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A presidente dá inicio a reunião extraordinária da CISVEL, agradecendo a todos pela presença. E 1 

pontua que está reunião terá pauta única, que a discussão acerca do Fórum Regional sobre a 2 

Maioridade Penal. Relembra todos que trata-se de um evento da CISVEL, conforme acordado na 3 

última reunião. Informa a todos que a subcomissão esteve reunida, ficando o evento organizado 4 

da seguinte forma: acontecerá no dia 25 de junho, quinta-feira, no período da manhã, com início 5 

as 08 horas da manhã e previsão de termino para as 12 horas. A presidente destacou que, Jean, 6 

na reunião da subcomissão mencionou que o evento a nível regional, terá maior força a mérito 7 

das assinaturas do documento, considerando que o mesmo será assinado por representantes de 8 

vários municípios. Lucimaira, menciona que será encaminhado convite para que todos os 9 

membros possam auxiliar na divulgação do evento. A presidente coloca a todos, que a assistente 10 

social Susana, representando a SEASO, está auxiliando na organização do evento. E que as 11 

inscrições serão disponibilizadas no site da prefeitura nas próximas semanas. A presidente afirma 12 

que conforme decisão da sub comissão, o evento acontecerá em formato de mesa redonda, e que 13 

a psicóloga Fabiana, irá mediar a mesa de discussão. A presidente reforça a questão do custo do 14 

evento, no sentido de que o mesmo não poderá acarretar custo, uma vez que foi programa em 15 

poucos dias, a Sra. Larissa, sugere que a questão do café seja socializada na comissão de rede, 16 

no sentido de que coletivamente pensar alguma estratégia para o café. Dando continuidade a 17 

programação do evento, ficou decidido que o mesmo iniciará com o credenciamento, após a 18 

cerimonial de aberto, vídeo construído pelo CREAS II, as boas vindas realizado pela secretaria Sr. 19 

Inês de Paula, Secretaria Municipal de Assistência Social. Após será aberto para as falas, que 20 

serão de 20 minutos aproximadamente, e após as falas aberto para discussão.  Em seguida Jean, 21 

apresenta aos membros, a sugestão do texto do documento a ser apresentado no dia do evento, e 22 

assinado por todos os participantes. Jean, realizou a leitura dos mesmos, foram feitas pequenas 23 

sugestões, como o acrescimento de mais estatísticas e correções de alguns conceitos, como 24 

“menor”, ficou acordado que Josiane irá encaminhar para todos os representantes, para que 25 

sugestões sejam realizadas via e-mail, e Jean ficará responsável pela organização da mesma. A 26 

presidente destaca que será necessário que os membros da CISVEL, se organizem para auxilio 27 

no credenciamento, os membros manifestaram-se a favor, Josiane, tomou nota de todos aqueles 28 

que poderão auxiliar. A presidente finalizou a reunião, agradecendo a participação de todos.  A 29 

presidente finaliza a reunião, agradecendo a presença e participação de todos e eu, Josiane 30 

Silvestro Danieli, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será por mim assinada e pela 31 

presidente _________________________________. 32 


