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Ata da 2ª Reunião referente á introdução da educação sexual no currículo escolar e 

sobre a criação da Rede de Proteção e atendimento aos Direitos das Crianças e 

Adolescentes, no âmbito municipal. 

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e quinze, às 14h10min no Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a 2ª reunião para tratar sobre á introdução da 

educação sexual no currículo escolar e sobre a criação da Rede de Proteção e atendimento aos Direitos 

das Crianças e Adolescentes, no âmbito municipal. A presente Reunião teve como propositora a 

Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), conforme Requerimento 132/2015 aprovado 

na Sessão Ordinária do dia 26 de maio de 2015. Estiveram presentes os Senhores Antonio Edmar 

Teixeira de Holanda (Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes), Senhor Renato Francisco 

Schnorr (Presidente do Conselho Tutelar), Flávio André Winck (Coordenador do Centro de Referência 

de Assistência Social - CRAS), Caroline Britto da Silva (Coordenadora do Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social - CREA), Vivian Elisabete da Silveira Angeli (Presidente Conselho 

Municipal de Educação), Fernandes Vieira Santos (Diretor do Lar Padilha), Lenara Carniel Ballin 

(Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA). Representando a 

Brigada Militar de Taquara a Senhora Daniela Maycá de Souza, representando a Policia Civil de 

Taquara o Delegado Luis Carlos Aguiar de Abreu e representando a Secretária de Saúde o Senhor José 

Luis de Oliveira. Presentes os Vereadores Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Guido Mario Prass 

Filho (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB) e Telmo 

Vieira (PTB). Ausente os Vereadores Adalberto Carlos Soares (PP), Arleu Machado de Oliveira (PP), 

Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Calos Balbino de Oliveira (PTB), 

Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto 

Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Os demais presentes 

constam na lista de presença em anexo na Ata, bem como o depoimento dos presentes na reunião 

encontra-se gravado na íntegra no arquivo digital de áudio no CD-ROM. A Vereadora Sirlei Silveira 

abriu a reunião falando do intuito e objetivo de se criar uma Rede de Proteção a Criança e Adolescente 

efetiva que funciona e de resultados. Falou do menino que foi agredido pelo padrasto, disse que foi 

procurada pela professora dessa criança que sinalizou o problema na escola onde a mesma estudava e 

que chamou a atenção das pessoas pelo comportamento apresentado pela criança naquele momento. Foi 

feito uma visita na casa do menino, mais não foi constatado o fato. Disse ainda que na época a 

professora muito preocupada lhe procurou e a questionou como Vereadora o que ela poderia fazer para 

mudar a situação. Senhor José Luis de Oliveira disse que a sua maior preocupação é quando a criança 

se manifesta na escola, pois isso é só uma pontinha do iceberg e que nós não temos noção do restante 

que ocorre em casa, e o mais cruel é a velocidade e o vazar das informações, pois o agressor e o 

agredido moram debaixo do mesmo telhado, e ai tem mais um elemento a criança tem medo ela não 

conta, ela é instruída ainda a não dizer por que vai acontecer pior. Então prende as mãos de quem quer 

socorrer, pois pode não ter um tempo hábil e ela sofrer coisas muito piores, então a criança vai 

escondendo ela vai negando, ela vai ficando acuada até que o professor percebe, mais dai corremos o 

risco de não ter o tempo hábil para socorrer e ela ser uma vitima maior. Senhor Flávio Winck disse que 

no Estatuto na última introdução quanto á violência, diz que em cada Órgão Municipal tenha um 

técnico especialista ou que tenha conhecimento sobre violência, então ele já prevê que tendo um 

técnico ou um agente de saúde, ou um professor, alguém que tenha uma capacitação sobre violência 
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para saber como acolher especificamente nessa temática, isso também da o diferencial.  A Vereadora 

Sandra Schaeffer disse que pensa num grupo de voluntários. Tem que se trabalhar a prevenção e talvez 

formar o grupo e fazer um cronograma de trabalho nas escolas da rede Municipal e Estadual com 

pessoas muito bem preparadas. A Vereadora Sirlei Silveira falou da Estratégia de Saúde na Família que 

formou equipes no Município e essas equipes podem ajudar nesse trabalho de Rede de Proteção, pois 

elas estarão dentro das casas e se haver algum problema poderão perceber. O Senhor Luis Carlos de 

Abreu disse que a prevenção se faz pelo serviço, se não tiver uma equipe qualificada e designada para 

fazer esse trabalho de serviço esse serviço não vai funcionar. Pode ter voluntários, mais precisar ter 

uma equipe de funcionários públicos remunerados, qualificados e com compromisso. Senhor Fernandes 

Vieira Santos sugeriu, se for possível encontrar uma pessoa na Educação, uma pessoa na Saúde, uma 

pessoa no Desenvolvimento Social, um Conselheiro Tutelar e um Representante do COMDICA. O 

COMDICA pode arcar com os pequenos custos que um Projeto desses tem que são coisas pequenas 

para fazer uma palestra numa escola. Podemos abrir mão dos vinte por cento do imposto de renda que 

fica do COMDICA para que ele seja fomentado pagando o curso de qualificação, de prevenção de 

violência para estas cinco pessoas do Município. Não tem custo nenhum é só ter cinco pessoas com boa 

vontade, a disposição para ir a algum lugar todos os dias para fazer palestra. Senhor Flávio Winck disse 

que poderia ser feito um Comitê vinculado especialmente para a violência contra a criança e o 

adolescente, a estratégia do programa já existe, já tem o que precisa e como fazer. Disse ainda que 

acredita que possamos concretizar as ideias e propostas através de um Comitê ou Comissão referente á 

violência contra a criança e o adolescente. Ficou marcada a próxima reunião para o dia 26 de agosto de 

2015, ás 13h30min nesta Casa Legislativa.  Nada mais havendo a tratar, às 16h09min, a Vereadora 

Sirlei da Silveira agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. E para constar, eu, 

Aline Sjtormowski Dorscheidt, servidora da Câmara Municipal de Taquara/RS, lavrei a presente Ata 

que segue assinada por mim e pelos Vereadores do Legislativo Taquarense. Sala de Sessões, 29 de 

julho de 2015....................................................................................................................Aline Dorscheidt. 

 

 


