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REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

ATA N°. 06 – 21/08/2015 

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e quinze às oito horas e trinta minutos, 1 

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

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

Presidente Lucimaira Cabreira, da Secretaria Executiva Josiane Silvestro Danieli, e dos demais 4 

membros da Comissão, conforme listagem de presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos 5 

de pauta: 1. Apreciação e aprovação da Pauta Nº06; 2. Apreciação e aprovação da Ata Nº 05° 6 

de 19/06/2015; 3. Apresentação das justificativas de ausência; 4. Avaliação do Fórum sobre 7 

Maioridade Penal; 5. Reavaliação do plano municipal de socioeducação das ações de 2015; 8 

6. Termos de posse; A presidente Lucimaira cumprimenta a todos e inicia a reunião fazendo a 9 

leitura da pauta, após a pauta é aprovada por todos os membros. 2. Apreciação e aprovação da 10 

Ata Nº 05° de 19/06/2015; A presidente pede aos membros se os mesmos fizeram a leitura da 11 

ata, sem manifestações da sequência a aprovação, Josiane pede aos demais membros se há 12 

alguma alteração a ser feita na ata, Viviane titular da SEDS faz a sugestão de que a ata seja 13 

reduzida, sem demais sugestões ou alterações a ata é aprovada pelos membros. 3. 14 

Apresentação das justificativas de ausência; Josiane realiza a leitura das seguintes 15 

justificativas: Cristiano do CAPS AD, Andressa do MINISTERIO PUBLICO e Cesar do 16 

PROGRAMA DE EVASAO. 4. Avaliação do Fórum sobre Maioridade Penal; A presidente 17 

trouxe algumas fotos do evento tiradas pelos adolescentes do CREAS II, os membros de uma 18 

forma geral elogiaram o evento e a organização do mesmo. A comissão sugere possibilidades de 19 

fazer novo evento, sendo assim a presidente sugere que os membros da comissão assistam a um 20 

vídeo conferência sobre a redução da maioridade penal e diz que pretende utilizar do mesmo para 21 

reflexão, bem como a possibilidade de disponibilizar o vídeo para escolas e faculdades juntamente 22 

com a exposição feita pelos adolescentes do CREAS II, a secretaria Josiane informa ainda sobre 23 

a moção feita contra a redução da maioridade penal na Conferência da Assistência Social, 24 

informando que a mesma não foi encaminhada, pois não atingiu os vinte por cento de assinaturas 25 

necessárias para o encaminhamento. 5. Reavaliação do plano municipal de socioeducação 26 

das ações de 2015; A comissão faz a leitura de algumas ações, no entanto percebe-se a 27 

necessidade de articulação com o CMDCA e por este motivo será feita uma reunião com o 28 

CMDCA para que as ações sejam pensadas em conjunto 6. Termos de posse; Josiane faz a 29 

entrega dos termos de posse e explica que os termos de posse podem ser protocolados e 30 



servirem para elevação de nível, após a entrega encerra-se a reunião e eu Josiane Silvestro 31 

Danieli, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será por mim, pela Presidente e demais 32 

membros da comissão: ___________________________________________________________. 33 


