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

e cinco minutos, aconteceu no Auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel- PR, a 2 

Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência Contra Crianças 3 

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

CEV-PETI, com a presença da Presidente Silvana Fontoura da Rosa, e os demais 5 

membros da Comissão, bem como os novos membros eleitos em 02/12/2013 e alguns 6 

novos membros indicados, que serão empossados na próxima reunião, para compor a 7 

gestão 2013/2015, conforme listagem de presença anexa, para tratar dos seguintes 8 

assuntos de pauta: 1) Apreciação e aprovação da Pauta; 2) Apreciação e aprovação 9 

da Ata Nº. 06 de 02/12/2013; 3) Apresentação das justificativas de falta; 4) Leitura do 10 

oficio 023/13; 5) Encaminhamentos aos Programas de Aprendizagem; 6) 11 

Apresentação do calendário de reuniões/2014. 7) Reunião Intersetorial Região 12 

Norte. 8) Elaboração de Oficio para os Meios de Comunicação; 9) Oficio para a 13 

SEASO sobre a situação da Equipe do PETI; 8) Informes. Inicialmente a presidente 14 

agradeceu a presença de todos e solicitou se havia necessidade da leitura da ata e da 15 

pauta da reunião, uma vez que a mesma foi encaminhada antecipadamente para 16 

conhecimento de todos. Os membros da Comissão votam pela não leitura da ata e da 17 

pauta, considerando que todos receberam antecipadamente para uma prévia leitura. 18 

Silvana comenta que esta comissão se desvinculou do Conselho Municipal dos Direitos 19 

da Criança e do Adolescente - CMDCA e que a Secretária Decir Borges Gomes de Araujo 20 

já enviou todos os documentos pertinentes a esta reunião, a Presidente Silvana comentou 21 

também que houve um pequeno contratempo quanto ao local da reunião, pois esta já 22 

estava marcada para ocorrer na sala de reuniões do 3º piso, mas houve uma coincidência 23 

de data e local com o Conselho da Mulher e que hoje estaremos decidindo se haverá 24 

necessidade de mudar a data e o local destas reuniões. Dando continuidade a 25 

Presidente solicita que todos se apresentem e digam o serviço que representam, 26 

sendo que assim se procedeu.    Prosseguindo a Presidente Silvana Fontoura da Rosa 27 

coloca em apreciação o ponto de pauta nº 1) Apreciação e aprovação da Pauta, esta foi 28 

aprovada por unanimidade pelos presentes; 2) Apreciação e aprovação da Ata Nº. 06 29 

de 02/12/2013; A presidente solicita a dispensa de leitura da ata, pois a mesma foi 30 

encaminhada antecipadamente para a leitura dos membros da Comissão. Não havendo 31 

manifestações a ata é colocada em aprovação e foi aprovada sem nenhuma alteração, 32 

com 21 votos favoráveis. Dando sequência aos trabalhos, a presidente passa ao ponto de 33 

pauta nº 3) Apresentação das justificativas de falta; sendo que a Sra Bernadete  34 

Fernandes Marchewicz justificou sua ausência devido ao fato de estar de férias, a Sra. 35 

Presidente esclarece que as faltas devem ser justificadas até com 24 horas de 36 

antecedência por escrito; 4) Leitura do oficio 023/13; A Presidente faz a leitura deste 37 

Ofício, onde a Senhora Regina da Graça Constantino Cordeiro, presidente da Instância 38 

Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família solicita um representante desta 39 

Comissão para  fazer a apresentação da mesma na primeira reunião deste ano, que 40 

tenha poder decisório, após alguns questionamentos foi feita a indicação da técnica 41 

Jocielli Andrade Ferreira e então houve aprovação por unanimidade dos membros desta 42 



comissão para esta indicação e a Instância Municipal será oficializada sobre a mesma. 43 

Em seguida a Presidente leu o item 5): Encaminhamentos aos Programas de 44 

Aprendizagem: esta solicita que Jocielli, técnica responsável pelo trabalho com as 45 

crianças e adolescentes encaminhadas para o PETI, fale sobre este tema, já que esta foi 46 

uma solicitação da mesma na inclusão de pauta. Jocielli então faz uma breve explicação 47 

quanto os encaminhamentos aos programas de aprendizagem e questiona aos demais 48 

presentes se estão encontrando dificuldades para a realização deste trabalho, onde estes 49 

adolescentes devem ter prioridade, mas a inserção não acontece, pois os serviços 50 

alegam não disponibilizar de vagas. Acrescenta que esta é a realidade do CREAS I e 51 

ressalta que nem sempre o IRSAS, após a avaliação de vulnerabilidade, dá o resultado 52 

para encaminhamento direto para os programas de aprendizagem. Carla Dalmoro, 53 

coordenadora do CRAS PERIOLLO faz uso da palavra e reforça as mesmas dificuldades 54 

encontradas, pois são semelhantes, sendo que após o reordenamento do fluxo ao 55 

encaminhar o adolescente para o Programa GERAR, sempre é informado que não há 56 

vagas. Até o presente momento conseguiu apenas uma vaga, isso somente após 57 

determinação judicial. Poliana Lauther , a qual encontrava-se como coordenadora do 58 

CRAS Santa Cruz  reforça as dificuldades, quanto os encaminhamentos realizados para 59 

o Programa da FAG comentando que a resposta é sempre a mesma, que estes 60 

adolescentes estão na fila de espera e que se faz necessário repensar até mesmo a 61 

questão da territorialização, pois adolescentes que ficam próximos aos programas são 62 

encaminhados para longe de suas residências. Lucas Prates Chiarello , membro 63 

suplente da  FAG questiona a necessidade de repensar a questão da qualificação 64 

profissional, e que estes adolescentes devem ser encaminhados para a AGÊNCIA DO 65 

TRABALHADOR, pois a FAG não tem mais qualificação profissional, pois as empresas 66 

não admitem mais estes adolescentes sem a devida qualificação, bem como, não 67 

possuem esta obrigação, pois a lei não diz que deve atender público específico e muitas 68 

vezes acaba empregando aquele que é indicado, ou seja, um filho, ou conhecido  de 69 

alguém, então reforça a necessidade de  estar agendando reunião com Procurador do 70 

Ministério doTrabalho MARCO AURÉLIO ESTRAIOTTO ALVES,  para que, dentro da 71 

legalidade, se tome as devidas providências. MARISTELA BECHER MIRANDA da 72 

AGÊNCIA DO TRABALHADOR, contribui para a discussão, dizendo que na última 73 

reunião com o Procurador do Trabalho, este quis saber sobre o fluxo e as dificuldades, 74 

dando um parecer geral da Agência e a fila de espera, e ele concorda que tem que haver 75 

uma seleção destes adolescentes, reforçando que o Regime CLT não deve contemplar o 76 

aprendiz, até mesmo pelo Plano de Cargos e Salários, e que seria interessante que cada 77 

Secretaria Municipal tivesse aprendiz, mas ele discorda deste pensamento pois pode 78 

gerar sérios problemas trabalhistas. Ele acatou a sugestão de estar notificando por áreas 79 

de atuação das empresas, pois isso daria agilidade nos cursos de aprendizagem, com o 80 

propósito de preparar novas turmas por área e que poderemos ter novidades em 81 

fevereiro. Assim que chegar estas notificações nas empresas, estas se agilizam, 82 

encaminhando pedido de aprendizes para a agência, porém, espera-se que as empresas 83 

respeitem a fila de espera e que não venha junto com o pedido de aprendiz um nome já 84 

indicado, pois isso tem gerado grande frustração, quando se pensa naquele adolescente 85 

que está na fila de espera há muito tempo e não é atendido. Maristela acrescenta que 86 

seria muito interessante, através de lei ou normativa, que toda empresa que participa de 87 

licitações na prefeitura ou que esteja recebendo algum tipo de incentivo fiscal fosse 88 

solicitada a ter em seu quadro adolescentes aprendizes. APARECIDO JOSÉ DIAS, 89 

representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, comenta que é 90 

importante analisar as condições que estas empresas irão oferecer para que não se 91 

caracterize trabalho insalubre ou perigoso. Decir Borges Gomes de Araujo comenta que 92 

as atitudes destas empresas, acabam empurrando estes adolescentes para a 93 

informalidade e tirando a oportunidade de um pai de família e, aumentando os números 94 

de Trabalho Infantil no Município. Após alguns comentários a respeito deste assunto ficou 95 

determinado que serão tomadas as seguintes providências: 1) Encaminhar Ofício para a 96 



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, solicitando que forneça a esta Comissão 97 

informações sobre a legalidade em exigir ou convencionar junto as empresas ganhadores 98 

de Licitações Públicas a contratação de aprendizes, assim também acontecendo com as 99 

empresas que possuem ou que venham solicitar  a isenção de Tributos Municipais, que 100 

ambas contratarem adolescentes aprendizes, inclusive colocando como prioridade o 101 

respeito na indicação, aos menores que já estão cadastrados em Fila de Espera, na 102 

Agência do Trabalhador, considerando esta Secretaria como o ponto de partida para 103 

estas medidas, solicitaremos que, realize os devidos encaminhamentos, dentro da 104 

legalidade, para que possamos trabalhar com esta possibilidade, o que viria ao encontro 105 

da realização de nossos objetivos enquanto Comissão, e, acreditamos que também ao 106 

encontro dos anseios da Secretaria de Administração; 2) Reunião com o Procurador do 107 

Trabalho sobre a situação dos adolescentes aprendizes de nosso município. Luzia de 108 

Aguiar Soares, representante da Secretaria de Assistência Social reforça a necessidade 109 

de todos os serviços se reunirem para discutir a reordenação e o fluxo analisando as 110 

condições em que estes encaminhamentos estão acontecendo, para discutir as 111 

possibilidades de fazer novas formas de encaminhamento, enquanto responsabilidade de 112 

todos. Ficou evidente a insatisfação dos Técnicos envolvidos quando não conseguem dar 113 

continuidade ao trabalho, causando frustração a todos e uma expectativa aos pais, pois o 114 

cadastro é feito e simplesmente não se dá continuidade com o devido encaminhamento à 115 

formação e qualificação profissional. Maristela Becker Miranda complementa dizendo que 116 

todo mês o Procurador do Trabalho recebe os dados da Fila de Cadastros e isso deve 117 

causar atenção especial sobre este tema. Após algumas considerações gerais a 118 

Presidente colocou em votação o envio de ofício para a Secretaria de Administração, 119 

solicitando uma análise sobre verificação da possibilidade das empresas que participam 120 

de licitações estarem contratando adolescentes aprendizes, foi aprovado por 121 

unanimidade. O segundo ponto foi colocado em votação sobre o envio de oficio também 122 

para a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, sendo esta aprovada por unanimidade. E a 123 

terceira proposta foi o envio de um convite para o Procurador do Trabalho e representante 124 

do MTE para comparecerem na próxima reunião, para que fiquem cientes dos nossos 125 

questionamentos e angústias, sendo aprovado por todos em unanimidade pelos membros 126 

da comissão. A outra Proposta foi a de que será agendada reunião com os CREAS I e II, 127 

AGÊNCIA DO TRABALHADOR, GERAR, CEMIC, EURECAS I e II, FAG, GUARDA 128 

MIRIM, PROJETO GERAR, CENTRO DA JUVENTUDE, Sistema de Monitoramento, para 129 

a discussão sobre a necessidade de reordenar o fluxo de encaminhamentos para 130 

Programas de Aprendizagem, bem como, avaliação sobre o trabalho executado até o 131 

momento, colocado em votação foi aprovado por unanimidade pela comissão. A 132 

presidente deu continuidade na reunião através do item 6) Apresentação do calendário 133 

de reuniões/2014. A comissão, após análise a comissão definiu e aprovou por 134 

unanimidade que o calendário será assim definido, dia 08 de abril, no Auditório da 135 

Prefeitura, dia 10 de junho no EURECA II, dia 12 de agosto na FAG, dia 14 de outubro no 136 

EURECA I e dia 09 de dezembro na GUARDA MIRIM, sendo que todos serão informados 137 

através de e-mail e qualquer alteração, da mesma forma será avisada. A presidente Sra. 138 

Silvana deu continuidade à reunião passando então para o item da pauta: 7) Reunião 139 

Intersetorial Região Norte, onde JOCIELLI ANDRADE FERREIRA  informou que a 140 

Coordenação do PETI, estará divulgando dados fornecidos através do último Censo, onde 141 

constatou elevado número de crianças e adolescentes em situação de Trabalho Infantil, 142 

que será repassadas aos Serviços da Rede, através de reunião territorial que ocorrerá no 143 

dia 18 de fevereiro, no CENTRO DA JUVENTUDE, sendo que ocorrerá reuniões 144 

territoriais, com o objetivo de divulgar a real situação e a responsabilidade de todas as 145 

Políticas Públicas no que tange a identificação e encaminhamento de casos envolvendo 146 

situações de trabalho infantil. Em seguida a Presidente Sra. Silvana Fontoura da Rosa, 147 

passou para o item 8) Elaboração de Ofício para os Meios de Comunicação: neste 148 

momento a Coordenadora do PETI, Senhora Decir Borges Gomes de Araujo, explicou 149 

que existe uma lei que garante a divulgação do Trabalho Infantil na mídia e que se faz 150 



necessário uma cobrança para que se execute esse direito na divulgação, e que a 151 

Secretaria de Assistência Social está providenciando  a confecção de OUT DOORS E  152 

BUS DOOR, isso já em cumprimento do Plano de Ação ao Combate ao Trabalho Infantil, 153 

e que o próprio Conselho Municipal da Criança e do Adolescente discuta e delibere sobre 154 

a necessidade de se cobrar dos meios de comunicação o cumprimento da lei. Após 155 

algumas considerações ficou aprovado por unanimidade pela comissão que será 156 

encaminhado um ofício para o CMDCA averiguar a questão da cobrança dos meios de 157 

comunicação para o cumprimento desta lei então a Luzia sugeriu que este 158 

encaminhamento seja assinado pela Coordenação do PETI, pelo CMDCA pela presidente 159 

da CEV-PETI. Em seguida a presidente Silvana passou para o Item 9) Ofício para a 160 

SEASO sobre a situação da Equipe do PETI: a  coordenadora do PETI, explicou então 161 

que a Secretaria de Assistência Social já vem tomando as providências que a ela cabe, 162 

mas que o grande problema ainda é a questão dos recursos humanos, porém, algumas 163 

atitude práticas já vem sendo tomadas, como um carro para a execução deste trabalho, 164 

um espaço em cumprimento ao Plano de Ação, pois seria até incoerente a própria 165 

secretaria estar a frente deste plano e não executá-lo , diante do exposto a senhora 166 

Presidente diz então não haver mais necessidade de enviar ofício e que este então 167 

passou a ser apenas um informe, não indo para votação sobre o envio do mesmo para a 168 

SEASO. Em seguida a Sra. Presidente passou aos informe: 1) Leu o ofício nº 390 169 

recebido do CMDCA onde solicita um representante, com poder decisório para participar 170 

da organização da Semana Todos Contra a Pedofilia, de 13 a 18 de maio, e a própria 171 

presidente se dispôs e disse que gostaria de participar como representante, colocado em 172 

votação esta  auto indicação  foi aprovada por unanimidade. 2) Leu o ofício nº 403, 173 

também recebido da Secretaria Executiva dos Conselhos, que informa que o Regimento 174 

da CEV – PETI já esta pronto e que todos já devem ter recebido uma cópia. 3) Leu o 175 

Ofício nº415, também recebido da Secretaria Executiva dos Conselhos, que informa que 176 

repassou todos os documentos da CEV-PETI para a Secretária desta Comissão Decir 177 

Borges Gomes de Araujo, no dia 17 de dezembro de 2013. Após lido os informes a Sra. 178 

Presidente agradeceu a presença de todos  e encerra a reunião as dez hora e cinco 179 

minutos e eu, _______________________________, Decir Borges Gomes de Araujo, 180 

lavrei a presente ata que após lida e aprovada será por mim assinada e pela presidente 181 

_________________________________.182 

 

 

 


