para funcionamento do Conselho é totalmente inadequado em relação ao 401 

acesso aos usuários e por estar quase na área de atendimento do Conselho Tutelar 402 

Leste. Maria Tereza fala que o CMDCA só soube quando já havia sido locado o imóvel e 403 

em sua opinião o local beneficiou apenas aos conselheiros e não aos usuários. Pede à 404 

mesa diretiva que se posicione junto à administração que essas questões precisam ser 405 

consultadas ao Conselho e aprovadas pela plenária e que não cabe aos Conselheiros 406 

Tutelares escolherem o local de funcionamento dos Conselhos Tutelares. Evilásio 407 

corrobora dizendo que todas as providências necessárias para o funcionamento do 408 

trabalho, deveriam ter ocorrido antes da mudança. Maria Tereza diz que Hudson explicou 409 

na reunião da Comissão, quanto às dificuldades de conseguir imóvel, mas é preciso 410 

analisar melhor a questão.  Após amplo debate deliberou-se com dez votos favoráveis 411 

que em resposta ao Ofício nº 254/2014 de 27/03/2014 – SEASO, solicitando que seja 412 

colocado no portal do Município o novo endereço do Conselho Tutelar Regional Oeste; 413 

solicitar urgência na regularização de instalação da internet e telefones e que sempre que 414 

houver mudança de Conselho Tutelar ou de qualquer serviço que o CMDCA seja 415 

consultado, pois é o responsável pela Política Municipal dos Direitos da Criança e do 416 

Adolescente. Quanto à redimensão das áreas de abrangência dos Conselhos Tutelares, 417 

Vereador Vanderlei propõe que seja analisado pelo CMDCA e Conselheiros Tutelares e 418 

ser Quanto ao aprovado em plenária do CMDCA, pois se deve considerar não somente a 419 

questão de área, mas a questão populacional para ser mais justo. Maria Tereza diz que 420 

essa questão compete ao CMDCA e a Gestão e questiona se a divisão será feita de 421 

acordo com o território ou por população, pois esse dado é extremamente importante, 422 

pois hoje o Conselho Tutelar Leste tem doze mil e o Conselho Tutelar Regional Oeste 423 

aproximadamente dezessete mil. Quanto ao item 13.6 – Etelda esclarece que saiu o 424 

texto: “FAÇA A SUA DOAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E 425 

ADOLESCÊNCIA – FIA E DECLARE NO SEU IMPOSTO DE RENDA. INFORMAÇÕES 426 

NO CMDCA – FONE: 3321-2366”, nos holerites e o Vereador Vanderley lembrou que na 427 

administração anterior, na época do Prefeito Lísias o CMDCA já havia deliberado que 428 

todo ano deve sair nos holerites o texto sobre o FIA, diante disso deve ser cobrado o 429 

cumprimento da deliberação do Conselho. Valdair fala que há necessidade de 430 

contratação de uma pessoa para fazer visitas e contatos e auxiliar na campanha, para tal 431 

o Conselho precisa da ajuda dos nobres Vereadores. 14) Informes: não houve informes. 432 

Nada mais havendo para tratar o Presidente Valdair Mauro Debus agradeceu a presença de 433 



todos, e encerrou a reunião às onze horas e quarenta minutos e eu Etelda 434 

Madsen___________________________ lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será 435 

assinada por mim e pelo Presidente __________________________________. 436 


