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No dia quinze de maio de dois mil e quinze, aconteceu na sala de reuniões do terceiro 1 

piso na prefeitura municipal de Cascavel a Reunião ordinária da Comissão Intersetorial de 2 

Socioeducação de Cascavel - CISVEL com a presença da Presidente Lucimaira Cabreira, 3 

e dos demais membros da Comissão, conforme listagem de presença anexa, para tratar 4 

dos seguintes assuntos de pauta: 01) Apreciação e aprovação da Pauta; 02) 5 

Apreciação e aprovação da Ata Nº 02 de 24/04/2015; 03) Apresentação das 6 

justificativas de ausência; 04) Publicação do Decreto em órgão oficial na data de 7 

08/05/2015; 05) Termos de posse dos membros da CISVEL; 06) Retorno dos ofícios 8 

enviados para o CEDCA, Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de 9 

Trabalho; 07) Apresentação do Projeto Transformar; 08) Retorno acerca do acesso 10 

dos adolescentes aos espaços culturais; 09) Retorno sobre a proposta do evento de 11 

Maioridade Penal; 10) Discussão sobre o atendimento inicial aos adolescentes, com 12 

a participação do Conselho Municipal de Segurança. Inicialmente a Presidente 13 

Lucimaira, agradece a presença de todos, e ressalta a participação dos convidados na 14 

reunião dando as boas vindas aos mesmos, que são: Drª Larissa da 12ª Promotoria de 15 

Cascavel, Jadna da Secretaria de Cultura, Dr. Sérgio, representante do Conselho de 16 

Segurança e o Vereador Nei Haveroth, como também a equipe do CREAS II. 01) 17 

Apreciação e aprovação da Pauta; A presidente faz a leitura da Pauta e solicita 18 

alteração, para que o item 07 que diz respeito a apresentação do Projeto Transformar, e o 19 

item 10 que diz respeito sobre o atendimento inicial aos adolescentes sejam discutidos 20 

antes, pois a SrªJadna e o Drº Sérgio possuem outros compromissos. Larissa, membra da 21 

comissão, também solicita alteração na pauta, em relação ao item 06, justificando que terá 22 

o retorno sobre o ofício enviado ao CEDCA na próxima reunião. Não houve inclusão de 23 

pauta, todos os presentes aprovam. 02)  Apreciação e aprovação da Ata Nº 02 de 24 

15/05/2015; A presidente coloca em aprovação a Ata nº 2, da qual foi enviada por e-mail 25 

anteriormente a todos os membros, não houve nenhuma alteração pela plenária, teve 26 

duas abstenções pela representante do Ministério Público, Andressa, e pela representante 27 

do CENSE I, Cícera, uma vez que não participaram da reunião anterior. 03) 28 

Apresentação das justificativas de ausência; A presidente realiza a leitura das 29 

justificativas de ausência, sendo as seguintes: Cristina Coleoni Cavalva, da Secretaria da 30 

Educação, justifica-se por estar em reunião com a equipe pedagógica de uma Escola, por 31 

se tratar de um caso urgente. Conselho Tutelar Oeste, justifica sua ausência devido à 32 

reunião de Colegiado ser no mesmo horário, Lucimaira pontua que realizou contato com a 33 



presidente do Conselho Tutelar Oeste (Andrelina) e a mesma informou que irá verificar 34 

com sua equipe a possibilidade de nos dias da reunião da CISVEL o Colegiado se reunir 35 

no período da tarde e assim, poder ter a participação na CISVEL.Cesar, do Programa de 36 

Combate à Evasão Escolar, justifica a ausência, por estar em outra reunião. Marisa, da 37 

Secretaria de Educação, justifica por estar envolvida na elaboração do Plano Municipal de 38 

Educação, Eliedy do CMAS comunicou que não poderá comparecer devido a outros 39 

compromissos agendados. Todos os presentes aprovaram as justificativas de ausência. 40 

04)Publicação do Decreto em órgão oficial na data de 08/05/2015; Lucimaira pontua 41 

que Josiane irá informar sobre este item, sendo que a mesma refere que o Decreto foi 42 

publicado na sexta-feira dia 08/05/2015 sendo disponibilizado no jornal escrito, como 43 

também no site da prefeitura através do link órgão oficial, porém o Cristiano do CAPS AD 44 

solicitou para que fosse pedido sobre a inclusão do nome dos membros da comissão junto 45 

ao Decreto, para auxiliar na elevação de nível junto ao Recursos Humanos, Josiane 46 

pontua que irá verificar essa questão junto ao setor jurídico da Prefeitura Municipal de 47 

Cascavel, não solicitando alteração no Decreto mas sim a possibilidade de uma 48 

certificação para os membros.05)Apresentação do Projeto Transformar; Lucimaira, 49 

convida a Jadna da Secretaria da Cultura para que discorra sobre o Projeto Transformar, 50 

falando sobre as formas de acesso e encaminhamentos. E lembra que um dos eixos do 51 

Plano de Atendimento Socioeducativo é o encaminhamento dos adolescentes para os 52 

projetos que a Secretaria de Cultura oferece, sendo que um deles relatado no Plano de 53 

Atendimento Socioeducativo é o Projeto Transformar. Jadna se apresenta e cumprimenta 54 

a todos, inicia relatando que o Projeto Transformar acontece desde 2010, nos espaços da 55 

Secretaria da Cultura, no Centro Cultural, Colégios Estaduais, e em alguns bairros do 56 

município que possuem espaço para o projeto ser desenvolvido. Explica que para fazer a 57 

inscrição a criança precisa ter 7 (sete) anos completos e são ofertadas aulas de violão e 58 

desenho para todas as turmas existentes. Comenta que o curso de desenho além de 59 

aprender a desenhar, também ensina as técnicas de pintura, sendo que ele acontece em 60 

parceria com a Faculdade Anhanguera e UNIVEL, pois os estagiários conseguem validar 61 

as horas extracurriculares através deste projeto. Relata que para os cursos de música o 62 

aluno precisa ter o instrumento, sendo que na Casa da Cultura existem os cursos de 63 

violino, violão, fanfarra, artes visuais, teatro, hip hop, porém não são em todos os lugares 64 

que são ofertados estes cursos devido à dificuldade de levar e armazenar os 65 

instrumentos. Diz que uma dificuldade presente neste ano é a de que os presidentes dos 66 

bairros estão pedindo que os salões comunitários sejam limpos, no entanto é impossível 67 

levar uma zeladora, funcionária pública, para executar esta função. Foi proposta uma 68 

parceria com o Conselho da Comunidade para desenvolver um curso que ensinasse fazer 69 

sabão com os pais dos alunos do Projeto Transformar, no entanto após a conversa 70 

acharam melhor não desenvolver esta atividade. Relata que a procura pelos cursos é 71 

grande, sendo que somente em uma turma existem 44 alunos e que no final do ano foi 72 

realizada uma amostra cultural com uma orquestra formada somente de violinos, e depois 73 



estes alunos terão a oportunidade de ingressar na orquestra sinfônica. Menciona que a 74 

flauta doce é outro curso existente, sendo executado em dois polos de Colégios 75 

Estaduais, que agora estão fechados devido a greve, e por isso estão sendo usados 76 

espaços alternativos, pontua que não existe idade limite para fazer os cursos e que a 77 

desistência é baixa. Refere que os cursos são direcionados e planejados conforme a 78 

idade. Menciona que o projeto está a disposição de todos, e que se alguma criança 79 

precisar de atendimento diferenciado os estagiários são orientados sobre isto. Kessy 80 

pergunta quais são as formas de acesso ao projeto e Jadna responde que precisa que a 81 

criança compareça com o responsável. Lucimaira pergunta se o adolescente e 82 

responsável devem comparecer até o salão comunitário ou até a secretaria de cultura 83 

fazer a inscrição? Jadna refere que devem comparecer no local no dia do curso, ou, ir até 84 

a Secretaria de Cultura. Também fala que é possível à realização de uma parceria entre a 85 

Secretaria de Cultura e a CISVEL. Kessy pergunta como orientar o adolescente de onde 86 

ele deve ir para fazer a inscrição? Jadna refere que os mesmos podem comparecer no 87 

local onde acontecem os cursos, exemplo: segunda no Maria Luiza, quarta o curso é 88 

desenvolvido no Tarumã, na sexta no Cascavel Velho. Jadna relata o problema em 89 

encontrar sala em alguns bairros, pois há dificuldade de alguns presidentes cederem uma 90 

sala. Lucimaira pergunta se existe a possibilidade de fazer o curso no CREAS II, sendo 91 

que Jadna refere que sim, e, diz que já teria a disposição de ofertar o curso de violão e 92 

desenho para as quartas-feiras. Drª Larissa pergunta se o adolescente precisa ter o 93 

instrumento e Jadna responde que sim, pois é necessário que a criança e adolescente 94 

sejam estimulados e, para isto, é preciso praticar em casa o que aprendeu na aula. Kessy 95 

refere que é uma questão antagônica, pois ao mesmo tempo em que algumas pessoas 96 

estimulam o acesso à cultura para os adolescentes, também existe a negativa de alguns 97 

presidentes de bairro em desenvolver o projeto. Jadna concorda, pois em alguns bairros é 98 

pedido até, que se acompanhe o adolescente até o banheiro para verificar o que ele está 99 

fazendo. Kessy lamenta e disse que é mais um Projeto que “morre na praia”, devido à 100 

negativa em alguns bairros para aderir ao projeto, Jadna reitera a dificuldade, sendo que 101 

em alguns bairros foi pedido para que se cobrasse uma taxa por mês de cada aluno, 102 

sendo que se trata de um projeto municipal que é ofertado gratuitamente. Dione 103 

argumenta se pode ofertar o projeto no bairro Cancelli, referindo que a comunidade é 104 

muito interessada para desenvolvê-lo, Jadna responde que sim, Marcelo diz que o bairro 105 

Cancelli não participou da reunião  devido a um problema na  diretoria, mas afirma que  106 

assim que a diretoria for informada participará, Jadna lamenta a demora dos tramites 107 

legais e então pergunta aos participantes se há  alguma duvida?! Fabiana pergunta a 108 

Jadna qual o telefone disponível para contato, Jadna passa o contato, Lucimaira então 109 

pede a palavra e cita alguns dos serviços disponíveis nos municípios que atendem medida 110 

socioeducativa, citando também a casa de semi liberdade a qual os usuários do serviço 111 

também ficam livres para se movimentar pelos espaços, referindo-se a possíveis 112 

encaminhamentos, Jadna diz então que a partir do momento que se tem este vinculo os 113 



serviços estarão totalmente ligados já que um serviço complementa o outro, e comenta 114 

que o seu principal medo era referente a liberdade dos usuários de alguns serviços,  com 115 

medo de interferir na liberdade dos usuários devido a falta de uma equipe multidisciplinar, 116 

Dione comenta que esta situação pode ser alterada em lei, basta que se articule a questão 117 

com a câmara de vereadores, afirmando ainda que já era tempo de ser tomada tal atitude, 118 

Jadna então comenta sobre a proposta trazida pelo CMDCA de que o “Transformar”  não 119 

seja mais um projeto e que passe a ser então um programa do governo para que assim 120 

nem um outro prefeito possa vir a veta-lo. Haley então pede a palavra à Jadna para tirar 121 

duas dúvidas referentes ao projeto, à primeira questão trazida é se o projeto ocorre uma 122 

vez por semana, Jadna responde que sim, a segunda questão refere – se sobre o que é 123 

necessário para adesão do projeto em colégios, se somente a aceitação do projeto pelo 124 

diretor da instituição basta, Jadna novamente responde que sim, e cita os colégios no qual 125 

já esta sendo realizado o projeto, comentando que um deles disponibiliza salas a parte 126 

para a realização das aulas fazendo com que houvesse um crescimento na participação 127 

dos adolescentes, caso contrário o projeto funciona em horários alternativos, das 17:30 as 128 

19:30 na troca de turnos dos profissionais e quando não é possível  o projeto é realizado 129 

as 13:30, comenta ainda que no centro da juventude o projeto disponibiliza um professor 130 

de flauta por meio da parceria estabelecida, Lucimaira então pede para que Jadna 131 

disponibilize via email, se possível, o cronograma de datas e lugares onde esta sendo 132 

realizado o projeto, para que todos os membros possam ter acesso a tal informação e 133 

possam estar pensando a ideia do projeto junto a seus centros, Jadna comenta que ainda 134 

esta em fase de adaptação sem poder disponibilizar abertura do projeto nos bairros devido 135 

a grande demanda gerada pelos locais já atendidos, Lucimaira pede novamente para que 136 

Jadna possa disponibilizar o email para que toda a rede possa  entender o fluxo de 137 

encaminhamento, Dione então pergunta a Jadna caso haja um grande número de pedidos 138 

para o projeto se haveria a disponibilidade de atender a todos os serviços , Jadna diz que 139 

sim, que  trabalha com estagiários, e disponibilizaria mais estagiários para a realização do 140 

projeto, frisando somente a importância de trabalhar com a prevenção, fazendo assim a 141 

abertura do projeto não somente para os jovens atendidos pelos serviços mas também 142 

para os outros jovens participantes da comunidade, fazendo com que esses jovens 143 

interajam uns com os outros. Terminando a fala Jadna pede licença pois precisa se retirar, 144 

Lucimaira agradece a participação de Jadna e da sequência ao próximo ponto de pauta: 145 

08) Retorno acerca do acesso dos adolescentes aos espaços culturais: Lucimaira 146 

pede para que Marcelo Penafiel faça uma breve fala  sobre o acesso dos adolescentes ao 147 

espaços culturais, Marcelo cumprimenta a todos e diz que não há restrições que os 148 

adolescentes segundo a faixa de idade proposta em lei os mesmos teriam direito ao passe 149 

livre ou meio passe, que somente necessitaria de um controle para que estes ingressos 150 

sejam retirados antes dos eventos somente, não ficando disponível assim fora das datas e 151 

horários dos eventos já programados, Lucimaira então retoma a fala sobre a discussão da 152 

ultima reunião citando alguns dos participantes que estavam presentes, Tatiane então faz 153 



o uso da fala, e retoma dizendo que segundo o estatuto o adolescente tem tal direito ao 154 

passe livre ou meio passe a casas de cultura, questionando assim se estes adolescentes 155 

estavam fazendo uso de tal direito, e  se não estavam o que impedia que o fosse 156 

realizado, Marcelo diz que somente necessita de que este jovem comprove a sua real 157 

idade, Lucimaira pergunta então a Marcelo se poderá encaminhar este jovem a qualquer 158 

evento que aconteça na cidade para que o mesmo tenha acesso ao passe livre, Marcelo 159 

responde que dependerá se o evento será do município ou particular, que somente 160 

poderia disponibilizar o passe livre caso o evento seja do município , caso fosse particular 161 

poderia somente ofertar o meio passe Dr. Larissa comenta sobre os eventos particulares 162 

ofertados no Brasil que por estarem notando um público maior de jovens participantes, 163 

acabam elevando o valor do ingresso para que este jovem que pagará a meia entrada 164 

acabe pagando o valor da entrada normal, já que o seu preço normal foi dobrado para 165 

poder ser revertido a meia entrada, Kessy pergunta a Marcelo como pode orientar os 166 

adolescentes de que eles possuem este direito e como acessa-lo, Marcelo diz que o 167 

jovem tem a meia entrada sendo somente necessário apresentar um documento que 168 

comprove sua idade e ele terá direito a meia entrada por lei, caso o adolescente ou jovem  169 

seja barrado em alguma casa do show ou evento, o mesmo poderá entrar em contato com 170 

o PROCON, pois é um direito e deve ser garantido, Kessy questiona Marcelo quanto a 171 

possível emissão de algumas carteirinhas para facilitar o acesso destes jovens, Marcelo 172 

diz que já foi realizado o uso de carteirinhas porem não teve sucesso, pois tinha-se um 173 

gasto com essas carteirinhas e não havia total adesão dos adolescentes ao uso, 174 

Lucimaira diz que realmente é o que esta assegurado por lei, porém não tinha a certeza 175 

de que estava sendo assegurada aos adolescentes  em Cascavel, Marcelo diz que o 176 

secretário esta a disposição para participar das reuniões da CISVEL tirando assim 177 

possíveis duvidas,  Lucimaira diz que acha interessante as participação do secretário, pois 178 

assim também poderão abordar outras temáticas, os membros da comissão perguntam a 179 

Marcelo como acontece o processo do pedido dessas entradas para os adolescentes, o 180 

mesmo responde que deverá entrar em contato com a secretaria  para que seja feita uma 181 

avaliação e assim ser disponibilizado a entrada através do pedido da coordenadora,  182 

Lucimaira então finaliza a discussão e agradece a participação do Dr Sergio e dará 183 

sequência a próxima pauta 10) Discussão sobre o atendimento inicial aos 184 

adolescentes, com a participação do Conselho Municipal de Segurança: Lucimaira 185 

novamente agradece a participação do convidado  Dr Sergio que representa o conselho 186 

de segurança do município. Lucimaira então recorda a ultima reunião relembrando os 187 

participantes que foi feita a leitura e análise breve das estratégias propostas para o eixo 188 

de atendimento inicial, e com essa leitura sentiu-se a necessidade de convidar algumas 189 

pessoas para participar dessa discussão, justificando assim também a participação da 190 

equipe do CREAS II, Lucimaira então passa a palavra ao Dr Sergio, o qual o foi dito que a 191 

principal questão a ser abordada nesta pauta era de que maneira essa temática do 192 

atendimento ao adolescente esta no conselho de segurança, Dr Sergio cumprimenta a 193 



Lucimaira, e assim cumprimenta toda a mesa, Dr Sergio inicia sua fala justificando que 194 

esta presente para representar o Sr. Sergio Martins Baziaki que é o presidente do 195 

CONSEG (Conselho de Segurança), Dr Sergio diz que o conselho de segurança busca 196 

uma ação construtiva, dentro do conselho de segurança tem entidades representativas, e 197 

abre espaço para CISVEL participar das reuniões basta que alguém a represente, assim 198 

como também em todas as reuniões há a presença de algum representante da Polícia 199 

Militar, da Policia Civil, como também na ultima reunião houve a participação da Receita 200 

Federal, Polícia Federal, porém cita que não temos um poder de polícia mais sim de 201 

sociedade, e em estas reuniões discute-se  problemas da infância, da adolescência e cita 202 

como exemplo as pichações feita por esses menores, e viu a necessidade de chamar o 203 

Juiz da Infância e Juventude, vendo como uma situação difícil de atuar, visto que na 204 

maioria das vezes não se tem como provar que este adolescente comeu tal ato, comenta 205 

também sobre a sua inconformidade em relação ao número de homicídios crescentes no 206 

Brasil, citando assim alguns números e pesquisas de cidades e países em relação a 207 

número de mortes, e a forma de pensar e agir de tais lugares, da alguns exemplos do uso 208 

de câmeras para inibição, investigação de alguns casos, ao qual julga ser efetivo e 209 

lamenta Cascavel fazer o uso de somente dezoito câmeras, sendo um projeto previsto 210 

para cinquenta câmeras, Lucimaira pede licença para fazer uso da palavra e faz uma 211 

pergunta ao Dr Sergio explanando se o Conselho de Segurança em algum momento 212 

parou para pensar e/ou discutir sobre a punição e abuso de autoridade com esses 213 

adolescentes infratores, que  na sua maioria das vezes chegam para cumprir uma medida 214 

socioeducativa por ter violado os direitos, e os mesmos acabam tendo os seus direitos 215 

violados, muitas vezes com agressões físicas, punições informais?! Terminando a fala da 216 

Presidente Lucimaira, a Dra. Larissa completa a fala dizendo que se tem como ponto 217 

principal que esses adolescentes são as maiores vítimas da violência e que o número 218 

significativo de mortes são destes mesmos adolescentes.  Dr. Sergio cita Foucault dizendo 219 

“vigiai e punir”, referindo-se aos adolescentes que estão em cumprimento de medidas 220 

socioeducativas, dizendo ainda que a sociedade esta passando por um processo de 221 

transformação, que este processo já vem ocorrendo ao longo do tempo e que a principal 222 

discussão seria “que policiais queremos”?! Lucimaira então retoma sua pergunta ao Dr. 223 

Sergio se o Conselho de Segurança já fez esta discussão a respeito da violência contra os 224 

adolescentes que deveriam proteger estes menores, Dr. Sergio responde que não. 225 

Lucimaira sugere então que a própria CISVEL possa levantar esta pauta, visto a 226 

importância de existir tal discussão, Dione sugere então ao Dr. Sergio da importância do 227 

Conselho de Segurança potencializar sua ação enquanto, prevenção e promoção, Dra. 228 

Larissa faz uso da fala reforçando o que a participante Dione havia dito e acrescentando a 229 

importância do PROERD referindo-se a aproximação dos Policiais nas escolas, 230 

aproximando assim estes Policiais das crianças promovendo assim uma aproximação 231 

futura ao invés destas terem por estes profissionais sentimentos como receio e medo, 232 

Kessy pergunta para o Dr Sergio qual a ação que o CONSEG tem feito com o intuito de 233 



prevenção? Dr. Sergio diz que o CONSEG trabalha com a denuncia pelo 181, Dra. Larissa 234 

pergunta ao Dr. Sergio se o CONSEG fez alguma discussão sobre a redução da 235 

maioridade idade penal?! Dr. Sergio responde que não, Dra. Larissa comenta com os 236 

demais participantes relatos de adolescentes que são encaminhados para cumprir uma 237 

medida socioeducativa por ter cometido algo que infrinja os direitos humanos e estes 238 

adolescentes muitas vezes acabam chegando com os seus direitos infringidos com 239 

agressões e marcas pelo corpo, e ao relatar que será efetivada uma denuncia os 240 

adolescentes recusam, pedem para que não seja relatado, pois, tem medo do que pode 241 

acontecer após a denúncia, Lucimaira então agradece a fala do Dr. Sergio, dizendo ainda 242 

que este é o primeiro momento da CISVEL discutindo esta temática, e que o convite ao 243 

Conselho de Segurança é para que justamente os assuntos discutidos aqui possam abrir 244 

pautas de discussão no Conselho de Segurança também, Lucimaira então passa a fala 245 

para o Vereador Nei que falou um pouco aos demais participantes sobre audiência 246 

pública, o vereador cumprimenta a todos, o vereador diz que foram feitos os 247 

encaminhamentos referentes ao PROERD, dizendo também que o mesmo é um programa 248 

educativo o qual deveria ser incentivado, Suzana pergunta ao vereador, qual a decisão foi 249 

tomada com relação a local para acolhimento das adolescentes apreendidas para 250 

cumprimento de medidas, o vereador diz não foi encontrado um local adequado para 251 

estas adolescentes. Suzana então ressalta a dificuldade de encontrar lugar para estas 252 

adolescentes após a apreensão, Dra. Larissa complementa a fala e diz que há muito 253 

tempo este discussão vem se estendendo sem que nenhuma decisão seja tomada, após 254 

as discussões a Presidente Lucimaira então agradece a fala da Dra. Larissa e agradece 255 

assim ao vereador Nei e pontua que a CISVEL esta em um momento de discussão 256 

importante, trazendo para as suas discussões problemáticas, afirmando que precisa que 257 

se inicie estes questionamentos para que possam haver modificações. Dra. Larissa 258 

sugere que a CISVEL faça um oficio para as secretarias de Estado, como forma de cobrar 259 

uma resposta da mesma em vista da dificuldade de encontrar um lugar apropriado para 260 

acolher as meninas, após a sugestão encerram-se as discussões e o vereador então 261 

agradece o convite, e se despede dos demais participantes, pois precisa se retirar. 262 

Lucimaira sugere que se seja eleito neste momento uma comissão pequena para redigir o 263 

ofício para encaminhamento as secretarias estaduais, conforme sugestão da Dra. Larissa, 264 

como forma de questionamento com relação as meninas em cumprimento de medidas 265 

socioeducativas, Janaina então diz que levará ao CMDCA estes questionamentos, Maira 266 

então sugere que se surjam indicações para tal discussão e elaboração do oficio, 267 

Lucimaira então indica Janaina membro do CMDCA, Kessy assistente social do CREAS II, 268 

Andressa Assistente Social do Ministério Público, para a formação da sub comissão,  269 

todos aprovam a decisão. Lucimaira então retoma alguns assuntos de pauta da reunião 270 

passada como o indicativo ao Plano Municipal de Educação, a mesma informa que foi 271 

feito o indicativo. Informa também foi encaminhado um oficio pedindo pauta do Conselho 272 

Municipal do Trabalho. 09) Retorno sobre a proposta do evento de Maioridade Penal: 273 



a presidente dá um retorno em relação da proposta de evento para discutir a redução da 274 

maioridade penal, a mesma informa que foi realizada reunião previa, com a participação 275 

de uma pequena subcomissão, para tratar dos assuntos iniciais do evento, a Prof. Tatiane, 276 

informa que na reunião, ficou previsto que o evento acontecerá provavelmente no dia vinte 277 

e quatro de junho de dois mil e quinze, no Teatro Municipal de Cascavel, tais informações 278 

irão ser confirmadas nos próximos dias, conforme relatos de Josiane. A presidente pontua 279 

que, a proposta seja realizada uma mesa de discussão sobre o tema, e comenta que por 280 

sugestão de Gian, representante da CISVEL e da Comissão de Rede, o objetivo do evento 281 

também será a construção de um documento, representando a manifestação dos 282 

participantes contrária a redução da maioridade penal, e considerando este documento se 283 

faz necessário e se justifica o evento tornar-se um fórum regional, para termos uma maior 284 

representatividade. Após, a presidente dialogou com os participantes sobre a composição 285 

da mesa de discussão, sugerindo participantes das áreas: jurídicas, da saúde, 286 

pesquisadora da área de políticas públicas para a juventude, e trabalhadores da 287 

socioeducação. A prof. Tatiane, pontua a importância do evento torna-se uma forma de 288 

tensão política, no sentido de contribuir, através do documento, para ser encaminhados ao 289 

poder legislativo. A participante, Edineia, contribuindo, afirmando que o Conselho Federal 290 

de Psicologia, tem uma discussão interessante sobre o tema e pode contribuir com esta 291 

discussão. Após as discussões, foi proposta a formação de uma subcomissão, para 292 

pensar e organizar a metodologia do fórum. Haley questiona sobre o público do evento, a 293 

presidente comenta que a ideia é que seja aberto a todas as pessoas. Haley comenta a 294 

importante da participação de cada escola, e também dos adolescentes, para que possam 295 

levar esta discussão para dentro da escola. A presidente comenta que é um grande 296 

objetivo da CISVEL, o processo de divulgação. Larissa comenta que poderá, através do 297 

Escritório Regional, realizar a divulgação do evento, através de seus contatos. A 298 

presidente comenta que o evento, deverá ter “custo zero”, considerando que o mesmo não 299 

estava na programação da SEASO, mas que tal situação será discuta na sub comissão. A 300 

presidente e Kessy, comentam que veio encaminhado do CONANDA, oficio, com o intuito 301 

de que os municípios e Estados, se fortaleçam no sentido de cada Munícipio se organize, 302 

em relação a eventos para mobilização da sociedade em relação a discussão da 303 

maioridade penal, a presidente relata que além do fórum, a CISVEL, pode desenvolver 304 

outras ações, que esta situação deve ser amadurecida pela comissão, e que sugestões 305 

podem ser dadas em relação a esta temática. Em seguida foi formada a sub comissão, 306 

formada: Tatiane, Andressa, Kessy, Luciana (representante da Comissão da Rede, 307 

indicação da Susana), Gian (também representante da Comissão do Rede). Foi sugerido 308 

uma reunião extraordinária da CISVEL, como pauta exclusiva o evento mencionado, todos 309 

concordaram, ficando agendada para o dia 02 de junho, local a ser confirmado. A 310 

presidente comentou que a Josiane, ficou como referencia da subcomissão, a fim de 311 

agendar os encontros. 05) Termos de posse dos membros da CISVEL: ao final, foram 312 

assinados os termos de posse dos participantes que compõe a CISVEL.  A presidente 313 



finaliza a reunião, agradecendo a presença e participação de todos e eu, Josiane Silvestro 314 

Danieli, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será por mim assinada e pela 315 

presidente _________________________________. 316 

 317 

 318 


