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REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

ATA N°. 07 – 16/10/2015 

Aos dezesseis dias do mês de outubro 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 2 

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

com a presença da Presidente Lucimaira Cabreira, da Secretaria Executiva Josiane 4 

Silvestro Danieli, e dos demais membros da Comissão, conforme listagem de presença 5 

anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da 6 

Pauta Nº07; 2. Apreciação e aprovação da Ata Nº 06° de 21/08/2015; 3. Apresentação 7 

das justificativas de ausência; 4. Leitura de ofícios recebidos; 5. Apresentação dos 8 

fluxos de atendimento para crianças e adolescentes (fluxo de drogadição, fluxo de 9 

ato indisciplinar, fluxo de ato infracional); 6. Reavaliação as ações do ano de 2015 10 

do Plano Municipal de Socioeducação; A presidente Lucimaira cumprimenta a todos e 11 

inicia a reunião fazendo a leitura da pauta, sendo que foi acrescentada a leitura do ofício 12 

recebido do CEDECA e após a pauta é aprovada por todos os membros. 2. Apreciação e 13 

aprovação da Ata Nº 06 de 21/08/2015; A presidente pede aos membros se os mesmos 14 

fizeram a leitura da ata, sem manifestações da sequência a aprovação e a ata é aprovada 15 

pelos membros. 3. Apresentação das justificativas de ausência; Josiane realiza a 16 

leitura das seguintes justificativas: Marcelo Penafiel do Conselho da Juventude e Mavilde 17 

do Conselho Tutelar Leste. 4. Leitura de ofícios recebidos; Feita a leitura dos ofícios 18 

recebidos do CRP e do CMDCA, ambos para substituição de representação na CISVEL, 19 

também realizada leitura do ofício do CEDECA o qual informa sobre a atual situação do 20 

Programa Menor Aprendiz. 5. Apresentação dos fluxos de atendimento para crianças 21 

e adolescentes (fluxo de drogadição, fluxo de ato indisciplinar, fluxo de ato 22 

infracional) e 6. Reavaliação as ações do ano de 2015 do Plano Municipal de 23 

Socioeducação. Adilson coordenador geral da Rede de Proteção apresentou os fluxos 24 

para entendimento de todos. Explicou sobre a rede de Serviços, como também sobre a 25 

ficha de referência e contrareferência, pois alguns serviços ainda não a usam e possuem 26 

muita dificuldade de usá-la. Em relação ao documento acerca do ato infracional e 27 

disciplinar, Adilson coloca quais os procedimentos e encaminhamentos a serem feitos 28 

nesses casos e ressalta que o ato infracional não é atendido pelo Conselho Tutelar. 29 



Também relata que o fluxo de ato indisciplinar é voltado para as escolas saberem a quem 30 

se reportar caso isto ocorra. Lucimaira coloca que em 2013, no CREAS II, recebia-se 31 

muitos adolescentes para prestação de serviços a comunidade com atos infracionais 32 

relacionadas a escola e esse número diminuiu significativamente. Andressa elogia a 33 

parceria da Dra. Larissa com o Núcleo Regional de Educação, que tem duas profissionais 34 

trabalhando diretamente com os professores, visando à sensibilização dos mesmos em 35 

relação a questões disciplinares. Haley comenta sobre a necessidade de fazer uma 36 

formação sobre o PETI e Medidas Socioeducativas para as pedagogas que chegam e que 37 

não tem conhecimento a respeito desses temas. Pensa que para o ano que vem faz-se 38 

necessário continuar com essa proposta de formação. Adilson ainda comenta sobre o 39 

fluxo de ato infracional explicando que quando não é flagrante é registrado o B.O na 40 

polícia, e esta encaminha para o Ministério Público. Já quando se trata de flagrante a 41 

Polícia Militar é acionada, então encaminha para Polícia Civil para a realização do B.O, o 42 

adolescente vai para o CENSE I e o processo é enviado ao Ministério Público. Adilson 43 

relata ainda que nem todos os casos vão para o CENSE, sendo assim, aqueles que não 44 

necessitam da internação provisória são devolvidos as famílias e o processo é 45 

encaminhado para o MP e a VIJ que cuida da Medida Socioeducativa. Lucimaira coloca 46 

que no plano de socioeducação fala sobre o atendimento inicial, que é algo que está 47 

sempre em discussão, sendo ques tem algumas ações que dizem de capacitação para a 48 

polícia, e enquanto CISVEL em parceria com o CMDCA faz-se necessário ampliar essa 49 

discussão para outras instâncias, já que esse atendimento inicial diz do fluxo de 50 

atendimento, antes mesmo da medida socioeducativa ser aplicada. Lucimaira refere que 51 

trouxe esse assunto para problematizar essa prática, pois infelizmente em todas as áreas 52 

existem profissionais que cometem ações que não são éticas e não são adequadas. 53 

Nesse sentido, a CISVEL e a rede de proteção tem esse propósito de refletir sobre esses 54 

equívocos. Todos precisam estar em discussão, pois a rede é que está ativa nesse 55 

processo e os policiais dizem de um serviço dentro da rede. Lucimaira sugere que seja 56 

levado para a pauta do CMDCA o atendimento inicial que a CISVEL discute no plano de 57 

socioeducação. Adilson fala sobre a importância de se discutir a socioeducação em 58 

relação a policia e comentou sobre a entrada da policia no Centro da Juventude, que os 59 

adolescentes não gostavam e agora esta um relacionamento tranquilo, devido a boa 60 

aproximação que os adolescentes e policiais estão tendo. Lucimaira refere que terça-feira 61 

dia 20 no período da manha 8h30 a pedido da Doutora Larissa e do Doutor Sergio, a 62 

Secretaria da Assistência junto com alguns representantes da educação vão fazer um 63 

encontro para falar das práticas restaurativas, será uma apresentação de como esta 64 

acontecendo, que as propostas cheguem até os serviços, será um grupo pequeno e todos 65 



estão convidados. Será no auditório da Prefeitura. Josiane ficou de mandar email para 66 

todos relembrando sobre o encontro. Em relação ao fluxo de drogadição Adilson refere 67 

que as portas de entrada são todas as politicas, e os casos que necessitarem de 68 

internamento vão para HU, CAPS AD, seguindo o fluxo de tratamento. Os membros da 69 

comissão discutem sobre a problemática do uso de drogas e a falta de oferta de lazer, 70 

esporte, cultura que existe no município e que fazem com que a maioria dos adolescentes 71 

fique aglomerado nos terminais. Também é relatado a dificuldade nos serviços em 72 

atender estes adolescentes, pela falta de equipe. Por fim Andressa sugere que seja criada 73 

uma comissão específica pelo CMDCA para pensar nas politicas de prevenção e 74 

Lucimaira sugere que Adilson fique o responsável por levar esta proposta junto ao 75 

CMDCA. Após encerra-se a reunião e eu Josiane Silvestro Danieli, lavrei a presente ata 76 

que após lida e aprovada será por mim, pela Presidente e demais membros da comissão: 77 

___________________________________________________________. 78 


