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

na prefeitura municipal de Cascavel, a Reunião ordinária da Comissão Intersetorial de 2 

Socioeducação de Cascavel – CISVEL, tendo a presença da Presidente Lucimaira Cabreira e dos 3 

demais membros da Comissão, conforme listagem de presença anexa, para tratar dos seguintes 4 

assuntos de pauta: 01) Apreciação e aprovação da Pauta Nº 02; 02) Apreciação e aprovação 5 

da Ata Nº 01 de 20/03/2015; 03) Apresentação das justificativas de ausência; 04) Leitura dos 6 

ofícios recebidos e enviados; 05) Eleição 1ª secretária na CISVEL; 06) Ações referentes ao 7 

Plano de Atendimento Socioeducativo; 07) Proposta de reunião conjunta com a Comissão 8 

de Rede de Atenção e Proteção Social; 08) Proposta de atividade em relação à 9 

sensibilização ao empresariado referente à contratação de adolescente aprendiz; 09) 10 

Retorno acerca da situação apresentada pelos educadores sociais na última reunião da 11 

CISVEL; 10) Apreciação do Decreto para parecer final do setor jurídico. – (inclusão). 12 

Inicialmente a Presidente Lucimaira, agradece a presença de todos. 01) Apreciação e aprovação 13 

da Pauta Nº 02; A presidente faz a leitura da pauta que foi aprovada por todos. 02)  Apreciação e 14 

aprovação da Ata Nº 01 de 20/03/2015; A presidente coloca em aprovação a Ata, a qual foi 15 

enviada por e-mail anteriormente a todos os membros, não houve nenhuma alteração pela 16 

plenária, e foi aprovada pela maioria dos presentes. 03) Apresentação das justificativas de 17 

ausência; A presidente realiza a leitura das justificativas de ausência, sendo as seguintes: Cesar 18 

do Programa de Evasão Escolar, justifica sua ausência por ter outro compromisso para o mesmo 19 

dia e horário; Dione, representante da 10ª Regional de Saúde justifica por ter agenda nos 20 

municípios de Capitão Leonidas Marques e Santa Lucia; Andressa, representante do Ministério 21 

público justifica sua ausência devido a uma reunião na mesma data. Marilena, representante da 22 

FAG, justifica sua ausência, por neste dia estar em sala de aula; Representante do Conselho 23 

Tutelar Oeste justifica a ausência devido às reuniões de colegiado acontecer em todas as sextas-24 

feiras de manhã. Frente a última justificativa, a Presidente pontua que se a comissão definir a 25 

importância da participação do Conselho Tutelar Oeste será necessário alterar os dias das 26 

reuniões desta Comissão. A representante do Conselho Tutelar Leste, ressalta que seria 27 

importante a participação dos membros do Conselho Oeste, uma vez que, geralmente, os 28 

Conselhos não se conversam. Marcelo Penafiel ressalta que outras comissões da qual participa 29 

também existe a dificuldade na participação do Conselho Tutelar e caso alterar a data os mesmos 30 

continuarão não participando das reuniões. Viviane ressalta que o Conselho Tutelar está em 31 

processo de eleição e que talvez possa ser sugerida a alteração do dia das reuniões do Colegiado 32 

para que seja possível a participação das discussões da CISVEL. A presidente menciona que 33 



realizará contato com a presidência do Conselho Tutelar Oeste, para reforçar a importância de 34 

participarem das reuniões da CISVEL, como também sugerir a possibilidade de alteração da data 35 

das reuniões do colegiado, uma vez, que o grupo da CISVEL contém mais membros e por isso há 36 

uma maior dificuldade para conciliar a agenda de todos. 04) Leitura dos ofícios recebidos e 37 

enviados; A presidente realizou a leitura dos ofícios recebidos, sendo estes: Ofício do CMDCA 38 

informando a alteração de representante da SEASO e também cientificando alteração de 39 

representantes na CISVEL. A presidente apresentou a representante Josiane Silvestro Danieli que 40 

substituirá Fabio Tomasetto, como titular nesta Comissão. A presidente realizou a leitura de 41 

convite recebido pelo Núcleo Regional de Educação para participação em audiência pública para 42 

o Plano Estadual de Educação, do qual foi na data anterior a esta reunião. Haley, representante 43 

do NRE, pontua que esperavam maior público, porém tiveram muitas contribuições. Ressalta que 44 

devido ao evento ter sido realizado sem um maior tempo por solicitação do Governo do Estado, 45 

não houve maior participação. Maristela representante da Agência do Trabalhador informa que 46 

está sendo construído o Plano Municipal de Educação em âmbito municipal, também menciona 47 

que ao participar dos momentos de construção, sentiu falta da participação dos gestores, 48 

referindo-se aos diretores das escolas. Viviane salienta quanto as Conferências que são 49 

realizadas e que as propostas elencadas não são realizadas e isto acaba desmotivando os 50 

trabalhadores, ainda pontua a importância do monitoramento e avaliação das ações através dos 51 

Conselhos para que as mesmas sejam realizadas. 05) Eleição 1ª secretário (a) na CISVEL; A 52 

presidente ressalta que com a substituição do Fabio Tomasetto, o qual era o 1º secretário da 53 

CISVEL, será necessário realizar a eleição de um novo membro para esta função, pontua ainda 54 

que a Assistente Social Jocielli, que era a responsável por secretariar esta Comissão, possui 55 

outras funções e com a vinda da técnica Josiane para a DVPSE esta ficará responsável em 56 

assessorar a CISVEL, sendo assim sugere a possibilidade de Josiane ser a Secretária, uma vez 57 

que irá realizar esta função através da DVPSE. Todos os membros presentes aprovam a 58 

sugestão, sendo que Josiane será a 1ª secretária da Comissão. 06) Ações referentes ao Plano 59 

de Atendimento Socioeducativo; A presidente pontua que o Plano foi protocolado em dezembro 60 

de 2014 no CMDCA e no Ministério Publico. Ressalta ainda que o Plano possui vários eixos, 61 

sendo que cada um tem os objetivos, as ações, os prazos de execução e os responsáveis pela 62 

ação. Sendo assim sugere que seja realizada a leitura das ações referentes somente ao ano de 63 

2015. Viviane sugere que realize a leitura das ações referente a 2015 e seja pensada na 64 

estratégia de encaminhamento para que seja realizada a ação. A presidente iniciou a leitura de 65 

cada ação a ser executada em 2015. Na primeira ação elencada pontou-se sobre à capacitação 66 

dos policiais na abordagem dos adolescentes autores de ato infracional, Marcelo pontua que na 67 

audiência pública de segurança pública houve uma ação nesta proposta, apesar do comandante 68 

ressaltar que a estrutura da polícia não possui condições para executar esta proposta. Pontua 69 

ainda que será repassado ao Ministério de Justiça o plano que foi elaborado, uma vez, que a 70 

Segurança Pública do Estado do Paraná está “quebrada”, pois não tem efetivo e não tem recursos 71 

financeiros para a manutenção dos equipamentos da polícia. A presidente pontua que irá realizar 72 

contato novamente com o 6º Batalhão para que os representantes participem das reuniões, uma 73 



vez que foi indicado nome para a participação. Foi sugerido por Marcelo, convidar o presidente do 74 

Conselho Municipal de Segurança a participar das discussões que se referem à segurança 75 

pública. A presidente sugere como encaminhamento, que seja realizada reunião com pauta 76 

exclusiva referente ao eixo de atendimento inicial do Plano de Atendimento Socioeducativo. Foi 77 

elencado ainda quanto às péssimas condições do local de permanência dos adolescentes na 15ª 78 

delegacia, bem como, a situação do CENSE I, devido à ação que se refere a viabilizar local 79 

adequado aos adolescentes apreendidos, Fabiane pontua que se a Delegacia do Adolescente 80 

atendesse 24 horas e a estrutura do CENSE I fosse adequada esta ação seria realizada. Viviane 81 

questiona se enquanto CISVEL poderia ser solicitado esclarecimentos sobre o processo de 82 

construção do CENSE I para a SEAJUR ou para o CMDCA. A presidente sugere que antes deste 83 

encaminhamento seja consultado o Eleandro, representante do CENSE I, nesta Comissão, que 84 

hoje não se fez presente, para ter informação inicial referente ao processo, e, a partir disto realizar 85 

encaminhamentos se houver necessidade. A presidente realiza a leitura da ação de implementar o 86 

PAEFI no CREAS II, a mesma explica de que maneira ocorre o atendimento do CREAS II em 87 

Cascavel, sendo que este é de caráter temático e não territorial, esta ainda menciona que a 88 

implantação do PAEFI dentro do CREAS II é muito importante para os adolescentes e famílias 89 

atendidas, no entanto, será necessário estudar de qual maneira se dará este processo para não 90 

prejudicar a inserção dos adolescentes em cumprimento de medida no Serviço. Quanto à ação 91 

referente ao Programa Aprendiz Estadual, foi sugerido encaminhar e-mail ou oficio solicitando 92 

informação referente ao andamento, para a Secretaria de Estado responsável pelo 93 

desenvolvimento do Programa e para o CEDCA. Foi elencada a ação referente à saúde, Edneia 94 

mencionou em aproveitar o Programa Saúde na Escola para realizar o atendimento aos 95 

adolescentes em cumprimento de medidas. Também foi elencada a proposta referente ao projeto 96 

de lei do programa de combate e evasão escolar, sendo que foi sugerido protocolar esta ação 97 

para ser inserida no plano municipal de educação. Continuando a leitura das ações foi 98 

apresentada a questão de efetivar o estatuto da juventude, do qual garante a entrada em espaços 99 

culturais com preços reduzidos ao adolescente e jovem entre 15 e 29 anos de idade, a presidente 100 

solicita que Marcelo representante do CMJ solicite informação referente a esta ação e informe 101 

posteriormente a Comissão. Referente à ação relacionada aos projetos da Secretaria de Cultura, 102 

foi sugerido que convidasse a pessoa responsável (Jadna) para apresentar os projetos nesta 103 

comissão. A presidente finaliza a leitura das ações previstas para acontecerem no ano de 2015. 104 

Maristela sugere que para a próxima reunião seja estipulado tempo para que os convidados 105 

realizem suas falas, para não prejudicar o andamento da pauta. 07) Proposta de reunião 106 

conjunta com a Comissão de Rede de Atenção e Proteção Social; A presidente pontua que 107 

em uma reunião da Rede de Proteção e Atenção Social, foi proposto realizar um debate sobre a 108 

questão da maioridade penal, e tendo em vista que o tema principal da CISVEL é a 109 

Socioeducação, sugeriu-se realizar uma reunião conjunta entre as comissões para debaterem o 110 

tema, convidando profissionais de diversas áreas de atuação para discorrer sobre a questão da 111 

maioridade penal. Lucimaira coloca para a plenária decidir quanto à participação desta proposta. 112 

Maristela representante da Agência do Trabalhador menciona que a proposta é muito válida, 113 



porém, temos que ser mais ousados e realizar esta discussão em âmbito maior, convidando a 114 

sociedade para participar como também, após a realização do debate construir um documento e 115 

enviar para e-mails de deputados e senadores. Foram elencados alguns nomes para compor a 116 

mesa redonda do debate, como o Juiz Dr. Sergio Kreuz, a promotora Dra. Larissa, o médico do 117 

CAPS i Dr. Marcelo Cano, representante da OAB. Todos os membros presentes aprovaram a 118 

realização da proposta de reunião conjunta. 08) Proposta de atividade em relação à 119 

sensibilização ao empresariado referente à contratação de adolescente aprendiz; A 120 

presidente pontua que esta discussão ocorre na CEV/PETI e é tema importante também na 121 

CISVEL, pois sabemos da dificuldade de encaminhar os adolescentes para o Mercado de 122 

Trabalho, devido a falta de vagas. Ressalta que a ideia inicial seria de sensibilizar os empresários 123 

através de um vídeo em forma de documentário, ou até mesmo outro tipo de instrumental e ações, 124 

mas com a finalidade de solucionar a problemática apresentada. Maristela propõe duas sugestões 125 

para este ponto de pauta, a primeira solicitar ao SESI e SENAC vídeos que tem como base a 126 

questão da aprendizagem e a segunda seria solicitar agenda com o Procurador do Trabalho Dr. 127 

Mateus para apresentar esta demanda ao mesmo. E outra de que ambas as comissões CISVEL e 128 

CEV/PETI, solicitar inclusão de pauta no Conselho Municipal do Trabalho, para que estes 129 

“banquem” esta ideia, e também ser uma forma de acesso às associações como a ACIC e AMIC 130 

das quais participam das reuniões do referido Conselho. 09) Retorno acerca da situação 131 

apresentada pelos educadores sociais na última reunião da CISVEL; A presidente informa 132 

que após a reunião onde os educadores expuseram a situação de trabalho foi agendada reunião 133 

com a Secretária de Assistência Social e o diretor, junto com os educadores, sendo que  houve 134 

um retorno positivo e citou que em nenhum momento a continuidade da discussão foi 135 

impossibilitada, sendo que após esta reunião, a Secretária Inês de Paula, levou junto ao prefeito 136 

municipal a questão apresentada. Pontua que os educadores estão otimistas em relação aos 137 

diálogos que está ocorrendo. 10) Apreciação do Decreto para parecer final do setor jurídico. – 138 

(inclusão). A presidente salienta que este ponto de pauta foi inserido depois de enviada a pauta, 139 

uma vez que o setor jurídico da prefeitura encaminhou posteriormente, no entanto o referido setor 140 

está aguardando o último parecer da comissão para a publicação do Decreto e para isso será 141 

necessário revisá-lo nesta reunião. Lucimaira realizou a leitura da minuta do decreto para as 142 

possíveis correções, Maristela questionou referente à redação introdutória do documento, que se 143 

refere “bem como a CI...” na possibilidade de retirar a palavra “bem como”. Posteriormente foi 144 

questionado o item que cita “elaborar diretrizes” que corresponde no artigo 1º item I, para 145 

complementar com o item III que se refere “articular ações referentes ao atendimento...”. Outra 146 

alteração foi no artigo 2º item II onde se lê “órgão gestor” alterar para “Políticas Intersetoriais”, 147 

ainda no artigo 2º item VI foi retirada a palavra Municipal no que se refere ao “Sistema Municipal 148 

de Atendimento Socioeducativo”, ainda no artigo 2º item VIII também foi retirado a palavra 149 

Municipal no que se refere ao “Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo” . No artigo 4º 150 

foi retirada a redação “definida para tal finalidade específica”. Todos os presentes aprovaram as 151 

alterações do decreto, que será remetido ao setor jurídico para as correções e publicação. Ao final 152 

da reunião Cristiano representante do CAPS AD sugere que para o debate sobre a maioridade 153 



penal seja convidado um sociólogo para contribuir no debate, sendo que sugeriu o Professor da 154 

FAG Rosimar Baú e o Vereador Paulo Porto, foi ainda sugerido o nome da Assistente Social 155 

Zelimar, para também para contribuir no debate. A presidente finaliza a reunião e nós, Jocielli 156 

Andrade Ferreira e Josiane Silvestro Danieli, lavraram a presente ata, que após lida e aprovada 157 

será por nós assinada e pela presidente _________________________________. 158 

__________. 159 


