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ATA N°. 05 – 19/06/2015 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às oito horas e quarenta e cinco  1 

minutos, aconteceu na sala de reuniões do terceiro piso na Prefeitura Municipal de Cascavel, a 2 

Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Socioeducação de Cascavel - CISVEL com a 3 

presença da Secretaria Josiane Silvestro Danieli, e dos demais membros da Comissão, conforme 4 

listagem de presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e 5 

aprovação da Pauta Nº05; 2. Apreciação e aprovação da Ata Nº 03° de 15/05/2015 e da Ata 6 

Nº 04 de 02/06/2015; 3. Apresentação das justificativas de ausência; 4. Informes do Fórum 7 

sobre Maioridade Penal. Inicialmente, a primeira secretaria Josiane presidiu a reunião devido a 8 

ausência da Presidente Lucimaira que encontra se em pós-graduação e não poderá se fazer 9 

presente,  agradece então a presença de todos. 01- Apreciação e aprovação da Pauta; Inicia-se 10 

a Reunião, colocando em aprovação a pauta da reunião que foi formulada com enfoque no Fórum 11 

sobre Maioridade Penal, em seguida a pauta foi aprovada, por todos os membros presentes; 2- 12 

Apreciação e aprovação da Ata Nº. 03 de 15/05/2015; A secretaria Josiane colocou em 13 

aprovação a Ata a qual foi enviada por e-mail anteriormente a todos os membros, houve 14 

alterações pelo membro Giancarlo relacionado ao seu nome que estava errado nas atas 15 

anteriores, houve mudança também por parte do membro Andressa a respeito da concordância da 16 

frase a qual se refere ao projeto Transformar, também questiona a parte a que se refere a parceria 17 

da cultura com a CISVEL dizendo que não havia entendido desta forma, Josiane então responde 18 

a Andressa que a coordenadora do projeto Jadna ficou de dar um retorno em relação ao projeto  e 19 

as parcerias com os serviços, dando a entender que seria possível a parceria com a CISVEL e o 20 

CREAS mais que ainda não havia entrado em contato, Josiane ainda diz que nem ela nem a 21 

presidente haviam entrado em contato com a Jadna devido a grande demanda que esta sendo 22 

gerada em função do Fórum ficando assim responsável por esclarecer estas mesmas informações 23 

logo após o acontecimento do evento ,  Andressa questiona ainda a parte da ata a qual se refere a 24 

fala do secretário de segurança , questionando a frase dita pelo mesmo “vigiai e punir” frase a 25 

qual o secretario cita Foucault, Andressa questiona se o secretário havia dito “vigiai” ?!, Josiane 26 

responde que sim e encerram se as alterações, em seguida a pauta foi aprovada por oito dos 27 

membros presentes havendo uma abstenção referente a ata de número 04, e ficando com 05 28 

abstenções e 04 aprovações referente a ata 05  3- Apresentação das justificativas de 29 

ausência; A secretaria Josiane realizou a leitura das justificativas de ausência, que foram 30 

enviadas previamente por e-mail, dos seguintes membros:  Tatiane Superti que não pode estar 31 



presente devido a outro compromisso no mesmo horário. Antes de passar aos informes sobre o 32 

Fórum Josiane comenta sobre o oficio recebido do CMDCA referente ao questionamento feito pela 33 

Dr Larissa sobre o lugar onde as meninas  estão ficando, lembrando os participantes que foi feita 34 

uma sub comissão para a formulação deste oficio porem com o evento a ser realizado no dia vinte 35 

e cinco de junho sobre a Maioridade penal ainda não foi realizado uma reunião  com a 36 

subcomissão, Josiane justifica assim a falta de tempo ficando responsável para reunir esta sub 37 

comissão ao final do mês de julho a qual a mesma e a presidente retornarão de feiras, Josiane faz 38 

então a leitura do oficio, após  terminar a leitura do oficio Andressa questiona a data em que o 39 

membro do CMDCA Janaina recebeu este oficio, Janaina responde então que o documento foi 40 

enviando este ano porem não sabe responder com precisão a data. 4- Informes do Fórum sobre 41 

Maioridade Penal; Josiane começa passando aos demais participantes o número de inscrições 42 

que se encontravam em quatrocentos inscritos, pedindo então a ajuda dos membros para que 43 

pudessem divulgar o evento, Josiane passa a lista de inscrições para os membros e comenta a 44 

baixa inscrição de estudantes, comentando que prorrogará o prazo das inscrições até o dia vinte e 45 

seis de junho terça-feira, Andressa diz que enviará o convite a todos os municípios que pertencem 46 

a sua regional, assim como às suas colegas para que elas enviem também as suas regionais, 47 

Haley pergunta a Josiane até quando será o prazo para as inscrições, Josiane responde que será 48 

até segunda feira dia vinte e dois de junho, mas que irá pedir a prorrogação das inscrições até a 49 

terça feira dia vinte e três de junho, para que na quarta feira as listas estejam todas prontas e 50 

organizadas para o dia do evento, Josiane comenta com os demais membros as várias 51 

possibilidades de convidar e enviar os ofícios para conseguir assim um número maior de 52 

participantes no evento, fazendo o convite por meio de telefonemas, e-mails, redes sociais, grupos 53 

de estudantes, e universitários, comenta também que a presidente Lucimaira esta fazendo o 54 

contato via telefone com as escolas, Viviane diz que ao entrar em contato com outros municípios 55 

durante a semana acaba comentando também sobre  o evento, porém os mesmos acabam vendo 56 

uma certa dificuldade em participar do evento por dependerem de motoristas e veículos 57 

disponíveis. Andressa diz que nesse sentido pode colaborar e deixar um aviso no mural do 58 

Ministério Publico para que seja de fácil acesso , tendo como foco os alunos de direito, Josiane 59 

então confirma que pedirá então a prorrogação da inscrição para o evento , e relembra a listagem 60 

de membros que ficaram responsáveis pelo credenciamento no dia do evento sendo eles: 61 

Andrelina, Eduardo, Halley, Cesar, Tatiane Superti, Dione, Maribel , Maristela, Cleonice,  Josiane 62 

explica então aos membros suas respectivas funções , além de estarem coletando as assinaturas 63 

dos inscritos por ordem alfabética conforme a sua chegada no evento serão disponibilizadas 64 

também inscrições na hora do evento, e comenta com os membros a ligação de uma professora 65 

que entrou em contato com a Suzana e disse que virá para o evento com cerca de cento e vinte 66 

alunos para realizar as inscrições na hora,  Andressa, se disponibiliza juntamente com sua 67 

estagiária  Mireya a ficarem no credenciamento para auxiliar com as novas inscrições, Viviane diz 68 

a Josiane que estará em reunião com vários municípios na prefeitura de cascavel na segunda 69 

feira dia vinte e dois, e sugere que alguém passe para fazer o convite aos municípios, Josiane  70 

confirma se a reunião será junto com a AMOP?! Viviane  responde que sim , e Josiane diz então  71 



que irão sim fazer o convite que já havia conversado com a Suzana sobre realizar tal convite, 72 

Haley pergunta a Josiane o horário de chegada para os que irão trabalhar auxiliando no 73 

credenciamento e se sete e meia seria um horário bom para chegada? Josiane responde que sim, 74 

e acrescenta ainda que quanto às mesas para o credenciamento cadeiras e demais materiais 75 

serão vistos durante a semana, e que tem se um setor responsável por cuidar desta parte de 76 

organização, Andressa pergunta a Josiane quanto às letras para a organização dos nomes dos 77 

inscritos por ordem alfabética para organizar o credenciamento dos mesmos na hora do evento, 78 

Josiane responde a Andressa que esta providenciando, Haley pergunta a Josiane se na hora será 79 

somente entregar as pastas, Josiane responde que as pastas estarão todas prontas que será 80 

necessário somente a entrega das mesmas conforme a chegada dos inscritos, Haley pergunta 81 

ainda se precisa de ajuda para montar estas pastas durante a semana, que pode ajudar a ir 82 

organizando e montando as pastas, Josiane responde que acha que não será necessário , pois 83 

terá ela e demais setores envolvidos na organização das mesmas, como também as estagiarias 84 

do CREAS II para montar e organizar as pastas, comenta ainda que conversou com Suzana e 85 

será por volta de setecentas pastas, Fabiane pergunta a Josiane se será separado na hora do 86 

credenciamento as pessoas que já fizeram as inscrições das que se inscreverem na hora?! 87 

Josiane responde que sim, Andressa sugere que fiquem três pessoas responsáveis pelas novas 88 

inscrições, Haley questiona ainda sobre os certificados onde deveram ser retirados?!, Josiane 89 

responde que os certificados serão entregue na hora junto com a entrega das pastas, Giancarlo, 90 

comenta com Josiane sobre a lista de inscrições que esta passando para que os membros vejam 91 

os inscritos que o nome do evento esta incorreta, Josiane diz a Giancarlo que esta listagem não 92 

esta pronta e não é a correta que foi impressa somente para visualização dos números de 93 

inscritos, Andressa então pede para que Josiane repasse o nome dos membros que estarão 94 

presentes no credenciamento além dela e de sua estagiaria, Giancarlo antes que Josiane repasse 95 

a listagem, diz que devido à greve da unioeste e por ser servidor do hospital universitário estará 96 

junto com os demais servidores em Curitiba com saída no domingo e chegada prevista para 97 

quinta feira o que pode comprometer a sua presença no evento, o que também impossibilita o 98 

mesmo de participar auxiliando na organização do evento, Josiane então repassa o nome dos 99 

membros, Andressa ressalta a ideia de ficar duas pessoas na entrada do evento para recepção e 100 

auxilio dos inscritos,  Josiane responde que ficarão responsáveis os educadores do CREAS II, 101 

devido também a proibição de entrada de alimentos e bebidas na nave principal, com relação aos 102 

microfones Josiane diz que entrou em contato com o Sergio responsável pelo teatro, o mesmo 103 

disse que há quatro microfones com fio , e dois sem fio , mesmo assim Josiane ressalta que 104 

entrou em contato com o Sorbara da prefeitura para pedir o empréstimo de mais microfones sem 105 

fio , porem há a possibilidade de que os microfones sem fio da prefeitura não funcionem no teatro, 106 

Andressa diz que caso não se consiga o empréstimo dos microfones que deverá se investir em 107 

perguntas e questionamentos pro escrito, contendo assim papel e canetas nas pastas dos 108 

participantes, Josiane responde que haverá ambos nas pastas, Josiane então se direciona ao 109 

coffe , dizendo que foi enviada C.I para solicitação  do coffe , porem ainda não recebeu a 110 

resposta, e diz ainda que  conversou com a Suzana que caso haja a resposta negativa, que não 111 



seja disponibilizado nada de coffe , ou somente um chá ou café, caso não seja disponibilizado o 112 

coffe a Halley se prontifica para levar café, porém não tem as garrafas, no entanto irá aguardar ate 113 

a segunda-feira dia vinte e dois a resposta sobre o coffee , Josiane diz ainda que solicitou 114 

trezentos e cinquenta coffes para evitar uma resposta negativa e para que não haja sobra dos 115 

alimentos, Josiane então abre para que Giancarlo faça a leitura e acertos sobre a moção, 116 

Giancarlo pergunta a Josiane como será disponibilizada a mesma para a assinatura, se ficará 117 

disponível no credenciamento ou se será passada durante a fala dos participantes da mesa, 118 

Andressa então questiona se foi feito outro modelo de moção com uma tabela para que as 119 

pessoas assinem, pois a mesma não havia entendido que seria feito desta forma de texto , e sim 120 

que seria somente um cabeçalho e logo abaixo o espaço disponível para os participantes 121 

assinarem, Jocielli sugere então que esta moção fique disponível no credenciamento conforme a 122 

chegada dos participantes e que logo após o inicio da fala da mesa, que a moção seja passada 123 

novamente para os participantes que ainda não assinaram, Halley sugere ainda que o texto 124 

escrito por Giancarlo seja disponibilizado um em cada pasta dos participantes, e que depois seja 125 

enviada as assinaturas anexadas junto  ao texto a um órgão federal como forma contraria a 126 

redução da maioridade penal , Giancarlo diz que ficou com duvida e pede ajuda aos membros, 127 

Fabiane pede então que Giancarlo faça a leitura do texto completo, Giancarlo faz a leitura do 128 

mesmo. Ao fazer a leitura do texto, Andressa questiona a parte a qual Giancarlo diz “o 129 

adolescente comete crime” Andressa questiona dizendo que o menor não comete crime mais sim 130 

comete ato infracional, Josiane sugere ainda que seja trocado por “comete ato infracional” 131 

Giancarlo continua assim a leitura do documento, Viviane faz uma colocação à Giancarlo quando 132 

o mesmo se remete a um dado sobre a população carcerária brasileira, a mesma questiona os 133 

dados que Giancarlo  trás dizendo que o Brasil esta em terceiro lugar com a maior população 134 

carcerária quando os dados que Giancarlo trás se referem ao quarto lugar, Andressa então sugere 135 

que Giancarlo de uma conferida em suas fontes, sugere ainda que o mesmo cite a fonte de onde 136 

esta tirando tal dado ate para que as pessoas tenham acesso e saibam de onde os dados estão 137 

sendo tirados, Giancarlo continua assim leitura, Viviane faz nova pontuação sobre os dados de 138 

que o sistema prisional está superlotado com a população de quinhentos mil, dizendo que é de 139 

oitocentos mil, Gian então fica de rever os dados e continua  a leitura do documento, ao terminar a 140 

leitura, Viviane sugere alterações no segundo paragrafo do texto, sugere “um estudo”, Andressa 141 

também sugere alterações com relação a parte em que Gian diz “desestabilidade familiar” a qual 142 

diz que particularmente se sente incomodada, Josiane sugere que seja tirada a parte de 143 

“desestabilidade familiar” justificando ainda que a família não é determinada de forma isolada, 144 

mas também de outros fatores correlacionados, Viviane sugere então “privação e ou violação de 145 

direitos” , entrando em um consenso a maioria dos membros preferem então tirar a frase do 146 

contexto,   Jocielli diz a Giancarlo que achou um site com os dados da colocação do número da 147 

população penitenciária do Brasil , e passa a Giancarlo a fonte de onde tirou os dados, Andressa 148 

então sugere que seja confirmada a fonte destes dados para serem anexados ao texto até mesmo 149 

para trazer junto ao mesmo a reflexão de que por mas que o Brasil é um dos países que mais 150 

prende, não há uma sensação de segurança para com os brasileiros, Cristiano comenta ainda 151 



sobre uma reportagem vista por ele na revista Veja a qual a revista disponibiliza uma tabela com 152 

os países que reduziram a maioridade penal, porem não apontam os investimentos em educação, 153 

cultura,  entre outros,  Josiane ressalta ainda que a revista tem uma visão de que não vai diminuir 154 

a criminalidade com a redução da maioridade, mais que irá acabar com a impunidade, Andressa 155 

comenta também sobre o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e que seria 156 

interessante talvez retirar alguns dados, como por exemplo dos adolescentes atendidos pelo 157 

CREAS II que a maioria a família não recebe mais de um salario mínimo, outro dado é de que na 158 

maioria dos casos estas famílias são chefiadas por mulheres, sugere então que seja acrescentado 159 

algo no texto neste sentido , Viviane ressalta também o primeiro parágrafo do texto  e cita que a 160 

partir dos doze anos de idade reestabelece a restrição de liberdade para três anos,  Andressa diz 161 

a Giancarlo que para anexar ao documento necessita de dados comprovados sobre a 162 

atendimento ou não destes menores nos serviços de politicas de assistência, Fabiane sugere a 163 

Giancarlo que retire a ultima linha da primeira folha, Josiane então pergunta se há alguma 164 

contribuição para o documento?! Viviane, pergunta a Giancarlo se retirou a ultima linha da 165 

primeira pagina como sugeriu, Giancarlo responde que sim, Josiane pede a Giancarlo que envie 166 

por e-mail o texto já corrigido até segunda feira dia vinte e dois de julho, Giancarlo responde que 167 

enviará, Josiane diz então que o texto será anexado junto há pasta a ser entregue aos 168 

participantes, Josiane diz que irá providenciar um modelo de moção com a Etelda e enviará aos 169 

membros, Viviane sugere que assim que estiverem com a moção assinada em mãos que seja 170 

enviada o mais rapidamente possível ao CONANDA, Andressa pergunta a Josiane se o CREAS II 171 

já enviou o vídeo que será exibido na abertura do fórum, Josiane responde que o vídeo esta em 172 

processo de finalização, Josiane confirma também a presença de todos os participantes da mesa, 173 

Viviane sugere que junto com a moção seja disponibilizada algumas cópia extras já que o evento 174 

contará com a participação de outros municípios, caso os mesmo solicitem uma cópia já que os 175 

mesmos estão realizando suas respectivas conferencias, Josiane discute com os membros a 176 

melhor maneira de solicitar a assinatura das entidades junto a moção, por fim fica acordado que 177 

as assinaturas das entidades serão solicitadas junto com as demais assinaturas, devido ao 178 

número de representantes destas entidades que poderão ou não se fazer presente, bem como 179 

algumas entidades não poderem ser presentadas por seus respectivos membros, Jocielli sugere 180 

que a moção seja passada nas salas de aula de faculdades e escolas para coleta de assinaturas, 181 

Haley responde que não sabe se é possível e se teria a autorização das escolas ou faculdades, 182 

Viviane  pergunta a Josiane como se realizará a programação, Josiane diz que das oito as oito e 183 

meia será o cadastramento, das oito e meia as nove a abertura com a fala da secretária Inês de 184 

Paula, logo  após a apresentação do vídeo do CREAS II, diz também que como conversado com a 185 

Suzana terá durante o evento um momento para a apresentação dos membros da CISVEL, das 186 

nove as onze o debate, das onze ao meio dia questionamentos e encerramento. A secretaria 187 

Josiane deu por encerrada a reunião e agradece a presença de todos. Josiane comenta com os 188 

membros que na próxima data de reunião ordinária dia dezessete de junho a presidente Lucimaira 189 

e a mesma como primeira secretaria estarão em período de férias, Andressa também comenta 190 

que estará de férias e devido a demais compromissos de outros membros os que estavam 191 



presentes decidiram que a próxima reunião será cancelada, a qual aconteceria no próximo dia 192 

dezessete de junho, ficando assim a próxima reunião para o dia vinte um de agosto, Josiane dá 193 

por encerrada a reunião. Eu, Josiane Silvestro Danieli, lavrei a presente ata que após lida e 194 

aprovada será por mim assinada e pela Presidente, 195 

______________________________________________________. 196 


