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                       CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Lei Municipal nº 6.745/2017 de 23 de agosto de 2017 
Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – Cascavel – Paraná  

  Fone: (45) 3392-6413 – e-mail: cmdca.cascavel@gmail.com 
  

RESOLUÇÃO nº 007/2018, de 07 de março de 2018. 
 

APROVA RECOMENDAÇÃO aos Estabelecimentos 
Públicos de Ensino, sobre o acesso e abordagem 
de crianças e adolescentes por terceiros nos 
espaços escolares. 

 

                            O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA de Cascavel PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Municipal n° 6.745/2017, após apreciação e deliberação da plenária da Reunião 

Ordinária de 07/03/2018, e:  

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.745/2017 que dispõe sobre a Política 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 227 que 

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 

ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”; 

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a Garantia 

da Proteção Integral e dos Direitos Fundamentais às crianças e aos adolescentes. 

RESOLVE 

Art. 1º – APROVAR a Recomendação anexa, e o encaminhamento da mesma para o 

Núcleo Regional de Educação – NRE, Secretaria Municipal de Educação e Conselho 

Municipal de Educação – CME, para ampla divulgação nos espaços escolares, 

reuniões com trabalhadores e de APPS e APMF. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                Cascavel, 07 de março de 2018. 

 

 

                                 Rosimar Baú 
                                                      Presidente do CMDCA - Gestão 2017/2019 
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ANEXO 

RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE  

SOBRE O ACESSO/ ABORDAGEM DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR 

TERCEIROS NOS ESPAÇOS ESCOLARES 

 
Considerando a Lei Municipal n° 6.745/2017 que dispõe sobre a Política Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências; 
 
Considerando que a Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 227 que “é 
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”; 
 
Considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a Garantia da 
Proteção Integral e dos Direitos Fundamentais às crianças e aos adolescentes; 
 
Considerando que os Estabelecimentos Educacionais de Ensino atuam como parte 
integrante da rede de proteção à criança e ao adolescente, e enquanto estes se 
encontram no espaço escolar, estão sob a responsabilidade da gestão do 
Estabelecimento de Ensino; 
 
Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- 
CMDCA, do Município de Cascavel, recebeu várias solicitações de providências, 
assim como está veiculando no facebook no “elogios e reclamações” quanto à 
abordagem e acesso às crianças e adolescentes nos espaços escolares, por 
estranhos, e gerando a insatisfação e preocupação de pais e responsáveis;  
 
Considerando que está havendo um significativo acesso de pessoas autorizadas 
pelos gestores de Estabelecimentos de Ensino, que durante as aulas ou nos horários 
de intervalos realizam a divulgação de “cursos profissionalizantes e de vagas de 
trabalho aprendiz”, assim como para “convites de participação de ensaios fotográficos 
e cursos/ seleção de modelos profissionais”, os quais geram grande expectativa nas 
crianças e adolescentes, assim como a presença dos pais ou responsáveis (que 
muitas vezes faltam ao trabalho), nos locais e endereços indicados para realização de 
matrículas e inscrições, as quais não correspondem ao incialmente ofertado como 
gratuito, mas sim há custos e promessas de encaminhamento para vagas de trabalho 
que não estão legalmente instituídas, pois para o encaminhamento ao mercado de 
trabalho em vagas de aprendizes ocorre apenas através das Organizações não 
Governamentais devidamente registradas e inscritas no CMDCA e habilitadas junto 
ao Ministério do Trabalho e Emprego; 
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Considerando ainda que nestes contatos que ocorrem nos espaços escolares, são 
realizados cadastros de adolescentes interessados com o repasse de números de 
telefones do adolescente e seus responsáveis, e-mail e outros contatos, os quais 
podem ser utilizados sem o devido controle das famílias, ou as mesmas são 
acessadas com insistência para que venham a aderir os cursos ofertados; 
 
Considerando a fragilidade, inexperiência e ingenuidade das crianças e adolescentes 
abordados, e que há de se preocupar com o acesso de estranhos aos mesmos, 
considerando os altos índices de violações de direitos, em especial o da violência 
sexual, e que o espaço escolar é também um local de proteção e de garantia de 
direitos. 
 
  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, do Município de Cascavel, alerta e recomenda para o cuidado e primazia em 
relação à temática, evitando exposições desnecessárias de crianças e adolescentes 
nos espaços escolares. 
 
  Solicitamos ainda, que esta pauta seja levada ao conhecimento da 
Associação de Pais e Professores. 
 
                                                                     Cascavel PR, 05 de março de 2018. 
 
 
 

                                                     Rosimar Baú 
                                                      Presidente do CMDCA – Gestão 2017/2019 

 
 
 
 
 
 

 


