
COMISSÃO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES E DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DE 

CASCAVEL – PR - CEV-PETI 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

ATA N°. 02 – 14/04/2015 
 

Ao quatorze dia do mês de Abril 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, conforme listagem 4 

de presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da 5 

Pauta; 2. Apreciação e aprovação da Ata Nº. 01 de 10/02/2015; 3. Apresentação das 6 

justificativas de ausência; 4. Ofícios recebidos; 5. Posse dos novos membros; 6. Eleição 7 

vice-presidente e vice-secretário; 7. Apresentação do Protocolo do PETI; 8. Parecer da 8 

subcomissão referente ao Plano de Ações Estratégicas do PETI. 9. Comercial para TV – 9 

Trabalho Infantil; 10. Informes gerais. Inicialmente, a primeira secretaria Jocielli, agradeceu a 10 

presença de todos e justificou estar presidindo a reunião devido à ausência da Presidente Silvana. 11 

01- Apreciação e aprovação da Pauta; inicia-se a reunião, colocando duas inclusões de pauta a 12 

primeira sendo a eleição do novo presidente, e a aprovação do comercial junto ao CEMIC através 13 

do Instituto GRPCOM e ainda a inversão de ponto de pauta dos informes gerais devido à 14 

necessidade de ausência do Pastor Valdair na reunião, do qual realizará os informes, em seguida 15 

a pauta foi aprovada, por 11 membros dos presentes; 10. Informes Gerais; Pastor Valdair inicia 16 

pontuando que é representante nesta Comissão como membro suplente através do CMDCA, no 17 

entanto foi encaminhado ofício para que o mesmo seja representante titular através da 18 

Associação Brasileira Todos Contra a Pedofilia, e que terá que avaliar qual será sua 19 

representatividade na Comissão. Este pontua quanto à Semana Municipal Todos Contra a 20 

Pedofilia, do qual acontecerá na semana de 13 a 18 de maio, ressalta que ainda falta a 21 

confirmação de um palestrante para o último dia, e cita o nome dos demais palestrantes que estão 22 

confirmado, o mesmo desculpa-se por não poder permanecer na reunião até o final, devido ter 23 

outras reuniões do qual também deve participar. 2- Apreciação e aprovação da Ata Nº. 05 de 24 

09/12/2014; A secretária Jocielli colocou em aprovação a Ata da qual foi enviada por e-mail 25 

anteriormente a todos os membros, houve uma alteração por Bernadete representante da 26 

SEASO/SCFV na linha 25 retirar a palavra “número” onde se lê “referente aos Programas de 27 

Aprendizagem para informar a quantidade do número de adolescentes” em seguida a pauta foi 28 

aprovada por 08 dos membros presentes e duas abstenções. 3- Apresentação das justificativas 29 

de ausência; A secretária Jocielli realizou a leitura das justificativas de ausência, que foram 30 

enviadas previamente por e-mail, dos seguintes membros: Valéria Medeiros, representante da 31 

Guarda mirim que justifica sua ausência devido ao fluxo gerado pela semana das inscrições para 32 

guarda mirim. Silvana Fontoura presidente da Associação Brasileira Todos Contra a Pedofilia 33 



justifica que por motivos de trabalhos não poderá comparecer as reuniões e encaminha ofício em 34 

anexo informando a substituição dos membros. Adriana representante SCFV Justifica a ausência, 35 

pois esta de férias e sua suplente Vilma não poderá comparecer por estar em uma ação 36 

desenvolvida no serviço, assim a assistente social Caroline estará as representando, a mesma 37 

ainda solicita que a sua suplente passe a ser a assistente social acima citada. Carin justifica a 38 

ausência da Poliana representante do PAIF que esta em capacitação na cidade de Curitiba e por 39 

este motivo não poderia se fazer presente. As justificativas foram aprovadas por 11 membros 40 

presentes. 4- Ofícios recebidos; realizada a leitura dos ofícios recebidos: 1) Troca de membros 41 

sendo Terezinha de Almeida Denegá como suplente e Dione Terezinha Kniphoff, como titular, 42 

sendo que esta passa a substituir, Valdemar Denega. 2) substituição de representante titular do 43 

CMAS na CEV/ PETI com a realização da reunião ordinária no dia 12/03/2015 deliberou pela 44 

substituição da atual titular Monica Gomes haja vista que a mesma deixou de compor o conselho 45 

municipal de assistência social  desta forma se realiza a substituição pela representante Juceli 46 

Pansera Silveira. 3) Alteração na representatividade da SEASO na CEV/PETI, sendo as seguintes 47 

substituições:  Jhesy Fernanda Pinto Martins ocupará a vaga de Fabio Tomasetto que representa 48 

a SEASO/Gestão como titular, Debora Cristina Sofiatti passará a ser titular na SEASO/ 49 

abordagem social que era ocupada por Maria Marly de Paula, Naara Raquel Mingori passará a 50 

ocupar a vaga de suplente na representatividade da SEASO/abordagem social. 4) substituição de 51 

representante do CMDCA: substituição da conselheira de direitos Caroline Defaveri pela 52 

conselheira de direitos Janaina Teixeira, Valdair Mauro Debus como titular e  Andre Luiz Firack 53 

Cordeiro como suplente onde antes era Silvana Fontoura da Rosa  e Isolde da Silva Eufrasio. 5- 54 

Posse dos novos membros; este item foi removido devido da pauta, devido a troca da 55 

presidência da Comissão, sendo que será entregue na próxima reunião. 6- Eleição vice-56 

presidente, vice-secretário e presidente. A secretária Jocielli pontua que com a saída das 57 

seguintes representantes: Silvana Fontoura, Monica Gomes e de Caroline Defaveri, das quais 58 

eram respectivamente, Presidente, vice-presidente e vice-secretária, terá que ser eleito nesta 59 

reunião os novos representantes para compor a mesa diretiva da Comissão. Após algumas 60 

explicações referente à função do Presidente, Cristina Bebber, representante do CEMIC, foi eleita 61 

como presidente, Marcelo Penafiel, representante do Conselho Municipal da Juventude foi eleito 62 

como vice-presidente e Fernanda Martins, representante da SEASO/Gestão como vice-secretária. 63 

A nova composição da mesa diretiva foi aprovada por todos os membros presentes. 7- 64 

Apresentação do Protocolo do PETI; Jocielli explica que após realizada a aprovação do 65 

Protocolo nesta Comissão, foi realizada a revisão das ocorrências do IRSAS, junto com a Divisão 66 

responsável pelo Sistema, deste modo, ao revisar, houveram algumas incompatibilidades do 67 

protocolo junto ao sistema, no que se refere a ocorrência “suspeita de trabalho infantil”, do qual os 68 

serviços da Rede Socioassistencial deveriam registrar ao suspeitar de casos de trabalho infantil. 69 

Esta ainda pontua quanto à necessidade de ser aprovado o protocolo de atendimento do PETI, 70 

para que o mesmo seja repassado ao CMDCA. Luzia representante da SEASO e Gerente da 71 

DVMAS explica que o CREAS I que identifica a violação de direitos e os demais serviços não tem 72 

a obrigatoriedade para identificar a suspeita. Janete, técnica da DVMAS complementa que seria 73 



necessário os serviços socioassistenciais apenas realizar o encaminhamento para o CREAS I 74 

utilizando o campo descrição para relatar a suspeita. A plenária aprovou em retirar a ocorrência 75 

suspeita de trabalho infantil. Foi retirada a palavra Socioassistencial e acrescida a palavra 76 

intersetorial onde se lê “A partir da suspeita da violação de direitos pelos serviços da rede 77 

intersetorial, os mesmos devem encaminhar a Ficha Intersetorial de Referência e 78 

Contrarreferência para o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 79 

Indivíduos – PAEFI do CREAS I, o qual realizará a contrarreferência”. Foi inserido o seguinte 80 

parágrafo na sequência: “através do IRSAS” no parágrafo onde se lê “A Rede Socioassistencial a 81 

partir da suspeita da violação de direitos de trabalho infantil realizará o encaminhamento ao 82 

CREAS I através do IRSAS”. Em seguida foi apresentado o fluxograma de encaminhamento do 83 

protocolo do PETI, durante a apresentação pontuou-se quanto ao encaminhamento para o MPT, 84 

se seria o CREAS I que realizaria este informe ou a coordenação do PETI. Luzia sugere que o 85 

encaminhamento seja realizado através da coordenação do PETI, por ter função de articulação 86 

junto a Rede de Serviços. 8- Parecer da subcomissão referente ao Plano de Ações 87 

Estratégicas do PETI. Jocielli pontua que a subcomissão se reuniu por algumas vezes para rever 88 

as ações do plano, sendo que posteriormente o documento foi encaminhado para alguns 89 

representantes desta comissão que compõe as secretarias de saúde, educação e entre outras, 90 

para que possam analisar o documento dentro de sua secretaria junto aos gestores, sendo que 91 

após a análise e sugestões de novas propostas retornem os dados para acrescer no documento. 92 

Haley, representante do NRE, da qual recebeu o documento para ser analisado junto ao seu setor 93 

de trabalho, pontua que as Escolas Estaduais oferecem serviços de contra turno escolar, que 94 

difere do Programa Mais Educação, quanto a este programa a mesma sugere a alteração de 95 

texto, no que se refere a vagas de Mais Educação, onde o NRE é o responsável. Esta ainda 96 

enfatiza que os técnicos do Mais Educação dentro do NRE, pontuaram que existem vagas para o 97 

Programa, porém não existe a adesão da família, devido a outros fatores. Ressalta ainda que a 98 

escola, realiza a sensibilização com a comunidade escolar e com os pais para a adesão dos 99 

alunos no mais educação. Luzia sugere que a ação referente a esta proposta seja de sensibilizar 100 

a comunidade escolar para adesão ao Mais Educação. Haley pontua que existem dez escolas em 101 

Cascavel que oferecem o Programa Mais educação, esta ainda pontua que os técnicos do 102 

programa possuem mais propriedade em dizer os motivos do qual existe escolas que não 103 

aderiram ao mais educação, pois pode haver relação quanto ao espaço físico da unidade entre 104 

outros. Salienta que nos serviços de contra turno o adolescente não necessita estudar na unidade 105 

escolar que oferta o contra turno, já no Programa Mais Educação é restrito somente para alunos 106 

da Unidade escolar. Foi acordado que as alterações referente às ações do plano serão 107 

encaminhadas por e-mail para serem alteradas posteriormente. 9. Comercial para TV – Trabalho 108 

Infantil; Jocielli pontua como foi a articulação para veicular comercial que retrate o trabalho 109 

infantil, sendo que o CEMIC foi o parceiro para conseguirmos a criação e veiculação do comercial. 110 

Foi apresentado o roteiro e tiveram várias propostas, Fernanda sugere que seria importante ter a 111 

participação do profissional responsável pela elaboração do vídeo, para saber se as ideias serão 112 

possíveis e coerentes para um comercial. Dione sugere que seja elencada uma subcomissão que 113 



se reúna junto com o produtor para realizar o roteiro do vídeo. Então, ficou acordado que uma 114 

subcomissão irá se reunir com o produtor para definir o roteiro do comercial, sendo os seguintes 115 

membros: Marcelo Penafiel, Larissa Stadler, Cristina Bebber, Samara Marini, Bernadete 116 

Fernandes, Debora Sofiati, Jocielli Andrade. Será agendada a data com o produtor e os membros 117 

serão informados através de e-mail. A primeira secretária deu por encerrada a reunião e agradece 118 

a presença de todos. Eu, Jocielli Andrade Ferreira, lavrei a presente ata que após lida e aprovada 119 

será por mim assinada e pela Presidente, 120 

______________________________________________________. 121 


