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Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e quarenta e 1 

cinco minutos, aconteceu na sala de reuniões do terceiro piso na Prefeitura Municipal de 2 

Cascavel, a Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência Contra 3 

Crianças e Adolescentes e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil de Cascavel PR - 4 

CEV-PETI, com a presença do Presidente Marcelo Penafiel, e dos demais membros da Comissão, 5 

conforme listagem de presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. 6 

Apreciação e aprovação da Pauta; 2. Apreciação e aprovação das Atas do dia 25/08/2015 e 7 

08/12/2015; 3. Apresentação das justificativas de ausência; 4. Eleição da nova mesa diretiva 8 

da CEV/PETI: Presidente, Vice-presidente, 1º secretário (a), 2º secretário (a); 5. Composição 9 

da subcomissão de Orçamento; 6. Composição da subcomissão de acompanhamento e 10 

monitoramento do plano das AEPETI; 7. Encaminhamentos para o Seminário de 2016; 8. 11 

Encaminhamentos referentes ao planejamento da Capacitação; 9. Apresentação dos gastos 12 

realizados em 2015 com o recurso das AEPETI. O presidente cumprimenta a todos e solicita 13 

que se apresentem, tendo em vista a participação dos novos membros. 01- Apreciação e 14 

aprovação da Pauta; A primeira secretária cumprimenta a todos e realiza a leitura da pauta e faz 15 

a contagem dos membros presentes. 2. Apreciação e aprovação da Ata Nº. 05 de 25/08/2015 e 16 

08/12/2015; As atas são colocadas em aprovação, sendo aprovadas pelos membros presentes, 17 

sem alterações. 3. Apresentação das justificativas de ausência; O presidente realiza a leitura 18 

das justificativas de ausência, sendo elas: Geni, suplente do PAIF, devido a necessidade de estar 19 

presente no CRAS retornando as atividades e estar conduzindo o grupo do PAIF. Adriana, 20 

representante do EURECA I justifica a ausência, pois possui estudo de caso e sua suplente não 21 

poderá comparecer. Eder justifica a ausência, pois está em viagem e seu suplente em atividade 22 

no NRE. Thais, representante do CEMIC teria uma reunião marcada anteriormente. 4. Eleição da 23 

nova mesa diretiva da CEV/PETI: Presidente, Vice-presidente, 1º secretário (a), 2º secretário 24 

(a); Jocielli realiza a leitura dos componentes atuais da mesa diretiva, sendo: Marcelo, presidente, 25 

Larissa, vice-presidente, Jocielli, 1ª Secretária, Fernanda, 2ª Secretária. Marcelo coloca seu nome 26 

à disposição novamente como presidente e Maira diz que gostaria de se envolver e colaborar na 27 

mesa diretiva da Comissão, tendo em vista que atualmente está na PSB e possui relação direta 28 

com os planejamentos nos SCFV que está diretamente ligado ao atendimento de crianças e 29 

adolescentes oriundas de violações de direitos; É questionado se Larissa desejaria continuar 30 

como vice-presidente e ela se coloca a disposição, porém concordaria com a troca pela Maira; 31 

Marcelo é colocado em votação para presidência e eleito com 19 votos; Larissa recebe 5 votos 32 

para a vice-presidência e Maira é eleita com 12 votos, ocorrem 3 abstenções; Para a vaga de 1ª 33 



secretária não houveram novos candidatos, portanto Jocielli permanece com 18 votos; Débora 34 

coloca-se a disposição como 2ª secretária e é eleita por 20 votos e unanimidade. 5. Composição 35 

da subcomissão de Orçamento; Jocielli pontua que o recurso para executar as ações do PETI 36 

são oriundas do governo federal, deste modo, propõe constituir subcomissão para controle dos 37 

gastos do recurso, para que não tenha somente envolvimento da SEASO, devido ao PETI ser um 38 

programa intersetorial; O recurso é recebido desde 2014, mas em 2015 não houve depósitos, 39 

tendo um saldo em conta que necessita ter planejamento para ser utilizado, como por exemplo no 40 

seminário e na capacitação; Jocielli sugere que os membros para esta subcomissão sejam novas 41 

pessoas, pelo envolvimento ser sempre dos mesmos membros; Débora se propõe a participar e 42 

ninguém mais se manifesta; É questionado por alguns membros se necessária a criação da 43 

subcomissão de Orçamento, sendo que existe a de planejamento e capacitação e a de seminário, 44 

e Marcelo explica a necessidade da mesma devido a grande demanda e gastos, para o seminário,  45 

Jocielli sugere então, que não necessariamente seja criada tal comissão, mas que as discussões 46 

sejam feitas nas outras subcomissões já existentes e assim deliberadas; Débora cita que é 47 

necessária a comissão, mesmo que complementar as que já existem, por fim, a Comissão é 48 

composta por Débora, Jocielli, Valéria e automaticamente pelo acompanhamento de Marcelo. 6. 49 

Composição da subcomissão de acompanhamento e monitoramento do plano das AEPETI; 50 

É feita a leitura do Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, que compõe o plano de ações 51 

estratégicas, citando a função que a nova Comissão exerceria; Novamente, Jocielli propõe que as 52 

fiscalizações de acompanhamento e monitoramento sejam, quando necessárias, realizadas in 53 

loco pelos representantes dos Conselhos Setoriais e Conselho Tutelar e apresentadas e 54 

debatidas nas reuniões; A proposta é aceita pelos demais membros 7. Encaminhamento para o 55 

Seminário de 2016; A data foi definida para o dia 10 de junho, no período da tarde, das 13h00min 56 

às 17h30min, no auditório da Unipar e será no formato de Mesa Redonda, Serão convidados 57 

cinco profissionais para que retratem o trabalho infantil dentro da sua profissão; Entre os 58 

convidados estão o Dr. Marcos (médico na UBS Santa cruz), o procurador do trabalho Mateus 59 

Biondi, um auditor fiscal do MTE, Zelimar (assistente social e pós doc.) e a psicóloga Clarice 60 

Catelan; Ida, representante da APPIS, solicita que o tema referente às pessoas com deficiência 61 

seja inclusa em alguma fala dos profissionais; Débora, representante da SEMED, diz que acredita 62 

que o seminário não deve perder o foco que é a erradicação do trabalho infantil, portanto 63 

poderiam incluir no assunto principal uma abertura às pessoas com deficiência; Rosângela aborda 64 

o assunto relacionado à crianças e adolescentes com deficiência e sua inserção no mercado de 65 

trabalho e como deve ser feita a recepção dos mesmos; Maira sugere que esses casos devam ser 66 

levados para o APPIS e que a instituição traga uma proposta formalizada à Comissão; Débora 67 

propõe que ao invés de inserido no seminário, seria mais pertinente que se colocasse o tema 68 

relacionado à deficiência na capacitação que está sendo planejada; Débora relata que técnicos da 69 

secretaria de educação necessitou de pareceres da APPIS, no entanto, foi repassado que esta 70 

Serviço não realiza este tipo de atendimento, deste modo, é sugerido que a APPIS realize a 71 

apresentação das atividades que realiza na próxima reunião ordinária desta Comissão; Marcelo 72 

orienta que tragam na próxima reunião um representante que apresente oficialmente o serviço da 73 



APPIS; Cada profissional convidado do seminário terá um tempo de 30min para fala; O tema do 74 

seminário ficou definido como O Trabalho Infantil: um olhar interdisciplinar; Na mesa de honra 75 

estarão prefeito e secretários das políticas envolvidas, Dr. Sérgio (juiz), juíza e procurador do 76 

trabalho, diretor da Unipar, presidente da câmera de vereadores e presidente da CEV/PETI; As 77 

autoridades que farão o uso da palavra seriam o prefeito, o juiz da vara da infância e o juiz do 78 

trabalho; O certificado será disponibilizado pelo portal do município para os participantes através 79 

do seu CPF, economizando com a gráfica; Adesivos serão discutidos pela Comissão de 80 

Orçamento, quanto a quantidade para fins de divulgação, e canetas foram solicitadas para que 81 

haja a aprovação da arte, como demais materiais, mas ainda não houve recebimento; Os cartazes 82 

e outdoors também estão sendo aguardados; O coffee break será para 250 participantes. 8. 83 

Encaminhamentos referentes ao planejamento da Capacitação; A comissão realizou o projeto 84 

para a capacitação para aproximadamente 100 pessoas, elencando os serviços que terão 85 

inscrição para participar, tendo também um número destinado para os membros da CEV/PETI, 86 

será utilizado critério de frequência nas reuniões para que os membros da CEV/PETI tenham 87 

direito de participar da Capacitação (com duas faltas o membro estará desclassificado); Ainda irá 88 

passar por licitação, acreditando-se que até julho/agosto ela seja finalizada; A princípio os 89 

serviços participantes seriam os CRAS (uma vaga para cada) e Serviço de convivência (uma para 90 

cada); Na próxima reunião serão discutidas devidamente as vagas; Serão 8hrs uma vez por 91 

semana, ao longo do dia, no total, 40 horas; Foi pontuado que se houvessem novos temas, estes 92 

fossem encaminhados pelos membros, como retratar questões mais focadas no trabalho infantil, 93 

para que as equipes de trabalho possam se capacitar na identificação e atendimento do trabalho 94 

infantil. Foi colocado em aprovação três sugestões de cronogramas e temas para a Comissão 95 

aprovar, sendo que a primeira seria manter o cronograma apresentado, onde atenderá todas as 96 

violações de direitos, conforme já debatido na comissão anteriormente com a carga horária de 97 

quarenta horas e com cem participantes; a segunda proposta seria de alterar o cronograma, 98 

focando questões referente ao trabalho infantil, mantendo a carga horária e o número de 99 

participantes; a terceira proposta seria realizar dois módulos diferentes, onde o primeiro seria 100 

sobre todas as violações de direitos, e o segundo focando o trabalho infantil, com a carga horária 101 

de quarenta horas, porém o número de participantes seria de cinquenta participantes em cada 102 

módulo. Colocado em votação a terceira proposta teve mais votos. No entanto, após várias 103 

discussões a representante Larissa da SESAU e o presidente Marcelo, pontuaram que a 104 

Comissão anteriormente já havia definido que a Capacitação teria que abordar todas as violações 105 

de direitos. Deste modo, foi retomado o cronograma apresentado, no entanto, a Comissão de 106 

orçamento estudará a possibilidade de ser realizada os dois módulos, para cem participantes. 107 

Teve como encaminhamento ainda que os membros presentes iriam enviar propostas de temas 108 

para a capacitação de ambos os módulos. 9. Apresentação dos gastos realizados em 2015 109 

com o recurso das AEPETI; Jocielli apresenta os gastos realizados em 2015 com a utilização do 110 

recurso para as AEPETI. Sendo que a maior parte do recurso utilizado foi para a realização do 111 

Seminário e Audiência Pública realizados no ano de 2015. O presidente pergunta se há mais 112 

alguma contribuição para sugestões aos membros, sem mais nada a acrescentar, o mesmo 113 



encerra a reunião as dez horas e trinta minutos. Eu, Letícia Rezzadori, lavrei a presente ata que 114 

após lida e aprovada será por mim assinada e pelo Presidente, 115 

______________________________________________________. 116 


