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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA 06 – 05/06/2019 

 
Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, estiveram reunidos na 

sala de reuniões dos conselhos da Secretaria Municipal de Assistência Social os 

conselheiros do CMDCA, bem como, o Dr. Mateus Ávila de Azevedo, Promotor da 3ª 

Promotoria de Justiça da Comarca de Telêmaco Borba, Rozilda Vilas Boas Chaves Calado, 

chefe de Divisão da Proteção Social Básica, o conselheiro tutelar Luiz Antônio Mainardes  

e Alex Sandro Alves, representante do CIEE/PR. Flavia Bueno da Luz iniciou a reunião 

dando as boas vindas iniciando a sessão, convidando a Sra. Rozilda Vilas Boas Chaves 

Calado para apresentar o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Interno que propõe 

a unificação dos então Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: Centro de 

Convivência da Adolescência e Juventude. A proposta vem ao encontro da falta de 

recursos humanos em ambos os setores, como também da demanda em fila de espera 

de aproximadamente 80 adolescentes no CCA, sendo que no CCJ o público atendido hoje 

é de 200 adolescentes, podendo chegar na sua capacidade máxima de 400 adolescentes. 

Cleverson pontuou a importância desta unificação, a qual proporcionará um melhor 

atendimento ao público prioritário atendido e a ser atendido pelos serviços em questão. 

Pastor Tarcisio Taglieber perguntou como os adolescentes podem ser encaminhados ao 

CCAJ, e Rozilda pontuou aos presentes que os encaminhamentos são realizados pelos 

CRAS de suas georreferência, como também por busca espontânea, porém com dia 

determinado para esta demanda. Sendo assim, foi aberto para os conselheiros 

presentes votarem sobre a unificação do serviço, o qual foi aprovado unanimemente. O 

próximo assunto foi a documentação do CIEE, a qual foi encaminhada para a comissão 

avaliar, sendo que posteriormente apresentaram dúvidas que foram encaminhadas para 

a entidade. Alex Sandro apresentou aos presentes sobre os encaminhamentos dos 

adolescentes e jovens aos cursos e mercado de trabalho, que é realizado a partir de um 

banco de dados, onde os participantes preenchem online. Alex relatou que o CIEE está 

alocado nas dependências da FATEB, bem como o curso de informática e demais 

atividades também acontecem na faculdade, sendo que esporadicamente os cursos 

acontecem em uma salada na empresa JSL. Os cursos pleiteados são “Jovem em Ação” 

– para adolescentes entre 14 a 18 anos e “Família em Ação”, este por sua vez acontece 

uma vez ao mês, com intuito de fortalecer os vínculos familiares. Alex Sandro informou 

que hoje o CIEE conta com uma assistente social de Ponta Grossa para auxiliar nas 

atividades em Telêmaco Borba, mas está aberta vaga para contratação no município. 

Flavia então pontuou que aguarda a posição da comissão para a aprovação, explicou 

que o CIEE tem apenas o registro de entidade, e que os cursos ainda não possuem tal 

certificação, sendo assim, os mesmos não podem acontecer, e assim que tiver 

certificado, todos os processos seletivos destinados aos adolescentes deverão seguir e 

cumprir a Resolução nº 13/2018, a qual define que todas as entidades de cursos de pré 

aprendizagem e aprendizagem deverão destinar 30% de suas vagas para 
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encaminhamentos prioritários da Secretaria de Assistência Social, via CRAS, CREAS e 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Ricardo Assis, representante da 

Comissão pontuou que agendará visita in loco para verificar as instalações e o corpo 

docente do CIEE. A outra pauta refere-se à Campanha Contra o Trabalho Infantil e a 

Mendicância, que acontecerá no dia 14/06/2019, a ideia da campanha veio ao encontro 

da proposta elaborada na Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, que ocorreu no ano de 2018, a qual preconiza “Promover campanhas 

preventivas, de forma sistemática e continuada, de sensibilização da comunidade em 

relação a temática do trabalho infantil, em especial, situação de mendicância, 

promovendo também a divulgação dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos do município de Telêmaco Borba”. Dr. Matheus com intuito de divulgar melhor 

as ações e torna-las mais evidentes para a população sugeriu para estabelecer um 

cronograma das atividades durante o ano todo. Flavia explicou que a campanha deste 

ano conta com a parceria da Acitel, CREAS, Conselho Tutelar e CMDCA e que no dia 

14/06 será realizada uma blitz e adesivação em lojas, mercados e restaurantes do 

município, solicitando a participação dos membros na ação. Flavia informou que o 

CMDCA participou da formatura do Proerd e do Lançamento do Programa “Presente na 

Escola” do Núcleo Regional de Educação. Bruna Luana Javorski informou aos presentes 

sobre o Teatro Sem Lona, que está trabalhando com os usuários da Assistência Social 

temas de extrema importância social como: violências, trabalho infantil, valores, entre 

outros, sugerindo relacionar o teatro que ocorrerá no dia 13/06, com o tema ‘Criança 

não trabalha, dá trabalho” à campanha. E sobre as eleições do Conselho Tutelar, Flavia 

informou os presentes que foram realizadas 28 inscrições, sendo 24 deferidas e 4 

indeferidas. Nada mais havendo a tratar, esta ata segue assinada por mim, Marjorie Pelik 

Kempe Camargo e pelos demais presentes. 


