
REUNIÃO Nº 13 (ORDINÁRIA) DO CONSELHO MUNICIPAL DOS  DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA E REUNIÃO Nº 12  

(ORDINÁRIA) DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO CIAL – 

CMAS. 

08 DE OUTUBRO DE 2019 

Às oito horas e trinta minutos do dia oito de outubro de dois mil e dezenove, 

devido pauta em comum, realizou-se reunião conjunta do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS na sala dos Conselhos alocada na Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Educação Profissionalizante. Estiveram 

presentes nesta reunião: Tatiana da Silva Rabito (presidente de CMDCA); 

Mona Lisa Selleti Carvalho (CMDCA); Carolina de Vasconcelos Ferreira 

(CMDCA); Silvane Marcela Mazur (CMDCA); Elessandra Pacheco Coelho 

(CMDCA e CMAS); Magna Cristina Marchioni  (CMAS e CMDCA), Taciana de 

Souza (Presidente do CMAS); Roberta Christina Ferreira Dias (CMAS), Maria 

Luiza Colleti Podanosqui (CMAS), Glayse Aparecida Picolo Coimbra Botega 

(CMAS/suplente), Maria Helena Morelato Valentim (CMAS/suplente), Maria 

Alice de Almeida Mira (CMAS/suplente), Stephanie dos Santos Papini 

(CMAS/suplente), os conselheiros tutelares Leandro Manzalli de Oliveira e 

Robson Henrique Barbosa; a coordenadora do Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS Juliana Del Ciampo Oliveira e Assistente Social 

Claysse Danielle Morimoto.  Iniciando a reunião Taciana agradeceu a presença 

de todos e leu a ata da reunião conjunta CMDCA e CMAS, realizada em 24 de 

setembro de 2019, a qual foi aprovada por todos os presentes. Pauta nº 01  – 

Relatório da comissão das inscrições no CMDCA:  Silvane relatou sobre o 

processo de requerimentos de renovação dos serviços e entidades no CMDCA, 

o qual foi formalizada uma comissão composta pelos membros (Rosemari, 

Carolina, Marcelo e Silvane) para avaliar as solicitações de procedimentos para 

inscrição dos programas/serviços de proteção e socioeducativos destinados a 

crianças e adolescentes das entidades governamentais e não governamentais, 

bem como, estabelece critérios e procedimentos para o registro das entidades 

não governamental no CMDCA de Andirá-PR.  Assim, Silvane apresentou o 

relatório elaborado por essa Comissão, que se reuniu em 30 de setembro de 



2019. Assim, quanto ao Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à 

Famílias (PAEFI) e Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, o 

parecer da Comissão é favorável, pois atendeu todos os critérios da Resolução 

nº23/2017 – CMDCA. Desta feita, o CMDCA aprovou a renovação da inscrição 

destes dois Serviços. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

de crianças e adolescentes - Projeto Esperança apresentou os documentos, 

porém, com pendência da declaração do Tribunal de Justiça. O parecer da 

Comissão foi favorável à inscrição, desde que houvesse a entrega do 

documento ausente. Silvane informou que o Projeto já entregou o documento. 

Assim, o CMDCA aprovou a renovação da inscrição deste Serviço. O Serviço 

de Acolhimento Institucional (Casa-lar) realizou a entrega de todos os 

documentos, o Ministério Público e a Justiça entregaram o atestado de 

qualidade e eficiência do serviço, porém, o Conselho Tutelar apontou várias 

situações para a necessidade de adequação do serviço e não emitiu atestado 

de qualidade e eficiência do Serviço. Silvane mencionou sobre as orientações 

do atestado de eficiência e qualidade do serviço, critério estabelecido no ECA, 

sendo do Conselho Tutelar, Ministério Público e Justiça. Diante dessa situação 

Silvane falou que a Comissão não emitiu Parecer, sendo assim, foi exposta ao 

CMDCA a decisão de parecer favorável ou não para a renovação da inscrição 

do referido serviço. Elessandra ressaltou que o parecer desfavorável para o 

serviço implicaria o cancelamento do repasse para o recebimento do imposto 

de renda, o qual poderia depreciar a execução do serviço e que algumas 

medidas já esta em andamento para as melhorias da Casa Lar, bem como o 

processo seletivo simplificado para a admissão de duas cuidadoras. Em 

seqüência Glayse verbalizou que o documento exposto pelo Conselho Tutelar 

é a realidade da Casa Lar e que o CMDCA é responsável pela elaboração de 

Políticas Públicas na área das crianças e adolescentes, ressaltando quanto à 

necessidade de ser revisto. Assim, a decisão cabe ao CMDCA, visto a 

pendência da declaração do Conselho Tutelar. Glayse sugeriu a aprovação 

com ressalvas dos membros do CMDCA da inscrição de renovação do serviço 

e a formalização de uma comissão para a elaboração de um plano de 

ajustamento das questões apresentadas pelo Conselho Tutelar, bem como 

para as respostas dos problemas que estão acontecendo. No que tange aos 

medicamentos Maria Luiza declarou que alguns não conseguiu adquirir pela 



rede pública municipal de saúde devido a alteração da lista do RENAME, 

sendo, necessário arcar com os custos e mencionou que o jurídico pontuou a 

compra dos medicamentos em forma de dispensa pela Secretaria de Saúde. 

Elessandra ressaltou que foi encaminhado oficio ao jurídico requerendo 

orientações para adquirir os medicamentos, porém, foi orientado que os 

medicamentos são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, o 

CMDCA considerou importância de encaminhar ofício à Secretaria Municipal de 

Saúde para o requerimento de concessão dos medicamentos que não estão 

sendo ofertados pela rede publica municipal de saúde.   Glayse informou que 

uma adolescente está necessitando realizar exames médicos específicos que 

não estão sendo disponibilizados pelo posto de saúde e Maria Luiza relatou 

que quando as cuidadoras acompanham os abrigados em consultas médicas 

precisa identificá-los como crianças/adolescente da Casa Lar e adquirir 

medicações disponíveis pela rede publica de saúde municipal. Sendo assim, foi 

realizada aprovação com ressalva pelos membros do CMDCA para a 

renovação de inscrição do Serviço de Acolhimento Institucional - Casa Lar. A 

Associação de Educação Familiar e Educacional do Paraná - Programa de 

aprendizagem, enviou o Anexo IV ao invés do Anexo I (Resolução nº23/2017 

CMDCA), com relação ao Documento que demonstre a carga horária, duração, 

conteúdo programático, data de matrícula, número de vagas oferecidas e o 

perfil socioeconômico dos participantes, a Entidade enviou seu Estatuto Social. 

Os demais documentos estão em conformidade com a Resolução do CMDCA, 

sendo assim, o parecer da Comissão, foi no sentido de solicitar os documentos 

corretos à entidade e, diante do envio o parecer então, é favorável à renovação 

da inscrição. Silvane informou que os documentos foram enviados pelo correio. 

Assim, o CMDCA aprova a renovação da inscrição do Programa de 

Aprendizagem desenvolvido pela Associação de Educação familiar e 

educacional do Paraná. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Andirá- APAE, entregou as documentações para renovar o registro desta 

entidade, ficando pendente o laudo de licenciamento emitido pelo Corpo de 

Bombeiros, Silvane ressaltou que a comissão estabeleceu contato telefônico 

com a APAE para a verificação do documento ou algum posicionamento da 

instituição, sendo que a informação repassada foi de que após o agendamento 

ocorrido no mês de abril de dois mil e dezenove, não houve mais 



movimentação no processo com o Corpo de Bombeiros. Assim, o parecer da 

comissão é de que a renovação do registro da APAE poderá ser concedido 

mediante a entrega do laudo do Corpo de Bombeiros. Glayse sugeriu a 

elaboração de um oficio por parte do CMDCA para que a APAE providencie o 

documento pendente. Assim que a entidade fornecer a cópia do documento, a 

renovação será aprovada, considerando que os demais documentos exigidos 

estão em conformidade com a Resolução nº 23/2017 CMDCA. Quanto ao 

cadastro de Programa de Qualificação Profissional para adolescentes, 

desenvolvido pela Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Educação Profissionalizante, Silvane relembrou que na Resolução nº 

23/2017 do CMDCA estabelece critérios e procedimentos para o cadastro de 

programas de qualificação profissional para adolescentes, por entidades 

governamentais que desenvolvam ou venham a desenvolver programas de 

qualificação profissional para adolescentes (Art. 21- A.). Também prevê a 

reavaliação desse cadastro, destacando a validade máxima de 02 (dois) anos. 

Contudo, não estão previstos os critérios para renovação do mesmo. Silvane 

falou sobre a execução do Programa de Qualificação profissional para 

adolescentes, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Educação 

Profissionalizante,  cadastrado no CMDCA em 2017, porém, a Secretaria não 

solicitou renovação, pois não há regulamento para tal. Assim, a Comissão 

sugeriu que o CMDCA delibere a respeito de acrescentar na Resolução, os 

critérios e condições para renovação dos cadastros de programas de 

qualificação profissional para adolescentes, desenvolvido por entidades 

governamentais. Destacou que o membro da comissão e deste Conselho, 

Marcelo sugeriu que se faça novo cadastro.  Diante do exposto, ficou aprovada 

pelo CMDCA a realização de um novo cadastro do Programa de qualificação 

profissional para adolescentes, bem como definir e inserir critérios para 

renovação no CMDCA. Concluindo essa pauta, o CMDCA deverá emitir 

Resolução com as respectivas aprovações, bem como, emitir o comprovante 

de renovação. Pauta nº 02 – Cuidador residente para a  Casa Lar:    Maria 

Luiza informou que ocorreu uma reunião com o Ministério Público e demais 

participantes (Procurador Municipal Murilo e a Presidente do CMDCA Tatiana), 

na qual foi sugerida a possibilidade de implantar no serviço um profissional na 

função de  “mãe social”. Silvane leu nas Orientações Técnicas: Serviço de 



Acolhimento para Crianças e Adolescente, a parte que expõe sobre o assunto, 

destacando que a indicação é para utilizar o termo de educador/cuidador 

residente, pessoa esta que reside na Casa Lar juntamente com as crianças e 

adolescentes, sendo responsável pelos cuidados e pela organização da rotina 

da casa, ressalta que a função possui uma exigência psíquica e emocional, o 

que se exige uma atenção especial na seleção, remuneração condizente e o 

mais importante que este profissional não deve ocupar o lugar da mãe ou da 

família de origem.  Silvane relembrou sobre o reordenamento  da Casa Lar e 

mencionou sobre o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC assinado pelo 

Município e Ministério Público, em 2013, momento no qual discutiu-se que a 

questão do cuidador residente, mas por orientação do próprio MP levando-se 

em consideração questões de direitos trabalhistas como folgas remuneradas, 

férias do cuidador residente, pactou-se e realizou-se  em 2014, o concurso 

público para a função de cuidadora, sendo organizado o horário de trabalho em 

turnos. O conselheiro tutelar Robson verbalizou quanto à adequação de 

profissionais no serviço, o fortalecimento de vínculos com as crianças e 

adolescentes e a caracterização do serviço em modo de casa, diferenciando de 

uma instituição.  Tatiana relatou que em Santo Antonio da Platina – Paraná, a 

Casa-lar abre as portas aos domingos para visitação às crianças e 

adolescentes acolhidos, ofertando várias atividades com os mesmos. Glayse 

ressaltou que a equipe técnica está elaborando um projeto em relação a visitas 

e a interação social com a comunidade. De acordo com Robson, as crianças e 

adolescentes necessitam de convívio social, atividades extracurriculares, 

eventos culturais. Maria Luiza informou que as saídas das crianças e 

adolescentes são realizadas de forma programada, visto que também 

necessita de recursos humanos, pois, toda ação é documentada e planejada. 

Elessandra sugeriu a formalização de uma comissão para avaliar a 

possibilidade de incluir no serviço o profissional de educador/cuidador 

residente, sendo esta formada pelos membros: Robson Henrique Barbosa 

(Conselheiro Tutelar), Glayse Aparecida Picolo Coimbra Botega (Assistente 

Social / Casa Lar), Taciana de Souza (CMAS), Carolina de Vasconcelos 

Ferreira (CMDCA) e Tatiana da Silva Rabito (CMDCA). Pauta nº 03 – Família 

Acolhedora: Elessandra informou que em anos anteriores o município já 

recebeu a proposta de adesão ao Programa Família Acolhedora, porém, não 



sendo viável naquele momento, relatou que a Corregedoria da Justiça do 

Paraná esteve em reunião com a equipe técnica da Casa-lar e a Secretária 

Municipal de Assistência Social e Educação Profissionalizante, o qual foi 

proposto a adesão do serviço no município. Segundo Elessandra, esse serviço 

possui suas orientações técnicas para a execução, ressaltando que mesmo 

com a implantação do Programa Família Acolhedora há necessidade de 

permanência do funcionamento da Casa-lar. Maria Luiza salientou que o 

município de Andirá - Paraná é de porte pequeno, sendo assim, todos se 

conhecem, sabem onde moram, nas saídas para lazer pode ocasionar de 

encontrar algum membro da família do acolhido, cabendo, a necessidade de 

medida protetiva.  Em reunião ficou acordado que a comissão formalizada para 

avaliar a proposta de implantação do educador/cuidador residente também 

ficará responsável para avaliar o serviço da Família Acolhedora. Pauta nº 04 –  

Deliberação 067/2019 – CEAS/PR: Maria Luiza verbalizou que esteve em 

reunião no Escritório Regional de Cornélio Procópio – Paraná juntamente com 

Elessandra, e teve a informação que o município de Andirá – Paraná foi 

selecionado entre vinte e dois municípios da regional para o recebimento de 

uma deliberação para os equipamentos de CRAS e CREAS no valor de 

R$100.000,00 (cem mil reais) para cada serviço. Em seguida, foi realizada a 

leitura do termo de adesão Incentivo aprimora CRAS e CREAS e visto que uma 

das cláusulas para o recebimento do incentivo é a formalização completa da 

equipe técnica de referência dos serviços, os membros do CMAS 

optaram a não aceitar a adesão dessa deliberação. Nada mais a deliberar, 

esta reunião foi encerrada às onze horas e eu Claysse Danielle Morimoto, na 

ausência da responsável pela Secretaria Executiva dos Conselhos, subscrevi 

esta ata, a qual segue assinada por mim e pela presidente do Conselho 

Municipal de Assistência Social – CMAS Taciana de Souza e pela presidente 

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

Tatiana da Silva Rabito, esclarecendo que as demais assinaturas encontram-se 

no livro de presença de cada Conselho. Andirá, Paraná, 08 de outubro de 

2019.  

 



 


