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Aos dez dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta minutos, 1 

aconteceu na sala de reuniões do terceiro piso na Prefeitura Municipal de Cascavel, a Reunião 2 

Ordinária da Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência Contra Crianças e Adolescentes e 3 

do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil de Cascavel PR - CEV-PETI, com a presença da 4 

Presidente Silvana Fontoura, e dos demais membros da Comissão, conforme listagem de 5 

presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1) Apreciação e aprovação da 6 

Pauta; 2) Apreciação e aprovação da Ata Nº. 05 de 09/12/2014; 3) Apresentação das 7 

justificativas de ausência; 4) Ofícios recebidos; 5) Posse dos novos membros; 6) 8 

Apresentação do Projeto “Brincando e Dialogando nos Bairros” para sugestões e ideias; 7) 9 

Agenda das Reuniões para o ano de 2015; 8) Sugestões para temas a ser apreciado pela 10 

Comissão durante as Reuniões para o ano. Inicialmente, a Presidente Silvana, agradeceu a 11 

presença de todos. 01- Apreciação e aprovação da Pauta; inicia-se a Reunião, colocando em 12 

aprovação a pauta e solicita inclusão de pauta para o item 5 “posse dos novos membros” para que 13 

possam ter direito a voto nesta reunião, em seguida a pauta foi aprovada, pelos 16 membros 14 

presentes; 2- Apreciação e aprovação da Ata Nº. 05 de 09/12/2014; A presidente colocou em 15 

aprovação a Ata da qual foi enviada por e-mail anteriormente a todos os membros, não houve 16 

nenhuma alteração pela plenária, teve uma abstenção pela presidente, uma vez que estava 17 

ausente na última reunião. 3- Apresentação das justificativas de ausência; Silvana realizou a 18 

leitura das justificativas de ausência, que foram enviadas previamente por e-mail, dos seguintes 19 

membros: André Luis Dutra, representante da Secretaria de Cultura que justifica sua ausência 20 

devido a outro compromisso e de Monica Gomes, representante do CMAS, uma vez que se está 21 

de férias e não encontra-se no município. As justificativas foram aprovadas por todos os membros. 22 

4- Ofícios recebidos; realizada a leitura dos ofícios recebidos: 1) Reposta do CMDCA referente à 23 

sala de depoimento sem dano, das quais estão em processo de licitação; 2) Ofício do CMDCA, 24 

referente aos Programas de Aprendizagem para informara quantidade do número de adolescentes 25 

encaminhados por estes Serviços; Marcelo Arenas, representante do NRE, ressalta que o Núcleo 26 

através da Secretaria Estadual de Educação está recorrendo à possibilidade de através do CEEP, 27 

realizarem a inserção de adolescentes no Mercado de trabalho, uma vez que já oferecem o curso 28 

aos adolescentes, porém não possuem inscrição no CMDCA como Programa de Aprendizagem, 29 

ressalta ainda, que caso os encaminhamentos forem positivos, Cascavel terá um projeto piloto, 30 

em nível Estadual. 3) Ofício informe de representatividade da APPIS sendo Celso Beno Lunkes 31 

como titular e Elizabeth da Rosa Dalmolin como suplente, 4) Ofício encaminhado da Secretária 32 

Municipal de Saúde recebido em 24 outubro de 2014 alterando seus representantes, sendo 33 



Larissa Natalia Fuga Guerrer como titular e Neiva Ghiggi Teixeira, como suplente. 5- Posse dos 34 

novos membros; A presidente empossa os novos membros presente Celso e Larissa, sendo que 35 

ambos têm direito a voto, o termo de posse será entregue na próxima reunião. 6- Apresentação 36 

do Projeto “Brincando e Dialogando nos Bairros” para sugestões e ideias; Silvana remete a 37 

fala para Assistente Social Jocielli, esta inicia a apresentação referente a este item de pauta. 38 

Jocielli pontua que o projeto foi desenvolvido através do PETI, a apresentação na Comissão tem 39 

como finalidade para que os membros possam sugerir ideias, bem como, sugestões, para que o 40 

projeto tenha resultado positivo na comunidade. A técnica realiza a leitura do Projeto, pautando a 41 

justificativa, o contexto e os objetivos do projeto. Marcelo sugere para que também seja realizado 42 

trabalho de sensibilização aos empresários, quanto à contratação de adolescentes aprendizes, 43 

articulando junto com a ACIC e AMIC. Jocielli ressalta que no Plano de Ações Estratégicas do 44 

PETI está prevendo ações com estas Organizações da Sociedade Civil. Adriana pontua que no 45 

Plano está descrito exatamente quem serão os responsáveis para realizar cada ação do Plano, 46 

ressalta ainda, quanto à dificuldade de vagas para inserção de adolescente aprendiz no Mercado 47 

de Trabalho. Bernadete salienta que o foco do projeto é a questão do trabalho infantil e não 48 

quanto ao adolescente aprendiz, pois são duas situações que atendem faixas etárias diferentes. 49 

Larissa, representante da SESAU, questiona quanto o contato realizado com os Serviços, uma 50 

vez que a Secretaria de Esporte e Cultura disponibiliza grande parte do material que estão 51 

descritos no Projeto, como por exemplo, cama elástica, pintura de rosto, expresso brincalhão, 52 

ônibus de leitura, entre outras atividades que oferecem. Esta ressalta ainda, a necessidade de 53 

articular junto a Secretaria de Esportes para que possam contribuir com as atividades 54 

desenvolvidas do projeto. Larissa ainda discorre que as outras políticas setoriais devem ser 55 

convidadas a participar de ações voltadas ao tema trabalho infantil, pois este tema está 56 

diretamente voltado a Secretaria de Assistência Social, sendo que as demais políticas 57 

desconhecem de que maneira podem auxiliar em ações neste sentido, ressalta a necessidade de 58 

formalizar novamente o convite das políticas que não estão tendo representatividade nesta 59 

Comissão. Carin, representante da SEASO, menciona que não está claro quem irá articular cada 60 

item das ações do projeto, bem como, colocar de maneira clara onde acontecerá cada evento. 61 

Esta ainda ressalta, da proposta de contratar um oficineiro para desenvolver teatros lúdicos com 62 

proposta de sensibilização. Jocielli ressalta que a proposta do Projeto é articular com as demais 63 

Secretarias para auxiliar nas ações deste projeto, uma vez que a Erradicação do Trabalho Infantil 64 

não é somente uma especificidade da Secretaria de Assistência Social como Larissa havia 65 

observado. Poliana, representante da SEASO, pontua a necessidade de capacitar as pessoas que 66 

irão desenvolver as atividades do projeto, quanto à questão do trabalho infantil, para que saibam 67 

com que público irão trabalhar. Larissa representante da SESAU sugere para incluir mais uma 68 

tabela no quadro do plano de ação e colocar o responsável de cada ação. Lucimaira 69 

representante da SEASO pontua que deve estar claro qual é o objetivo da ação, para que não 70 

seja repetida uma ação que já é realizada nos Serviços, ressalta que talvez fosse necessário 71 

realizar uma ação voltada na capacitação das ACS (agentes comunitários de saúde) para 72 

identificar os casos de trabalho infantil, outra sugestão foi de realizar ações mais pontuais voltadas 73 



para quem trabalha com o público que tem a capacidade de identificar os casos, bem como, 74 

voltada diretamente para as próprias crianças. Carin, representante da SEASO, menciona que nos 75 

planos de trabalho dos Serviços da Proteção Social Básica já está previsto ações diretamente 76 

voltadas ao trabalho infantil. Poliana sugere que quando tiver eventos como, por exemplo, RPC na 77 

Praça o PETI participar do evento, realizando ação com o tema trabalho infantil. Caroline 78 

representante do CMDCA ressalta que o principal objetivo é de identificar no CadÚnico os casos 79 

de trabalho infantil, apontados pelo Censo 2010 do IBGE. Marcelo representante do NRE sugere 80 

que as ações sejam realizadas de maneira programada, sendo que no fim do ano, realizasse o 81 

evento maior para finalizar todas as ações. Cristina, representante do CEMIC, enfatiza que se 82 

percebe uma diminuição na faixa etária de crianças que estão adentrando no trabalho infantil, 83 

crianças de 5, 6 anos de idade, recorrente a isto, a mesma pontua que será necessário articular 84 

junto com as Escolas Municipais ações de prevenção e possíveis identificações de trabalho 85 

infantil. Esta ainda pontua que é necessário realizar capacitação as equipes técnicas que atuam 86 

diretamente com as famílias e as crianças que foram retiradas do trabalho infantil, pois em um 87 

determinado momentoas argumentações e embasamento teórico ficamlimitados, devido à falta de 88 

capacitação referente ao tema. Larissa ressalta a título de informação que nos dias 7, 8 de Abril 89 

haverá evento promovido pela Secretaria de Saúde, na Praça Wilson Jofre, durante o dia todo, 90 

onde será realizada diversas atividades da área da saúde e de outras Secretarias que tiverem 91 

interesse em participar. Esta ressalta ainda que a SESAU está atualizando o protocolo do leite de 92 

dietas especiais, sendo que um dos critérios para o benefício será da família possuir o cadastro 93 

único para programas e benefícios sociais, uma vez que a procura para dietas especiais é muito 94 

grande, sendo aproximadamente 500/600 bebês nascidos/mês. Celso representante da APPIS 95 

ressalta que todas as ações que foram mencionadas durante a reunião, estão elencadas no Plano 96 

de Ações Estratégicas do PETI, tais como, articular com a ACIC, capacitar as ACS e as Escolas 97 

Municipais, quanto ao trabalho infantil, este pontua que é necessário esta Comissão acompanhar 98 

e monitorar as ações que foram elencadas no Plano, para que as metas sejam alcançadas, pois o 99 

que se parece que as ações não estão sendo realizadas, este enfatiza que o plano acima de tudo 100 

deve ser efetivado. A técnica Jocielli, salienta que em março e abril de 2014, foram publicadas 101 

novas resoluções que tratam quanto à elaboração do plano de ações estratégicas, sendo que o 102 

governo federal prorrogou até 2017 a execução das ações estabelecidas no plano que o município 103 

irá realizar. Esta ainda sugere que a subcomissão que foi criada para reelaborar o plano de ação, 104 

repense em ações que foram elencadas na reunião, e neste momento não dar continuidade a este 105 

projeto, e aproveitar eventos, tais como, Larissa pontuou, para divulgar o Programa, ressalta ainda 106 

da importância desta comissão participar das construções e discussões referentes ao tema. 107 

Bernadete questiona quantas crianças e adolescentes estão inseridas no PETI, pontua que há 108 

muito tempo vem se discutindo o número de crianças e adolescentes que tem que ser inseridos 109 

no PETI, mas as ações permanecem nas ideias e não na prática, ressalta que em 2015 seria 110 

importante planejar um calendário para executar as ações. Ressalta queno EURECA II possui 111 

somente 2 ou 3 crianças que são PETI, sendo que no ano de 2014 não foi inserido nenhum PETI 112 

naquele Serviço, salienta que a necessidade é de identificar, que sensibilizar é necessário, mas o 113 



importante é identificar e para isso é necessário colocar “a mão na massa”. Lucimaira pontua que 114 

não deveria suspender o projeto, que seria necessário realizar algumas adaptações, e correções, 115 

pois é importante se ter programado, cronograma para acontecer às ações elencadas, esta 116 

pontua ainda a possibilidade de colocar todas as ações do Plano do PETI em um único 117 

projeto.Jocielli pontua que a sugestão seria de através da subcomissão que irá rever o plano, 118 

também pensar em um projeto que contemple todas as ações do plano. A presidente deixa aberta 119 

a participação para quem quiser participar da subcomissão para rever o plano. Cristina do CEMIC 120 

sugere que sejam convidados os técnicos do CRAS Volante, para que sejamrealizadas ações 121 

voltadas para a área rural, uma vez, que a demanda de trabalho infantil é grande. 7) Agenda das 122 

Reuniões para o ano de 2015; A presidente pontua que no ano passado as reuniões 123 

aconteceram descentralizadas, e questiona aos membros se preferem que continuem desta 124 

maneira, ou que todas sejam realizadas nesta sala de reuniões. A maioria votou para que as 125 

reuniões aconteçam na sala de reuniões. 8) Sugestões para temas a serem apreciados pela 126 

Comissão durante as Reuniões para o ano; A presidente coloca que o plano de ações 127 

estratégicas do PETI, será tema para ser apreciado durante este ano nas reuniões. Foi ainda 128 

proposto que na próxima reunião seja apresentado pela subcomissão o esboço do Plano revisto. 129 

Jocielli ressalta que após reunião realizada com a equipe responsável pelo Sistema IRSAS para 130 

finalizar o protocolo do PETI, surgiram algumas incompatibilidades, sendo que foi necessário ser 131 

revisto novamente o documento, deste modo, será necessário que o Protocolo repasse 132 

novamente em aprovação por esta Comissão para que posteriormente o mesmo seja deliberado 133 

pelo CMDCA, sendo que provavelmente, acontecerá uma reunião extraordinária desta comissão. 134 

A presidente ainda ressaltou quanto ao Seminário do PETI, do qual ainda terá que ser definida a 135 

data, o tema e o palestrante. Jocielli ressalta aos membros que se alguém tiver nome de 136 

palestrante para indicar, sinta-se a vontade para fazê-lo. Bernadete pontua quanto ao evento da 137 

saúde que acontecerá, se a comissão irá participar. Jocielli ressalta que a comissão pode 138 

participar do evento. Larissa ressalta que haverá reunião no dia onze de março às oito horas e 139 

trinta minutos na AMIC, para planejar o evento. Beatriz questiona se a subcomissão irá ter mais 140 

membros para participar das reuniões de reelaboração do Plano. Jocielli pontua que Cristina do 141 

CEMIC se propôs em participar, Carin e Lucimaira também se propuseram, sendo que os 142 

participantes além das citadas serão: Bernadete, Adriana, Keila, Caroline, Monica, Beatriz, Jocielli 143 

e Poliana. Larissa da SESAU questiona qual é o público alvo do Seminário que irá acontecer, pois 144 

talvez seria importante convidar psicólogos da área da saúde para apresentar as consequências 145 

psicológicas do trabalho infantil. Jocielli pontua que a ideia do tema é referente aos danos 146 

causados na saúde da criança e do adolescente vítima do trabalho infantil, sendo que foi realizado 147 

contato com médico do trabalho que atua no ministério do trabalho de Curitiba, no entanto, 148 

estamos aguardando a resposta do mesmo. Larissa ressalta que seria importante entrar em 149 

contato também com médicos locais, pois estão sempre atendendo as demandas e possuem 150 

conhecimento prático. A presidente deu por encerrada a reunião e agradece a presença de todos. 151 

Eu, Jocielli Andrade Ferreira, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será por mim 152 

assinada e pela Presidente, ______________________________________________________. 153 


