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Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta e cinco 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 Cristina Bebber, e dos demais membros da Comissão, conforme listagem de presença 5 

anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da Pauta; 2. 6 

Apreciação e aprovação da Ata Nº 02 de 14/04/2015; 3. Apresentação das justificativas de 7 

ausência; 4. Posse de novos membros; 5. Eleição presidente da comissão. 6. Protocolo e 8 

fluxograma do PETI/ Comissão da Rede de Proteção e Atenção; 7. Fluxo de Aprendizagem – 9 

Solicitação Conselho tutelar; 8. Projeto para sensibilização ao empresariado junto aos 10 

programas de Aprendizagem; 9. Colônia de férias CEMIC (período matutino); 10. Oficio 11 

COPLAA; 11. Palestras com equipes técnicas sobre trabalho infantil; 12. Atividades para o 12 

dia 12 de junho; 13. Pedalada SESI – 14 de junho. Inicialmente, a presidente Cristina 13 

cumprimenta a todos, e dá inicio a reunião. 01- Apreciação e aprovação da Pauta; a presidente 14 

começa com a leitura da pauta, ao terminar a leitura a mesma pergunta aos demais membros se 15 

há algum item a ser acrescentado, nenhum dos membros se manifesta para inclusão sendo assim 16 

a ata é aprovada por quatorze dos membros presentes. 2. Apreciação e aprovação da Ata Nº. 17 

02 de 14/04/2015; A presidente diz aos membros que a ata foi enviada no dia anterior e pergunta 18 

aos mesmos se todos fizeram a leitura, caso necessário faria a leitura neste momento e a mesma 19 

seria aprovada na próxima reunião, todos os membros haviam feito a leitura da ata e assim foi 20 

aprovada por treze dos membros presentes, havendo uma abstenção de  Mavilde do conselho 21 

tutelar leste. 3. Apresentação das justificativas de ausência; Suelen titular do GERAR não 22 

compareceu, pois já tinha um compromisso agendado o qual não poderia ser desmarcado, 23 

Poliana titular do PAIF não pode comparecer a reunião, pois terá no mesmo horário a reunião no 24 

SESC sobre a realização da justiça no bairro, não havendo mais justificativas de ausência foi 25 

aprovada por quinze dos membros presentes. 4. Posse de novos membros; a secretária Jocielli 26 

explica aos demais membros que com a modificação da presidente os termos de posse que já 27 

haviam sido feitos na reunião passada tiveram assim que ser refeitos e explica assim que todos 28 

terão que assinar o novo termo, assim começa a chamar um por um dos membros para que 29 

tomem suas posses. 5. Eleição presidente da Comissão; a secretária Jocielli explica aos 30 

membros que a Presidente Cristina esta deixando a instituição CEMIC a qual representava, 31 

devido a esta situação torna-se necessário a eleição de um novo presidente para a Comissão, a 32 

presidente Cristina então sugere que o membro Marcelo seja o novo presidente, uma vez que o 33 



mesmo já é o vice-presidente, Marcelo coloca seu nome a disposição para a presidência, não 34 

havendo mais candidatos é posto em votação, sendo aprovado por dezessete dos membros 35 

presentes, posteriormente abre-se então a votação para eleição da vice-presidência da comissão 36 

já que Marcelo que assumia esta cadeira, Elizabeta representante da APPIS sugere a 37 

representante Larissa como vice-presidente, esta também sugere a representante Jocielli, porem 38 

a mesma explica que não pode assumir a vice-presidência por ser a primeira secretária da 39 

Comissão, o nome de Larissa como vice-presidente é aprovada por dezoito dos membros 40 

presentes. Foi apresentada a nova mesa diretiva sendo: Marcelo como presidente, Larissa como 41 

vice-presidente, Jocielli como primeira secretária, e Fernanda gerente da proteção especial que 42 

não se encontra presente na reunião como segunda secretária 6. Protocolo e Fluxograma do 43 

PETI/ Comissão da Rede de proteção e Atenção Social; Jocielli diz aos membros presentes 44 

que o protocolo do PETI, foi encaminhado para a Rede de Atenção e Proteção para que os 45 

mesmos tivessem conhecimento do protocolo, bem como, do fluxo que terá que ser realizado, 46 

pontua que nesta comissão eles sugeriram alterações no fluxograma que já havia sido feito, eles 47 

solicitaram que o fluxograma fosse feito dentro do mesmo padrão da rede para que todos 48 

tivessem acesso, e assim ficasse mais fácil a visualização e o entendimento, sendo assim o texto 49 

não teve alterações, Jocielli faz a leitura do novo fluxograma, esta ainda, diz aos membros que 50 

neste documento será anexado a relação das escolas que possuem tempo integral, bem como, as 51 

que possuem o Programa Mais Educação tanto do estado quanto do município, sera anexado 52 

ainda os serviços de cultura e esporte, após finalizar o documento, o mesmo será encaminhado 53 

para o CMDCA para que seja aprovado e se torne resolução para que os serviços possam realizar 54 

o fluxo deste protocolo. Jocielli diz aos membros sobre o próximo item de pauta que foi uma 55 

solicitação do conselho tutelar oeste, porém até o presente momento nenhum membro 56 

representante do conselho se faz presente, Valdair então sugere que seja passado para próximo 57 

item de pauta. 8. Projeto para sensibilização ao empresariado junto aos programas de 58 

Aprendizagem; Jocielli diz que solicitou a SEASO a contratação de uma produtora para fazer um 59 

vídeo em forma de depoimento de adolescentes e empresários falando sobre a aprendizagem 60 

para que seja trabalhado junto ao empresariado, com intuito de sensibilizá-los para a contratação 61 

do aprendiz. Ressalta ainda, que esta ação, também contempla no plano de ações estratégicas do 62 

PETI. 7. Fluxo de Aprendizagem – Solicitação Conselho tutelar; Valdair sugere que retorne ao 63 

ponto de pauta 7 sugerido pelo conselho tutelar, já que o membro se faz presente, Jocielli explica 64 

aos demais membros o motivo da solicitação do conselho tutelar para este item de pauta. Valdair 65 

questiona como está a questão da fila da agência do trabalhador, dizendo ainda que a fila não tem 66 

uma validade, estando com seis mil adolescentes. Dione contibui com a fala, pontuando que 67 

também sente dificuldades com relação ao encaminhamento dos adolescentes para o Mercado de 68 

Trabalho através da Agência. Valdair ressalta que algo deve ser feito a respeito, pois hoje a 69 

contratação está sendo feita diretamente com os programas de aprendizagem, deixando de 70 

passar primeiramente pela agencia do trabalhador para ser encaminhando então aos programas. 71 

Luzia comenta que o CMDCA tem um papel como fiscalizador, a presidente Cristina sugere que a 72 

Rosangela representante da agência do trabalhador seja chamada para participar destas 73 



discussões. Luzia sugere que neste primeiro momento seja estudado sobre os órgãos o que cabe 74 

a cada serviço e o que está sendo feito, analisar o que seria exatamente o seu papel de cada um 75 

no fluxo de aprendizagem. Jocielli então pergunta aos membros se quer se candidatar a participar 76 

da sub comissão , após a nomeação de alguns dos membros, a sub comissão fica composta com 77 

os seguintes membros: Beatriz  -CMT, Sandra- SEMCEC, Maristela e Rosangela – AG. 78 

TRABALHADOR, Luzia, Jocielli, Lucas- FAG, Valeria – GUARDA MIRIM, Suelen- GERAR, 79 

CMDCA, M.T, M.P.T, Mavilde- CONSELHO TUTELAR OESTE. 9; Colônia de férias CEMIC 80 

(período matutino). Jocielli explica que todos os anos a colônia de férias é feita no período 81 

vespertino e este ano a coordenadora entrou em contato solicitando que a colônia fosse realizada 82 

no período matutino. Cristina representante do CEMIC, explica que como é seguido o calendário 83 

escolar, sendo que a equipe neste período é reduzida devido a contenção de gastos, uma vez que 84 

o número de atendimento neste período também é reduzido, por isso a solicitação de que 85 

aconteça no período da manhã, já que sempre ocorreu no período da tarde. Luzia diz que deveria 86 

haver uma avaliação da entidade sobre qual o impacto da colônia de férias para as crianças, para 87 

então se pensar em alterar o horário, Adriana fala que no período de férias as crianças em geral 88 

acabam dormindo até mais tarde e saindo no período da tarde, ressaltando a importância da 89 

colônia permanecer no período da tarde para que evitasse de que estas crianças permaneçam em 90 

situação de trabalho infantil, Jocielli então pergunta a comissão o que será decidido, os membros 91 

sugerem que a colônia de férias permaneça no período vespertino, sendo assim votada pelos 92 

dezessete membros presentes. 10; Oficio COPLAA. Jocielli diz que a SEASO encaminhou ofício 93 

ao COPLAA já que os mesmos estão revendo a lei 078/2014 que regulamenta o trabalho do 94 

comércio ambulante, a qual foi solicitada a inclusão da proibição do trabalho ambulante para 95 

menores de dezoito anos. Com esta lei em funcionamento os ambulantes terão um alvará de 96 

funcionamento e que se houver uma fiscalização e for constatado de que há um menor 97 

trabalhando ele poderá perder o alvará de funcionamento. 11; Palestras com equipes técnicas 98 

sobre trabalho infantil.  Jocielli diz aos membros que este ponto de pauta também é referente a 99 

ação contida no Plano de Ações Estratégicas do PETI, foi feito levantamento das reuniões 100 

realizadas, desde março deste ano na Rede de Serviços, foram realizadas orientações em 101 

quatorze serviços, sete políticas diferentes, dezesseis reuniões, totalizando duzentos e quarenta e 102 

sete participantes. 12; Atividades para o dia 12 de junho.  Jocielli diz que o município esta 103 

propondo que seja realizada uma atividade no dia doze de junho que é o dia Mundial de Combate 104 

ao Trabalho Infantil, atividade a ser realizada durante todo o dia, a Secretaria de Assistência teve 105 

articulação junto a Secretaria de Cultura e Secretaria de Esportes, pretende-se também neste dia 106 

adesivar os carros que passam pelo local, também durante o dia na praça de pedágio da BR 277 107 

junto a empresa Ecocataratas estará sendo entregue adesivos aos carros que passarem durante 108 

o dia, convida assim todos os membros a participaram no dia doze de junho 13; Pedalada SESI – 109 

14 de junho. Jocielli pontua quanto a parceria do Programa PETI junto com o SESI/PR, para a 110 

participação neste evento com intuito de sensibilizar os participantes referente ao Trabalho Infantil, 111 

sendo que foi realizado um trabalho entre alguns Serviços socioassistenciais na confecção de 112 

cata-ventos símbolo do combate ao trabalho infantil, que serão anexados nas bicicletas no dia da 113 



pedalada. Esta ainda convida os membros para que participem da pedalada que terá saída da 114 

praça do migrante as nove horas da manhã com percurso até o lago municipal de cascavel, a 115 

inscrição é um quilo de alimento não perecível, não tendo mais falas, Jocielli encerra os pontos de 116 

pauta e passa a palavra a presidente. A presidente então deu por encerrada a reunião e agradece 117 

a presença de todos. Eu, Francielly da Silva, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será 118 

por mim assinada e pela Presidente, 119 

______________________________________________________. 120 


