
 

COMISSÃO INTERSETORIAL DE SOCIOEDUCAÇÃO DE CASCAVEL CISVEL 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

ATA N°. 08 – 20/11/2015 

Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e quinze às oito horas e trinta minutos, aconteceu na 1 

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

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

Lucimaira Cabreira, da Secretária Executiva Josiane Silvestro Danieli, e dos demais membros da 4 

Comissão, conforme listagem de presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. 5 

Apreciação e aprovação da Pauta Nº08; 2. Apreciação e aprovação da Ata Nº 07 de 6 

16/10/2015; 3. Apresentação das justificativas de ausência; 4. Leitura de ofícios recebidos. 5. 7 

Comunicado sobre a coordenação do CREAS II; 6. Avaliação das atividades do ano de 2015; 8 

7. Propostas para o planejamento do ano de 2016. 1. Apreciação e aprovação da Pauta Nº08; 9 

A presidente Lucimaira cumprimenta a todos e inicia a reunião fazendo a leitura da pauta, e pede 10 

que seja incluído um item de pauta em relação a coordenação do CREAS II, após a pauta é 11 

aprovada por todos os membros. 2. Apreciação e aprovação da Ata Nº 07 de 16/10/2015; A 12 

presidente pede aos membros se os mesmos fizeram a leitura da ata, no entanto não houve tempo de 13 

realizar a leitura pelo fato da ata ter sido mandada no dia anterior, sendo assim a mesma será 14 

aprovada na próxima reunião. 3. Apresentação das justificativas de ausência; Josiane realiza a 15 

leitura das seguintes justificativas: Rosangêla da Agência do Trabalhador, Cristiano do CAPS AD, 16 

Suzana do CENSE II, Andressa do MINISTERIO PUBLICO e Haley do Núcleo Regional de 17 

Educação. 4. Leitura de Ofícios recebidos: Josiane refere que se esqueceu de solicitar inclusão de 18 

pauta para leitura do ofício e continua referindo que recebeu ofício do CMDCA o qual consta a 19 

resolução nº049 de 06/11/2015 que aprova a recomposição da mesa diretiva da função de presidente 20 

do CMDCA – gestão 2015-2017. 5.Comunicado sobre a coordenação do CREAS II; Maira fala 21 

sobre a mudança de coordenação do CREAS II, refere que houve algumas mudanças e quem virá 22 

para a coordenação será a Paula. Comenta também que a CISVEL e o CREAS II possuem uma 23 

relação intrínseca e que este Serviço possui papel essencial para a CISVEL. Paula se apresenta 24 

dizendo que é pedagoga do CREAS I e que a partir de 01/12/15 estará coordenando o CREAS II e 25 

se coloca a disposição no que for preciso para a CISVEL. Maira comenta que devido a estas 26 

mudanças no CREAS II será necessário realizar novas indicações de membros para compor a 27 

CISVEL. Também relata que será necessário ter como ponto de pauta para a próxima reunião a 28 

eleição de novo presidente considerando a sua substituição no serviço do CREAS II, como também 29 



discutir se será necessária a eleição de nova mesa diretiva. Maira lembra que o presidente não 30 

precisa ser necessariamente o coordenador do CREAS II, pois no regimento não há esta obrigação, 31 

sendo assim qualquer membro da comissão poderá ser candidato a presidente. Viviane pergunta 32 

para Maira onde ela irá trabalhar e a mesma responde que será na proteção básica com a 33 

coordenação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Viviane sugere 34 

então que Maira faça parte da CISVEL enquanto Proteção Social Básica pelo fato de sempre ser 35 

discutido nas comissões o atendimento nos SCFV para adolescentes, no entanto Jocielli relata que a 36 

SEASO possui somente uma cadeira na CISVEL, desta forma Fernanda sugere que a Maira entre no 37 

lugar dela e seja suplente da Josiane e que a participação da Maira será verificada com a gerência da 38 

proteção básica. 6. Avaliação das atividades do ano de 2015; 7. Propostas para o planejamento 39 

do ano de 2016; Maira comenta que neste ano foi realizado o planejamento para o Seminário de 40 

Socioeducação condicionado a capacitação para os trabalhadores, considerando que o recurso é 41 

voltado para isto (assessoria e supervisão técnica), no entanto ainda está em processo de licitação e 42 

por isto não foi realizado neste ano. Maira também comenta que este recurso também prevê 43 

assessoria e capacitação para a CISVEL e que este planejamento é uma pendência para o ano de 44 

2016. Maira relata que outra pendência existente para o ano de 2016 é a articulação com o CMDCA 45 

e com a Comissão de Rede sobre o atendimento inicial prestado aos adolescentes. Josiane justifica 46 

que neste mês foi solicitada uma reunião com a secretária executiva do CMAS Etelda, no entanto 47 

devido à mesma estar de atestado não foi possível esta articulação, ficando esta pendência para o 48 

ano que vem. Maira também comenta sobre a importância de se discutir a socioeducação com os 49 

professores, pedagogos e diretores através do núcleo de educação e que isto também é uma 50 

pendência para 2016 e uma das ações do Plano de Socioeducação. Ana Maria também comenta 51 

sobre esta temática e fala que foi muito importante e positiva a capacitação do ano anterior e que 52 

este ano as aulas começarão dia 29/02/2016, sendo que os encontros sobre socioeducação poderão 53 

ocorrer depois desta data. Maira levanta o questionamento sobre a dificuldade de inserção dos 54 

adolescentes no mercado de trabalho e refere que este problema também é amplamente discutido da 55 

CEV-PETI, Adelar da agência do trabalhador refere que este problema tomará dimensões maiores 56 

se os mercados extinguirem a função de “pacote”, pois a maioria dos adolescentes do município 57 

trabalha nesta área. Jocielli comenta que existe a discussão na comissão da CEV-PETI para que seja 58 

feita uma articulação com o intuito de elaborar uma lei em nível municipal que contemple a 59 

diminuição de impostos para os empresários que contratarem adolescentes da socioeducação e do 60 

PETI. Marcelo refere que esta discussão também faz parte do Conselho da Juventude e que é uma 61 

das metas para o ano de 2016 a articulação para que seja desenvolvido um projeto de lei municipal 62 

para a contratação de adolescentes. Jocielli comenta que outro agravante para que os empresários 63 

não contratem os adolescentes é a existência de um decreto que diminui a carga horária de trabalho, 64 

impossibilitando ainda mais a contratação. Maira relata que outra pendência para o ano de 2016 é 65 



em relação ao encaminhamento para a saúde mental aos adolescentes que necessitam de algum 66 

acompanhamento, pois este ano não houve tempo para discutir esta temática. Viviane comenta que 67 

em relação a aprendizagem o CEDECA reabriu o edital que oferta recursos para as entidades que 68 

oferecem programas de aprendizagem dentro da legislação atual, sendo importante a articulação 69 

junto a Guarda Mirim e a  FAG para que estas entidades acessem o recurso, desde que tenham toda 70 

a documentação solicitada. Maira comenta sobre a execução e a importância que foi o Fórum sobre 71 

Maioridade Penal no ano de 2015. Viviane relembra a solicitação da videoconferência que foi 72 

promovida pelo AFAI e relata que a mesma ainda não foi finalizada e sugere que a CISVEL mande 73 

um ofício solicitando a cessão do material para que o mesmo seja utilizado nas capacitações com os 74 

professores da rede estadual. Os membros fazem uma breve discussão sobre o atendimento inicial 75 

aos adolescentes e o quanto isso é crucial para o atendimento dentro da socioeducação, sendo 76 

urgente continuar trabalhando a temática no ano de 2016. Também comentam sobre o trabalho 77 

infantil e sobre a importância das duas comissões tanto a CISVEL quanto a CEV-PETI discutirem 78 

esta temática, pois muitos adolescentes da socioeducação estão inseridos na construção civil por 79 

falta de acesso a políticas de aprendizagem. Frente a isto Jocielli comenta de ano de 2016 ser 80 

realizado um evento entre a CISVEL e a CEV-PETI, considerando que ambas estão alocadas na 81 

Divisão de Proteção Especial, tendo este evento o intuito de sensibilizar os participantes frente a 82 

problemática do trabalho infantil juntamente com a socioeducação. Maira entrega aos participantes 83 

lembranças do natal que foram confeccionadas pelos adolescentes em cumprimento de medida 84 

socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, após a entrega sugere que as reuniões do ano 85 

de 2015 sejam encerradas, considerando que a maioria dos membros estará em férias, e que no 86 

inicio de 2016 seja feito um cronograma das atividades, bem como a eleição de nova presidência e 87 

todos os membros concordam. A presidente agradece a participação de todos e encerra a reunião e 88 

eu Josiane Silvestro Danieli, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será por mim, pela 89 

Presidente e demais membros da comissão: 90 

___________________________________________________________. 91 


