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No dia vinte de março de dois mil e quinze, aconteceu na sala de reuniões do terceiro piso na 1 

prefeitura municipal de Cascavel a Reunião ordinária da Comissão Intersetorial de Socioeducação 2 

de Cascavel - CISVEL com a presença da Presidente Lucimaira Cabreira, e dos demais membros 3 

da Comissão, conforme listagem de presença anexa, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 4 

01) Apreciação e aprovação da Pauta; 02) Apreciação e aprovação da Ata Nº 03 de 5 

21/11/2014 e Ata Nº 04 de 04/12/2014; 03) Apresentação das justificativas de ausência; 04) 6 

Aprovação das alterações do Regimento; 05) Aprovação do calendário das reuniões da 7 

CISVEL; 06) Relato da reunião com mesa diretiva do CMDCA; 07) Solicitação de pauta pelos 8 

educadores sociais do CREAS II, em relação à avaliação de risco do serviço prestado; 08) 9 

Planejamento do Seminário de Socioeducação. Inicialmente a Presidente Lucimaira, agradece 10 

a presença de todos e desculpa-se pelo atraso do início da reunião, deseja boas vindas às 11 

atividades da CISVEL, ressalta que a Comissão terá muitas atribuições neste ano, devido ao 12 

Plano de Atendimento Socioeducativo. Pontua que nesta reunião além da presença dos membros, 13 

contamos com a presença dos educadores sociais do CREAS II, conforme o Item 7 da pauta. 01) 14 

Apreciação e aprovação da Pauta; A presidente faz a leitura da pauta que houve uma correção 15 

referente a data da ata nº 4. Não houve inclusão de pauta, todos os presentes aprovam. 02)  16 

Apreciação e aprovação da Ata Nº 03 de 21/11/2014 e Ata Nº 04 de 04/12/2014; A presidente 17 

coloca em aprovação a Ata nº 3, da qual foi enviada por e-mail anteriormente a todos os 18 

membros, não houve nenhuma alteração pela plenária, teve uma abstenção pela representante do 19 

Ministério Público, Andressa, uma vez que não realizou a leitura prévia do documento. Em 20 

seguida a presidente colocou em aprovação a Ata nº 4, da qual também foi encaminhada por e-21 

mail anteriormente, não houve nenhuma alteração pela plenária, tiveram duas abstenções, uma 22 

pela representante do Ministério Público, Andressa, uma vez que não realizou a leitura prévia do 23 

documento e outra pela representante da Casa de Semiliberdade, Fabiane, por estar ausente na 24 

reunião. 03) Apresentação das justificativas de ausência; A secretária executiva realiza a 25 

leitura das justificativas de ausência, sendo as seguintes: Maria da Glória justifica-se por estar se 26 

afastando das atividades do CMDCA por ser representante naquele Conselho através do Lar dos 27 

Bebes que encerrou suas atividades. Cristine Coleoni, justifica sua ausência devido estar em 28 

formação junto aos coordenadores da rede municipal de educação. O CMAS comunicou a mesa 29 

diretiva que Monica Gomes deixou de participar do CMAS e será representada a partir da próxima 30 

reunião por Eliedy Batista Eler. Todos os presentes aprovaram as justificativas de ausência. 04) 31 

Aprovação das alterações do Regimento; Lucimaira pontua que em reunião realizada em 32 

novembro de dois mil e quatorze foi realizada as correções junto a esta comissão do Regimento. 33 



A presidente adiantou o item 6 de pauta para poder explicar referente aos pontos alterados no 34 

regimento. 06) Relato da reunião com mesa diretiva do CMDCA; Lucimaira, discorre que no 35 

mês de fevereiro foi agendada reunião junto a mesa diretiva do CMDCA com a mesa diretiva da 36 

CISVEL (Lucimaira, Eleandro, Suzana, Fabio) e Viviane representando os demais membros. A 37 

presidente ressalta que em reunião que aconteceu no mês de novembro foi bastante debatido a 38 

função e o objetivo da CISVEL, que anteriormente tinha caráter fiscalizador. No entanto, a CISVEL 39 

recebeu documento do CMDCA, solicitando intervenção de fiscalização referente a atendimento 40 

realizado no CENSE I, a mesma realizou a leitura do Ofício nº 53/2014 com a solicitação aos 41 

presentes. A presidente ressalta que na reunião percebeu-se que o CMDCA, ainda esperava 42 

função fiscalizadora desta Comissão. Ao término da reunião, concluiu-se que a CISVEL não iria 43 

mais realizar mais ações neste sentido, pois não compete a Comissão realizar fiscalização de 44 

denúncias que ocorrem nos Serviços que atendem a socioeducação. A presidente ressalta que 45 

frente a isso, é necessário que a comissão tenha seu regimento atualizado para respaldar suas 46 

ações. Eleandro, representante do CENSE I pontua que em sua opinião a reunião foi produtiva. 47 

Em relação à denúncia o mesmo pontua que a Secretaria da qual é designado, solicitou que fosse 48 

analisado o caso, sendo que este informou todas às instâncias referente o que houve em relação 49 

à denúncia. Dione, representante da 10ª Regional pontua que não se preocupa pelo CMDCA não 50 

saber qual é a função da CISVEL, até por esta ser uma Comissão nova, mas sua preocupação é 51 

do Conselho não saber de quem compete à fiscalização de entidades que atendem criança e 52 

adolescente, pois seria ele que teria que ter este conhecimento. Lucimaira ressalta que este tema 53 

foi levado para discussão no CMDCA, no entanto, não sabe qual foi à deliberação, pois não 54 

participou da reunião. Mavilde, representante do Conselho Tutelar, disse que estava presente na 55 

reunião do CMDCA, porém não foi possível debater todos os itens da pauta, pois a mesma estava 56 

muito extensa, deste modo, ficou acordado ser debatido em uma próxima reunião. Maristela 57 

representante da Agência do Trabalhador questiona se o ofício encaminhado no final do ano para 58 

a Comissão foi algo discutido entre a mesa diretiva ou entre os próprios membros do CMDCA, 59 

pois foi todo um processo de reestruturação da CISVEL e acredita que houve pelo menos uma 60 

discussão governamental entre os conselheiros, devido à reestruturação da CISVEL. Lucimaira 61 

salienta que a iniciativa em agendar a reunião junto ao CMDCA, foi exatamente esta preocupação 62 

elencada por Maristela, uma vez que a reunião foi importante para que tenhamos a clareza, para 63 

ambas as partes. Esta ressalta que o oficio ainda não foi respondido, pois primeiramente deveria 64 

ser passado em plenária da Comissão e após avaliado e aprovado o regimento da CISVEL, para 65 

que possamos responder respaldados pelo regimento. Viviane sugere que devido a esta situação 66 

que ocorreu junto ao CMDCA, caberia após aprovar o Regimento da CISVEL, encaminhar e-mail 67 

com um texto sucinto, das competências e atribuições da CISVEL para os Conselhos 68 

Intersetoriais, Secretarias, coordenações e etc. para que fiquem claros quais são as competências 69 

e objetivos da CISVEL. A presidente questiona se todos concordam com a sugestão de Viviane e 70 

pontua que a ideia veio somente a somar com o movimento que a Comissão está realizando. 71 

Referente ao ofício, Lucimaira, ressalta que responderá em nome da CISVEL, pois não nos 72 

compete esta ação, de acordo com o nosso regimento. A presidente coloca em votação a 73 



resposta do ofício ao CMDCA, todos aprovam que o ofício deve ser respondido conforme o 74 

disposto no regimento. 04) Aprovação das alterações do Regimento; A presidente retoma este 75 

item de pauta, e questiona se todos realizaram a leitura do regimento que foi enviado por e-mail 76 

anteriormente, bem como, se alguém tem alguma sugestão ou correção para realizar. Fabiane 77 

pontua que a nomenclatura da Unidade que representa ao invés de Programa de Semiliberdade o 78 

correto é Casa de Semiliberdade. Viviane ressalta que a Secretaria de Estado da Família e 79 

Desenvolvimento Social também alterou sua nomenclatura, sendo agora, Secretaria de Estado do 80 

Trabalho e Desenvolvimento Social, sendo que assumiram a política do Trabalho nesta nova 81 

gestão. Eleandro pontua que os CENSES, agora estão vinculados a Secretaria de Estado de 82 

Justiça e Direitos Humanos. Lucimaira sugere alteração no artigo 6º do Regimento, que ao invés 83 

de se manter a lista de todas as representatividades seja alterado “conforme previsto no artigo 4º 84 

do Decreto”, que também contém a lista dos locais que possuem representatividade na Comissão. 85 

Jocielli pontua que a Comissão deverá aprovar a lista das representações para compor a 86 

Comissão, para que o Decreto possa ser encaminhado para a publicação o mais breve possível, 87 

ressalta ainda que o Decreto é mais difícil para ser alterado, uma vez que o setor jurídico da 88 

prefeitura deve analisar. Foi sugerido ler um a um dos locais de representatividade para a 89 

aprovação. Maristela, representante da agência do trabalhador pontua que, devido à alteração de 90 

Secretaria da política do trabalho, fica em dúvida se a participação da agência do trabalhador será 91 

legitima nesta Comissão, uma vez que a representatividade do Escritório Regional, já existe 92 

dentro da Comissão, a mesma solicita avaliação dos membros presentes. Fabiane, representante 93 

da Casa de Semiliberdade, pontua que é interessante a permanência desta representatividade, 94 

uma vez que nos eixos do SINASE, a política do trabalho compõe diretamente a socioeducação. 95 

Lucimaira ressalta que por ser uma comissão intersetorial, o desafio é encontrar os vários setores, 96 

para dialogar sobre a socioeducação. Deste modo, optou-se em manter a representatividade da 97 

agência do trabalhador nesta comissão. A presidente menciona que foram realizadas as 98 

alterações no Regimento, de acordo com as sugestões realizadas na reunião de novembro. Foi 99 

sugerido para que realizasse a leitura apenas dos itens alterados. Viviane questiona quanto ao 100 

plano de ação anual da Comissão e sugere para que realize a análise do Plano de 101 

Socioeducação. A presidente propõe que na próxima pauta da reunião da CISVEL, sejam 102 

elencadas as atividades do ano, bem como, fazer a programação das reuniões. Andressa 103 

representante do Ministério Público propõe que o plano seja apresentado no máximo até a 104 

próxima reunião, para que não fique postergando a data. Viviane sugere que na próxima reunião 105 

também seja elencada as ações do Plano de Atendimento Socioeducativo que deverão ser 106 

realizadas neste ano, para que a CISVEL, realize o monitoramento das mesmas, até mesmo a 107 

articulação com os responsáveis pela execução de cada ação, quando se referir ao orçamento. 108 

Lucimaira ressalta que devido o Plano de Socioeducação ter sido concluso no final de 2014, o 109 

mesmo ainda não foi socializado com as demais políticas públicas e que esta ação também 110 

deverá ser realizada. Viviane ainda apontou que no artigo 16 parágrafo 2º do regimento onde se 111 

refere à participação dos membros da CISVEL em subcomissões permanentes ou temporárias, a 112 

mesma sugere para que este item seja suprimido, uma vez, que depende da disponibilidade de 113 



cada membro. Jocielli menciona que sua compreensão do paragrafo é que todos os membros 114 

participem de alguma subcomissão em algum momento, para que não permaneçam sempre os 115 

mesmos membros das discussões paralelas. Sugeriu-se ao invés da palavra “deverão” a palavra 116 

“poderão”, no entanto, Maristela pontua que se for para retirar a palavra “deverão”, perde-se a 117 

intenção do parágrafo, ressalta ainda, que em sua opinião o parágrafo pode ser retirado, uma vez 118 

que não contribui em nada, pois para participar da CISVEL o membro deve ser comprometido com 119 

a frequência, pois quando houver necessidade de compor uma subcomissão, deve-se 120 

anteriormente analisar quem de fato necessita participar da subcomissão. A presidente colocou 121 

em votação a retirada ou permanência do parágrafo, do qual a maioria votou para a retirada do 122 

mesmo. Viviane realizou a leitura do artigo 18, paragrafo 1, onde diz referente a quantidade 123 

mínima de membros para a realização da reunião. A presidente colocou em votação referente à 124 

quantidade mínima dos membros de 1/3 dos membros ou de ¼ dos membros para a realização 125 

das reuniões. Jocielli pontua que talvez fosse necessário retirar algumas representatividades da 126 

lista que irá compor a CISVEL, para não ter o risco de não acontecer às reuniões caso não haja o 127 

número suficiente de participantes. Foi sugerido que seja considerado apenas os membros 128 

efetivos da comissão. Jocielli ressalta que na CEV/PETI devido à falta da participação dos 129 

membros, foi acordado que algumas representações seriam convidadas quando a pauta fosse 130 

pertinente a sua participação, pois sempre participavam da comissão os mesmos membros. 131 

Lucimara retoma a votação do número da quantidade dos membros para a realização da reunião. 132 

Todos os membros presentes votaram para que seja ¼ dos membros presentes para a realização 133 

das reuniões. Viviane pontua que no artigo 29 inciso 7 seria realizado consulta com o jurídico no 134 

que tange aos atos incompatíveis com a função de membro. Andressa menciona que teria que 135 

estar mais claro o que seria estes atos incompatíveis. A presidente pontua que seria o que está 136 

descrito no próprio regimento, que é necessário realizar a leitura e compreender as funções de 137 

membro. A presidente coloca em votação a retirada deste item, que foi aprovada pela maioria, 138 

tendo uma abstenção. Ao final da leitura do regimento foi colocada em votação a aprovação total 139 

do documento, do qual foi aprovado por todos os membros presentes totalizando 14 votos. A 140 

presidente menciona que ao ser aprovado o regimento o mesmo será encaminhado para o setor 141 

jurídico para análise. 05) Aprovação do calendário das reuniões da CISVEL; A presidente 142 

iniciou este ponto de pauta explicitando que outras comissões vinculadas à DVPSE, adotaram 143 

reuniões bimestrais como organização do calendário, a mesma sugere esta possibilidade para os 144 

membros decidirem quanto as reuniões desta comissão. Fabiane pontua que se optar pelas 145 

reuniões bimestrais, descumprimos um item do regimento, sendo que o documento terá que ser 146 

alterado, pois está descrito que as reuniões acontecerão mensalmente. Andressa salienta que em 147 

seu ponto de vista as reuniões devem acontecer mensalmente, pois se discute pouco sobre a 148 

socioeducação e por estarmos querendo realizar um trabalho diferenciado este ano, se tem 149 

muitas questões a discutir, caso as reuniões acabarem mais cedo, deve-se pensar em algumas 150 

práticas ou de problemas que não estejam incluídos na pauta e este é o único espaço que se 151 

debate sobre este tema. Suzana, também contribui com a fala, pontuando que a comissão tem 152 

muito em que avançar e se as reuniões acontecerem bimestralmente irá desmobilizar. Maristela 153 



representante da Agência do Trabalhador menciona que no Conselho Municipal do Trabalho eram 154 

realizadas reuniões mensais, no ano passado fizeram alteração no regimento, que as reuniões 155 

seriam bimestrais, a intenção quando os conselheiros votaram foi no sentido de ter uma pauta 156 

mais completa e uma participação mais efetiva, mas não ocorreu o que esperavam, aconteceu o 157 

contrário, houve um esvaziamento, pois as pessoas perderam o calendário fixo, as pautas ficaram 158 

muitas extensas, que havia a necessidade de ocorrer às reuniões extraordinárias, salienta que 159 

não foi positivo, e ao final do ano, retomaram as reuniões mensais. Lucimaira pontua que além de 160 

definir as datas tem-se que definir os locais para as reuniões, ressalta que a sala onde acontece 161 

esta reunião está reservada durante o ano, para a CISVEL, ou as reuniões podem acontecer 162 

descentralizadas nos Serviços. A presidente coloca em votação primeiramente em relação às 163 

datas das reuniões para que aconteçam mensais ou bimestrais, sendo que a maioria votou para 164 

que as reuniões aconteçam mensalmente. Eleandro pontua que as reuniões devem ter horário de 165 

término, sugerindo até as 10h30m. A segunda votação foi referente aos locais da reunião, que a 166 

todos os presentes votaram que as reuniões aconteçam preferencialmente na sala de reuniões do 167 

terceiro piso da prefeitura. 07) Solicitação de pauta pelos educadores sociais do CREAS II, 168 

em relação à avaliação de risco do serviço prestado; A presidente apresenta todos os 169 

educadores que fazem parte do quadro de recursos humanos do CREAS II, ressalta que durante 170 

o mês o educador Gessivaldo, representando os demais educadores apresentou algumas 171 

questões e avaliações que os mesmos realizaram referente em atuar na socioeducação, após as 172 

conversas, foi avaliado a necessidade de compartilhar as discussões junto a CISVEL, Lucimaira 173 

ressalta a importância do tema ter sido trazido a Comissão devido, a mesma discutir sobre a 174 

socioeducação, para que possamos contribuir de alguma maneira. O educador Jair iniciou a fala, 175 

relatando os locais por onde atuou, enfatizando que as atividades em todos os Serviços são de 176 

risco, pontua que junto com o Sindicato já solicitaram o adicional de risco para a categoria. O 177 

educador Gessivaldo continua a fala, colocando que devido o aumento da criminalidade no 178 

município consequentemente aumenta-se os atendimentos no CREAS II, ressalta que os 179 

adolescentes realizam ameaças aos educadores, relata ainda que aconteceu caso de adolescente 180 

ir portando arma de fogo no atendimento ao CREAS II. Este ainda ressalta dados que 181 

compuseram o Plano de Atendimento Socioeducativo quanto aos atos infracionais, este solicita a 182 

possibilidade desta Comissão realizar algum documento que descreva o risco das atividades dos 183 

educadores, em especial no CREAS II. O educador Robson pontua que a categoria não é 184 

valorizada, uma vez que estão na linha de frente com o usuário, este solicita o apoio da CISVEL 185 

para que consigam 30% de adicional por atividade de risco social. Dione ressalta que existe 186 

jurisprudência em relação à solicitação, uma vez que os educadores que atuam em CENSES 187 

possuem o adicional de risco, devido ao público atendido, que é o mesmo público do CREAS II. 188 

Eleandro, representante do CENSE I, pontua que o tem que ser levado em consideração é que os 189 

adolescentes em determinados momentos se comportam de uma maneira e possuem 190 

comportamento de enfrentamento constantemente, ressalta ainda que os problemas sociais estão 191 

aumentando cada vez mais, e o número de adolescentes infratores consequentemente também. 192 

Giancarlo representante do HU propõe enquanto comissão um documento apoiando a 193 



reivindicação dos educadores, e deste ser encaminhado para o prefeito e para a Secretária de 194 

Assistência Social. Maristela representante da Agência do trabalhador salienta que no documento 195 

a ser escrito tem que se atentar quanto aos termos que serão redigidos, devido à situação da 196 

Presidente da CISVEL enquanto coordenadora do CREAS II, para que a mesma posteriormente 197 

não sofra nenhuma retaliação, pontua ainda que a comissão deve permanecer em alerta para que 198 

isto não venha acontecer. Andressa representante do MP ressalta que neste documento além de 199 

requerer o aumento salarial, deve-se solicitar capacitação continuada para os educadores, até 200 

para que estes saibam como agir com o adolescente que tem postura opositora, esta ainda 201 

pontua quanto ao número de atendimentos que está sendo realizado pelos CRAS, cita que em 202 

uma visita de monitoramento que realizou, em uma Unidade, foi identificado que foram atendidas 203 

três mil famílias, no entanto a equipe é reduzida, e questiona a qualidade do atendimento 204 

preventivo, uma vez que as equipes estão sobrecarregadas. Jocielli sugere para que os 205 

educadores remetam um documento por escrito à comissão, descrevendo tudo o que foi 206 

mencionado em reunião, para que posteriormente elaboramos o documento com o parecer da 207 

comissão. A presidente coloca em votação duas situações, primeiro a proposta dos educadores 208 

encaminharem documento por escrito e segundo como a CISVEL se portará diante a solicitação 209 

dos educadores. Foi votado pela maioria que a categoria deverá encaminhar documento a 210 

CISVEL. Foi definido que a construção do documento será elaborado por subcomissão sendo: 211 

Giancarlo, Eleandro, Fabiane, sendo que a Presidente que intermediará os encontros das 212 

possíveis reuniões. 08) Planejamento do Seminário de Socioeducação. A presidente informa 213 

que esta pauta é somente para informação, que o Seminário está previamente agendado para 214 

acontecer na segunda quinzena de setembro, sendo que a pauta da próxima reunião será iniciada 215 

com a proposta do Seminário, ressalta que é um evento da SEASO, no entanto, a participação da 216 

CISVEL é fundamental. Jocielli compartilha informação referente ao processo que o MPT aplicou 217 

ao governo do estado referente a não contratação de adolescentes aprendizes e posteriormente 218 

enviará o link da reportagem por e-mail. A presidente finaliza a reunião e eu, Jocielli Andrade 219 

Ferreira, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será por mim assinada e pela presidente 220 

_________________________________. 221 


