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Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho - SEJUF 3 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR 4 

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 5º Andar Bloco 'A' - Palácio das Araucárias. 5 

CEP 80530-915 - Curitiba – Paraná 6 

 7 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA/PR 8 

Reunião Extraordinária – 23/03/2021 9 

 10 

No vigésimo terceiro dia do mês de março de 2021(23/03/2021), às 09h00min horas –, à 11 

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº, Centro Cívico em Curitiba-PR, foi dado início a Reunião 12 

Extraordinária do Conselho da Criança e do Adolescente do Paraná CEDCA/PR, 13 

transmitida via webconferência melo meet, para a qual os conselheiros (as) foram 14 

previamente convocados: Débora Cristina dos Reis Costa (Associação Paranaense de 15 

Cultura – APC); Kezia Sumico Nakagawa (APAE de Maringá); Adriano Roberto dos Santos 16 

(Associação Antônio e Marcos Cavanis); José Wilson de Souza (Instituto De Apoio A 17 

Adoção De Crianças E Adolescentes Trilhas Do Afeto); Maria Tereza Chaves (Associação 18 

de Portadores de Fissura Labiopalatal); Ires Damian Scuzziato (Centro Beneficente de 19 

Educação Infantil Ledi Mass Lions); Frede Henrique Dias (Ação Social do Paraná); Joseli 20 

Collaço (Casa Civil); Antônio Carlos Dourado (Secretaria de Estado da Educação e do 21 

Esporte – SEED / Superintendência do Esporte); Ângela Christianne Lunedo de Mendonça 22 

(Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – DPCA/GABINETE); Christianne 23 

Lunardelli (Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura –SECC); David 24 

Antônio Pancotti e Solimar Gouveia (Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – 25 

SEJUF/DEASE); Walmir dos Santos (Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho 26 

– SEJUF/DEJU); Jéssica Luiz Dinardi (Secretaria de Estado da Saúde – SESA); Lucimeia 27 

Swiech (Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP); Johnanthan Braghini 28 

(Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes); Dra. Bruna Saraiva (OAB-29 

PR); Dra. Luciana Linero e Dra. Danielle Cristine Cavali Tuoto (Ministério Público – CAOP); 30 
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Bruno Muller (Defensoria Pública NUDIJ).  31 

Logo após a chamada nominal, a palavra foi dada ao Presidente do Conselho, José Wilson, 32 

o qual deu as boas-vindas aos presentes e iniciou a apresentação do objeto central da 33 

reunião: Prestação de Contas. 34 

Jose começa a reunião levantando a questão de quem vai iniciar a prestação de contas e 35 

desta forma questiona a Jucineia se ela começara, pois quer deixar apenas quem é da 36 

SEJUF por ultimo na prestação. Pergunta aos presentes de outras secretarias estão 37 

disponíveis e podem relatar: SESP, Secretária de Cultura, SEED, SET. Larissa pede para 38 

realizar a apresentação no período da manhã por conta de uma agenda cheia no período 39 

da tarde. Jose informa que a tarde ficará somente DEASE e a parte de engenheira e pela 40 

manha os demais departamentos e secretarias. Questiona-se a próxima será a 41 

apresentação da Cultura ou SEAB e José informa que será SEAB primeiro. Marcia inicia 42 

questionando se o acompanhamento será feito no relatório e confirmado pelo Jose. Marcia 43 

inicia se apresentando e saudando a todos. Explica que no ano passado foi acordado o 44 

valor de 30 milhões para o ultimo quadrimestre do ano. Em média foram atendidas 103.448 45 

crianças em setembro, em outubro 103.725, novembro 103.918 e em dezembro 104.045. 46 

Dos 30 milhões foram pagos 29.378.947,66 pela contabilidade. Agradece o recurso para o 47 

programa Leite das Crianças. Informa que as crianças atendidas são avaliadas pela SESA. 48 

Conselheira Debora questiona o total de crianças em média e informado que é 104 mil 49 

crianças mensalmente atendidas. Ângela Mendonça fala sobre um avanço no dialogo com 50 

o plano decenal e realizando uma ponte entre as demandas e dos encaminhamentos na 51 

apresentação do Plano Decenal. Ângela informa que conversou com a Marcia e que no 52 

esforço da captação de recursos para apoiar a secretaria de abastecimento junto ao banco 53 

de projetos onde a própria secretaria poderia buscar estes recursos com doação de vigília. 54 

Encerra sua parte da apresentação. Jose questiona se a Secretaria de Cultura será a 55 

próxima a apresentar-se e quem o fará. Não houve afirmação e assim passada a palavra 56 

para a Larissa e informado que haveria um tempo de 45 minutos para a apresentação. 57 

Larissa se apresenta e cumprimenta a todos. Inicia informando que vão organizar os relatos 58 

com as coordenações de proteção social básica especial. Pedido já que a apresentação 59 

seja colocada e a Renata irá começar apresentando. Renata se apresenta e cumprimenta 60 

a todos. Começa introduzindo sobre a proteção social básica e sobre sua função. Informará 61 

o que é cofinanciado pelo FIA. Segundo serviço de fortalecimento de vinculo e seus 62 

objetivos. Informou que o Paraná no ano de 2020 o estado teve de acordo com o relatório 63 
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de informações sociais 375 municípios cofinanciado pelo piso básico. O valor real de 64 

repasse foi de 4.737.000.00 e com uma capacidade de atendimento de 91.898 usuários 65 

que atende adultos, crianças e pessoas idosas. Estes estão cadastrados no SISC e sendo 66 

que 33 mil estão em situação prioritárias. Cabe ressaltar que houve diminuição do serviço 67 

por conta do covid-19. Por meio da deliberação 62/2016 o CEDCA cofinanciou pelo FIA aos 68 

399 municípios do Paraná 19.492.260 reais. Destes 399 municípios foram feitos repasses 69 

a 3 munícipios pela falta do ARCP em 2020 o que representou o valor de  220.425 reais. 70 

Dos demais, 334 receberam o recurso em 2017. 26 em 2018 e 17 em 2019. A DPSB faz o 71 

acompanhamento da proposta e o fomento com as OSC’s. Em 2020 os serviços prestados 72 

pela DPSB foram o assessoramento técnico aos municípios, acompanhamento dos termos 73 

de fomento, analise das possíveis parcerias. Atualmente o estado possui 28 centros da 74 

juventude que estão parados por conta da pandemia. Cabe ressaltar que 3 municípios estão 75 

com a construção destes centros. No ano de 2021 será criado um instrumento para 76 

avaliação das atividades que estão de forma remota. Olivia assume e falará sobre as obras. 77 

Em relação aos centros da juventude comenta-se sobre os valores das obras, que gira em 78 

torno de 4 milhões como estimativa e este laudo está sendo planejado junto a empresa de 79 

engenharia. Em paralelo a SEJUF e a PGE está verificando a viabilidade da retomada da 80 

obra na questão legal e isso em relação a Paranaguá. Quanto a Prudentópolis o contrato 81 

está em andamento que termina neste semestre e estão deliberando sobre a retomada, ou 82 

não da obra que tem custo de 5 milhões de estimativa. Questiona-se sobre a questão de 83 

Guarapuava ainda não ter começado a construção e sobre a retomada da Paranaguá da 84 

construção. Estimativa para construção de Prudentópolis e Paranaguá na faixa de 10 85 

milhões. Paranaguá tem uma faixa de construção mais facilitada do que Prudentópolis 86 

segundo apresentação. Perguntando se há recurso de construção via PID e estas não 87 

possuem. Perguntando, retoricamente, sobre o valor total que já custou todos os centros 88 

da juventude, assim como os que não foram construídos e quanto aos gastos aos cofres 89 

públicos. Levantada a questão sobre como não há um valor exato sobre as obras, mas que 90 

estes fiquem dentro da faixa informada na estimativa que é de 10 milhões. Iris comenta que 91 

na criação dos centros da juventude que teve como base o modelo de São Paulo, quando 92 

mostrado aos prefeitos, estes se comprometeram a construção, ter equipes técnicas para 93 

a execução deste projeto. Questionado sobre as equipes técnicas e como esta o 94 

funcionamento sobre elas. Também sobre a bolsa dos agentes. Retomou-se a questão das 95 

obras pelo DAS e informado que os laudos encontram-se 30% concluídos. Retoma-se a 96 
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questão dos centros da Juventude e explica-se a sua função assim como as atividades que 97 

realiza junto aos jovens. Em 2018 foi iniciada uma consultoria para avaliar a intervenção 98 

aplicada aos adolescentes com foco nas idades de 15 a 24 anos. O NECA, empresa 99 

contratada, apresentou já os seguintes materiais: plano de trabalho, relatório situacional de 100 

cada centro da juventude, revisão da metodologia de abordagem com jovens em 101 

vulnerabilidade, metodologia de enfrentamento a violência, prototipagem da gestão dos 102 

centros da juventude, implementação dos centros. Precisa-se da análise a política pública, 103 

como foi gasto, qual a efetividade do programa e avaliar com um diagnóstico e no momento 104 

de apresentar esse relatório, esta mensuração foi pedida. O conselho tem com o objetivo 105 

além da meta financeira, mas não só, qual o impacto da politica pública quando instituída. 106 

Explicado o que é a bolsa cidadania, sua atividade, quais usuários, como são aplicados, 107 

valor da bolsa que é de 210 reais e limitado a 40 bolsas por centro da juventude e quais 108 

requisitos para tê-la como 10 horas semanais de atividades. No ano de 2020 foram pagas 109 

através da deliberação 78/2015 o total de 2.747 bolsas, totalizando 576.870 reais com 110 

recursos FIA referente aos meses de dezembro de 2019 e janeiro a dezembro de 2020. Em 111 

2020 foram atendimento 13 adolescentes em almirante Tamandaré, Apucarana 24, Cambé 112 

19, Campo Largo 17, Campo Mourão 11, Cascavel 6, Castro 13, Curitiba 21, Foz do Iguaçu 113 

20, Francisco Beltrão 33, Ivaiporã 20, Jacarezinho 18, Lapa 41, Laranjeiras do Sul 27, 114 

Maringá 7, Palmas 37, Paranavaí 24, Pinhais 18, Piraquara 28, São José dos Pinhais 10, 115 

São Matheus do Sul 9, Telêmaco Borba 26, Toledo 21, Umuarama 9 e o total de 512 116 

adolescentes. O valor da Bolsa subiu para 306 reais de encontro ao valor da bolsa de auxilio 117 

paga ao estagiário no estado e por isso o aumenta já deliberado junto ao conselho. O 118 

Numero de adolescentes diminui por conta da pandemia e do desligamento de vários 119 

adolescentes que chegaram à idade limite. Uma busca por meios de aumentar novamente 120 

o numero de adolescentes no programa e após os relatórios que serão apresentados pelo 121 

NECA, buscar novos métodos. Larissa comenta sobre a continuidade de captação de novos 122 

adolescentes e sua ampliação no momento atual de pandemia. Comentado também sobre 123 

a questão de acompanhamento remoto e as dificuldades disso. Busca por uma 124 

complementariedade dos serviços que ajudam a observar o dado e ver de maneira mais 125 

consistente junto ao conselho. José observa a questão do tempo. Há uma finalização que 126 

o espaço é de extrema importância para a junção de todas as questões e dúvidas que 127 

possam surgir com dados e informações da politica. José concorda e orienta que no 128 

momento que as dúvidas surjam, sejam anotadas e assim que todos os dados estatísticos 129 
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estiverem prontos, as dúvidas sejam levantadas. Larissa Saiuri começa a sua 130 

apresentação; diz que é da proteção especial e cumprimenta a todos. Começa falando 131 

sobre a divisão de proteção especial e seus pormenores, atuação e parcerias. Principal 132 

serviço sendo o CREAs tanto em alta e média complexidade na proteção especial as 133 

famílias que conta com recursos estaduais tanto FIA quanto FEA. O CREAs conta com 190 134 

unidades em 168 municípios, dado este de janeiro de 2020, com capacidade de 135 

atendimento para 5200 famílias. Programa liberdade cidadã para aprimorar os serviços do 136 

CREAs. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil apresentado à adesão, o 137 

cofinanciamento e ações. Na alta complexidade há algumas pessoas tuteladas pelo estado, 138 

como idosos e pessoas com deficiências e ainda nessa complexidade, há o acolhimento 139 

institucional como a Casa Lar e o abrigo, a família acolhedora e programas estes sendo 140 

desenvolvidos pelo município. Serviços esses que recebem recurso continuado do FEA. 141 

Em 2020 houve o repasse de 7.560.000. Sendo a média dos anos anteriores de 8 milhões. 142 

Paraná hoje sendo o primeiro na politica de acolhimento familiar. Em setembro reunião 143 

sobre os impactos da pandemia assim como trabalho infantil nesse período. Lançado um 144 

questionário para os 399 municípios do estado sobre trabalho infantil. Participação do 145 

Comitê Protetivo no grupo de acolhimento. Questionado sobre o impacto das politicas 146 

publicas e os dados de atingimento e monitoramento. Explicado pela Larissa sobre as 147 

pesquisas já realizadas, dificuldades e as ações. Apresentações no próximo mês sobre 148 

mais dados, demandas e maiores gargalos como gestão estadual e enfrentamento e 149 

melhoria de situações mais reincidentes. José faz o encaminhamento e pede um resultado 150 

qualitativo das politicas em cima das questões pontuadas. Constituição de um GT ao invés 151 

de outra extraordinária e olhar a questão de planejamento, onde avançar e gerar um 152 

resultado da politica e da ação dentro da assistência social. Ângela no chat indica que vá 153 

para o GT do Oca tal discussão. José indica que o conselho irá se reunir para deliberar e 154 

decidirá o encaminhamento sobre a possiblidade de um GT e será informado no dia 155 

seguinte. Seguindo a pauta, Deise técnica da politica de pessoa com deficiência se 156 

apresenta e cumprimenta a todos. Informa que são um departamento a parte e comunica 157 

que o convite foi feito no dia anterior e não tem claro que tipo de informação o conselho 158 

solicita. Informa que não possui repasse fundo a fundo e nenhum recurso em 2020 foi 159 

repassado as OSC’s. Em relação a editais, há um acompanhamento junto ao tribunal de 160 

contos aos que estão executando ou não. José indica que é exatamente isso que o 161 

conselho precisa, as execuções, como está a fiscalização, acompanhamento, se vai 162 
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continuar ou não; um panorama de como vão as deliberações. Deise indica que não há 163 

uma prestação de contas direta, pois não recebe repasse fundo a fundo e sim diretamente 164 

para  o tribunal de contas pois são um termo de fomento. José pergunta sobre o recurso de 165 

um milhão que não foi executado pelo departamento e foi indicado que não seria este valor, 166 

seria algo menor e informa que algumas execuções foram por tramites, falta de documentos 167 

e termos técnicos, mas mesmo assim muitas estão dentro do prazo e devido à pandemia 168 

prorrogaram-se por mais um ano. Discussão referente a questão das cestas básicas foi 169 

levantada pela Debora e correspondida quanto a estar já em ata as informações e a 170 

prestação de contas de data de entrega, onde foram entregas, notas fiscais. Também 171 

informado que em agosto esta prestação de contas foi feita. José pergunta se o 172 

departamento do trabalho esta e a Suelen se apresenta e saúda a todos. Começa falando 173 

sobre o Cartão Futuro e Cartão Futuro Emergencial. Foi feito um levantamento do que já 174 

foi pago e do que há a estimativa de pagamento e aguardando a alteração da lei para isso. 175 

Há no momento 214 jovens aguardando pagamento, pois são as adesões que aconteceram 176 

após 1º de janeiro. Ao todo há em torno de 200.000 reais parados por conta dessa questão 177 

pandêmica. Já o cartão futuro e suas questões de ampliação de idade e questão 178 

burocráticas já passaram pela secretaria da fazenda e pela PGE, foi aprovado aguardando 179 

apenas envio para a casa civil. Ambos os protocolos dos projetos com pareces positivos 180 

estão aguardando na casa civil para ir a assembleia legislativa. Está sendo realizadas 181 

algumas campanhas para aumentar o alcance e divulgar o cartão. Dia 6 de abril será feita 182 

uma vídeo conferência com empresas. Sem nenhum questionamento Suelen Encerra. Jose 183 

pergunta quanto ao DEDIF e Fernanda informa que a Ana Felícia solicitou que ficasse para 184 

13h30min sua apresentação, pois está em outra reunião. José da o seguimento e pergunta 185 

sobre a Paula do Nossa Gente. Ângela menciona um adiantamento do DPCA para não ficar 186 

para a tarde, porém informou-se que a Paula estava entrando e assim iniciará sua 187 

apresentação. Paula cumprimenta a todos e começa sua explanação sobre a questão do 188 

programa e a prestação de contas do seu departamento. Informa que não foi feita execução 189 

financeira quanto ao AFAE e realizaram o processo de acompanhamento do programa e 190 

sua finalidade. O total de municípios foi verificado, o total de famílias e sua execução do 191 

programa família paranaense no ano passado. Ano passado informado que foi lançado um 192 

sistema para a prestação de contas do programa. Questionado quantos municípios tem 193 

recursos do AFAE para executar. Paula informa que 4 municípios executaram em 2019 e o 194 

restante está sendo a prestação de contas para verificar. Será feito um relatório para 195 
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apresentação ao CEDCA quanto aos saldos e o período de execução dos recursos. 196 

Informado que foi feita uma deliberação sobre o AFAE e indicado pelo MP que os recursos 197 

AFAE só poderiam ser usados por famílias do programa, adolescentes em semi-liberdade, 198 

internação e suas famílias. Paula responde que essa informação foi passada para os 199 

municípios e orientaram sobre a nova forma de execução do recurso. Paula informa que 200 

repassará novamente para os escritórios. Anderson da OAB pergunta sobre o 201 

financiamento global do programa Nossa Gente e sobre o aporte e se há do BID. O 202 

programa, responde Paula, que ele foi iniciado em 2010 como uma proposta para fomentar 203 

a rede sócio assistencial intercalando todas as políticas publica do estado e municípios em 204 

prol das famílias em alta vulnerabilidade e foi feita a proposta ao BID e algumas ações são 205 

financiadas pelos recursos do BID e outras ações complementares pelo FEAs, FIA e com 206 

as secretarias parceiras. Paula retoma o relatório sobre sua prestação de contas, explica o 207 

programa, suas modalidades, municípios e rankings, georreferenciamento e estudos para 208 

diagnostico mais apurado. 1300 famílias acompanhadas pelo AFAE. Atendidas o tal de 374 209 

mil famílias. Mais de 368 mil ações do programa. Para dados atuais há a necessidade de 210 

esperar o novo ciclo encerrar-se e assim os dados atuais serão levantados. Encerra-se a 211 

reunião neste momento, marcando o período da manha. Reunião Retornará às 13h30min 212 

com DPCA a pedido do Jose. Retornando a reunião as 13h30min, inicia-se com uma 213 

apresentação do Jose. Passou a palavra para a Ângela e a mesma cumprimentou a todos 214 

iniciando sua apresentação. Ana pega a palavra a indica seu objetivo como chefia e que os 215 

adolescentes são a prioridade. Ângela novamente retoma e da a palavra a técnica Denise 216 

para apresentação. Denise começa explicando a retomada efetiva do plano decenal no ano 217 

de 2020. No ano de 2020 foram feitas 3 reuniões ordinárias com todos os representantes 218 

participando. Informa as adequações de todos os instrumentais reformulados na reforma 219 

administrativa. O plano decenal tem o total de 335 metas, dessas 113 são da SEJUF. São 220 

13 responsáveis por ações e metas e 8 são secretarias de estado. Em 2021 será feito um 221 

documento de acompanhamento, monitoramento e acompanhamento junto com um 222 

relatório de 2020. Informa também que foram realizadas reuniões setorizadas. Ângela 223 

retoma e indica a técnica Tâmara para a questão do DNA. Tamara inicia cumprimentando 224 

a todos e inicia sua explanação com o termo de cooperação técnica. Disse que foi 225 

encaminhado no dia 8 e para dar ciência de todos os participes. Indica que até junho ou 226 

julho que estarão fazendo os primeiros testes. Ângela fala dobre o disque denuncias 181 e, 227 

a Ana, começa a explanar sobre. Disse que percebe um aumenta nas denuncias e que as 228 
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mesmas são encaminhadas para os conselhos tutelares. Ângela indica que esta sendo 229 

criando uma nova estratégia para junção das notificações sobre a violência contra criança 230 

e adolescentes no Paraná. Indica Juliana para comentar sobre as deliberações e inicia pela 231 

pelas fundo a fundo e comenta que todos já acompanham pelo FIA. Fala que já encerrou a 232 

deliberação 51. Que a deliberação 109/2017 ainda estão realizando parcerias por conta de 233 

questões burocráticas e deverão deliberar sobre o encerramento dela. Falou sobre sua 234 

capacitação também. Denise retoma sobre a questão dos ARCPF’s e quanto à deliberação 235 

84 e os repasses de recursos. Juliana continua e apresenta relação nominal dos municípios 236 

sobre quais foram pagos no ano de 2020. Continua com o edital 04 e indica que foram 237 

pagos 94 mil no ano de 2020 do edital. Sobre o banco de projetos, continua ela, fala cada 238 

parceria que foi formalizada e constam no relatório de prestação de contas as realizadas. 239 

A deliberação 107 diz que faltam poucos municípios e está em processo de finalização 240 

assim encerrando a sua apresentação. Continua agora a Olivia falando sobre os serviços 241 

de engenharia e diz que são 31 construções dos conselhos tutelares. Há 3 concluídos, 3 242 

em projeto de elaboração. 5 projetos licitados com contratos já em tramites. 4 aguardando 243 

publicação da licitação. Em analise da parte técnica são 8 municípios. Totalizando 33 244 

conselhos tutelares. Juliana continua falando sobre o SIPIA e indica que são feitos relatórios 245 

mensais nas câmaras de capacitações. Parceira com a escola de gestão para a 246 

capacitação e que fica gravada. Continua com a pauta de conselhos e um retorno da PGE, 247 

da impossibilidade de firma uma MCO. Há um decreto que não permite o pagamento de 248 

pessoal pelo MCO. Comentou-se que há dois representantes da câmara de capacitação 249 

pela Iris no debate referente às capacitações. Continua Juliana sobre a deliberação 96/2018 250 

e informa que é uma deliberação bem aberta sobre a primeira infância e que muitos 251 

implementaram parquinhos infantis, CMEIS. Assim que houver a possibilidade de um 252 

relatório de como está à deliberação, será informado junto ao conselho. Quanto à 253 

deliberação 89 comenta sobre o alcance dela e sobre a grande efetividade dela com a 254 

questão de violência digital e repasses de recurso. Fala sobre os pagamentos realizados e 255 

encontram-se na câmara do FIA e no relatório indicado a todos os conselheiros. Ângela faz 256 

um agradecimento a Iris, aos conselheiros e todos que ajudaram no relatório. Começa a 257 

comentar sobre as ações COVID e quais organizadas em parcerias, produção e materiais, 258 

formas de conduta durante o Covid, vídeos sobre acidentes domésticos em parceria com o 259 

hospital Pequeno Príncipe, a produção do trabalho infantil e a lei dos condomínios que 260 

vincula o sindico a informar ao conselho tutelar violências contra a mulher, crianças e 261 
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idosos. Juliana agradece ao CEDA pela parceria e sobre a disponibilidade dos conselheiros 262 

e dos avanços proporcionados a DPCA. Ângela comenta sobre a força tarefa infância 263 

segura e a aproximação e uma decisão estratégica por conta da atribuição e cada setor 264 

sendo transferindo uma parte das ações e alocadas com a FORTIS, concentrando lá para 265 

que não sejam feitos ações paralelas e semelhantes duas vezes e pede que a Cineiva fale 266 

brevemente. Cineiva inicia falando sobre as campanhas, pesquisas e movimentos de 267 

formações estaduais e continuadas, assim como questões relativas com gestão de 268 

informação, dados e levantamentos que estão agora sob guarda da FORTIS.  Angela 269 

comenta sobre o acompanhamento sobre o comitê Covid. A questão do acompanhamento 270 

do CEDCA e a vinculação da secretaria executiva. Comitê protetivo sendo uma das ações 271 

acompanhadas pelo conselho sendo uma serie de orientações comuns em rede sendo 272 

expedidas na área do monitoramento. Através do comitê Covid foi criado em parceria com 273 

a FORTIS. Migração da secretaria executiva ao departamento da criança e não mais a 274 

secretaria executiva e com a ajuda da Juliana Muller comenta Angela. Foram 85 275 

deliberações, 317 ofícios, 197 processos no e-protocolo e 330 e-mails assim como o 276 

relatório sobre os afazeres do conselho e seus encaminhamentos deliberados fora dias de 277 

reuniões ordinárias. Continua ela com a campanha “Não Engula o Choro” e sua reutilização 278 

e a questão do COM do pagamento da campanha. A entrega dos ECAs e sua organização 279 

feita pela Tâmara no departamento da criança.  Questão já acordada com o GAS sobre a 280 

distribuição dos materiais. O edital geral encontra na mesa do governador para publicação 281 

e assinatura. São 13 servidores que dão suporte com duvidas do SISTAG e auxílio a quem 282 

precisar. Jose agradece e inicia outra secretaria e sua apresentação. Da a palavra a 283 

secretaria de Cultura e esta sem nenhum representante no momento. Inicia a SETI. Sandra 284 

interrompe e comenta sobre os recursos que ainda vão ser executados. Uma representando 285 

da Cultura se apresenta e começa sua apresentação falando sobre as questões 286 

apresentadas no plano decenal. Jose diz que a apresentação é sobre a prestação de contas 287 

e orienta sobre a deliberação 060/2016 e reditada a 064/2019 e sobre este projeto e se há 288 

algo a dizer sobre. A representante diz que não há nada a falar e Jose pede para a SEED 289 

começar. Simone, representante da SEED, se apresenta cumprimenta a todos e começa 290 

sua apresentação. Fala que existem dois projetos com eles, deliberação 096 e a 097. 291 

Começa contanto sobre a 097 sobre praticas restaurativas e circulo da paz que está na fase 292 

de orçamento. Ambos tiveram que ser adiados por conta da pandemia. Alterações foram 293 

feitas, na deliberação de praticas restaurativas. Jose pede para Rosemere iniciar uma fala 294 
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sobre a questão do NUCRIA. Foi deliberado um recurso de 2,5 milhões e com o projeto 295 

deliberado e apresentado ao conselho foi informado que deveria aguardar a publicação do 296 

decreto. As informações de previsão orçamentária foram levantadas com aumento de 20% 297 

dos objetos. Reunião já agendada com as questões orçamentárias com técnicos da SEJUF. 298 

Surge uma duvida quanto ao NUCRIA sobre o valor de 2,5 milhões sobre os equipamentos. 299 

No momento há 1 milhão 750 mil para os equipamentos e quais seriam os NUCRIAS. 300 

Responde que serão para todos os Nucrias que receberão os recursos. A avaliação dos 301 

objetos é proporcional para cada unidade e cada cidade e no projeto tais gráficos foram 302 

apresentados no ano de 2020 ao conselho. José da a palavra para Simone novamente 303 

apresentar, porém há um problema no áudio. Há a fala sobre o Paraná Esporte e informa 304 

que há dois protocolados e no dia 9 de março foi encaminhada uma minuta para assinatura 305 

do departamento do esporte. São 60 municípios e capacitação para servidores do 306 

município, porém no momento estão suspensas por conta do COVID. Retorna a Simone 307 

informando sobre as questões relativas ao curso sobre o circula da paz e sobre quem 308 

participara qual alcance e como está no momento. O curso precisa de vivencia e por isso 309 

no momento encontra parado. Previsão de implementação a partir de junho de 2021 com a 310 

formação dos professores.  Previsão de gasta de 1.037.900. Outro projeto sofreu profundas 311 

alterações foi quanto aos relativos ao use de drogas, alterações como na questão da 312 

formação de mediadores e num segundo momento com vivências com os estudantes, 313 

sendo a maior parte das ações presenciais, e assim mudou-se para um curso de prevenção 314 

de álcool e outras drogas e também protagonismo de vida para os mediadores, sendo para 315 

conselheiros, professores, da saúde, da assistência social, promotores de justiça e patrulha 316 

escolar. Após as rodas de conversa seriam desenvolvidas rodas de conversa sobre o 317 

projeto de vida e assim virou um curso em EAD com ênfase na prevenção ao uso de álcool 318 

e outras drogas. Seriam 60 horas semanais com 9600 estudantes e 320 professores. 319 

Seriam uma turma por escola e um tutor para cada turma, sendo 320 tutores e 320 320 

professores. O grande impacto financeiro acontece no monitoramento dos projetos dos 321 

jovens quando realizadas de forma presencial, não no EAD. Previsão de uma contratação 322 

e não bolsa. A natureza da contratação é diferente e algo já repassado para a SEED e PGE. 323 

Haverá um novo plano de ação, um segundo projeto que esta sendo feito sobre o curso e 324 

a nova formatação. Questiona-se sobre se haverá uma redução de custos na nova 325 

modalidade. Os novos custos e o plano de ação serão apresentados ainda. Questiona-se 326 

também sobre se os cursos serão separados, juntos, de que maneira. O curso de álcool e 327 
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drogas será para os mediadores e eles sim mediarem a questão. Para os jovens será o 328 

protagonismo juvenil e assim mediado pelo tutor, não foco nas drogas, mas sim o 329 

adolescente como um ser humano que está começando sua vida. Pontuada a questão de 330 

rastreabilidade sobre deliberações e alterações feitas. José pede para o DEDIF iniciar sua 331 

apresentação. Começa Cristina e se apresenta, dizendo que ela e a Felicia que cuidam da 332 

parte documental recebida. Hoje faltam 1600 comprovantes segundo a Cristina de 333 

demandas na SEED. Não há pendências atualmente. São 30.636 comprovantes totais. 334 

Sendo estes dos colégios. O Secretário Nei encaminhou um protocolado para a SEED 335 

cobrando o encaminhamento rápido do protocolado. Angela comenta sobre um recurso 336 

executado sobre crianças e adolescentes protegidos e quem falará sobre. Cristina disse 337 

que encaminhou para a DPCA e que estava apensado em outro e pedido uma acessória 338 

técnica do DPCA sobre. Informado que o DEASE também tem participação no projeto. 339 

Análise já sendo feita do plano de trabalho e sendo remetida no dia da reunião a informação 340 

técnica por parte da DPCA. DEASE, com o coronel Pancoti continua explanando sobre seu 341 

projeto e apresenta-se e cumprimenta a todos. Agradece a Luciana Nedeiro sobre o comitê 342 

que ela realiza. A secretaria de Saúde, a Sócio Educação, aos secretários. Inicia a 343 

prestação de contas e sua apresentação, iniciando pelos perfis atendidos no ano de 2020. 344 

Foram atendidos 2.642, dos quais 14% foram atendidos de forma provisória.  46% em 345 

internação. 26% em internação provisória. 9% em simi liberdade.  Destes, 45% do gênero 346 

feminino e 95% do gênero masculino. 35% de raça branca. 46% pardo e 11% pretos. Faixa 347 

etária sendo a maior parte entre 15 e 17 anos. A situação escolar de matriculados sendo 348 

32%, não frequentando 12% e não estudando 12%. Grande maioria não trabalhava sendo 349 

34%. 40% de forma informal e 11% não trabalhavam. Quanto à substâncias sendo a maior 350 

parte informando a maconha e álcool. 50% com renda entre 1 a 2 salários mínimos. 14% 351 

de 2 a 3 salários. 10% menos de salário mínimo e 4 % acima de 4 salários. Em resumo 352 

foram atendimentos maioria homens, negros (preto e pardo). Palavra passada para a 353 

Andreia. Começa a falar sobre as demandas pedagógicas. Parceria com o CIEE e materiais 354 

para realização de cursos nos meses de agosto e setembro. Cursos curtos de 4 horas 355 

realizados. Dados a respeitos de matriculas dos adolescentes. Termo de cooperação da 356 

SEED e SEJUF e esta tramitando desde 2019. Prevê ampliação ofertas de cursos pela 357 

SEED estes para os alunos da escola. Aspectos específicos da continuidade escolar sob 358 

responsabilidade da SEED, SEJUF todos em parceria para os adolescentes da sócio 359 

educação. Há o acompanhamento remoto destes adolescentes e suas famílias. ENEM PPL 360 
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com 45 adolescentes inscritos e realmente os que estavam no ensino médio e que 361 

poderiam efetivamente participar desse projeto. Ações com recursos financeiros: Projeto 362 

Karate. Qualificação Profissional Básica – 28 possibilidades de curso em 7 e eixos. 363 

Programa Estadual de Aprendizagem. Projeto Arte e Ação – Único contrato ainda não 364 

assinado, mas em tramitação na PGE. Assim encerra a apresentação. Inicia agora a divisão 365 

de saúde e inicia com a questão de prevenção a contaminação pela Covid no âmbito das 366 

unidades sócio educativas e para isso alguns documentos elaborados pelo DEASE como 367 

a portaria 01/2020 a 02/2020 a nota técnica de 02/2020 que versa sobre a higienização e 368 

limpeza nos ambientes. Toda e qualquer alteração em relação a covid e casos com 369 

adolescentes e servidores é feito através do envio de e-mails para a divisão de saúde. 370 

Paralelamente passou-se a participar do comitê de monitoramento onde se apresentam 371 

todos os dados. Politica nacional integrada à saúde de adolescentes em conflito com a lei. 372 

Politica nacional e estadual. Parceria com a SEJUF e DEASE. Politica que visa melhorar a 373 

saúde e o sócio educativo. Para unidades de até 40 adolescentes recebem um valor mensal 374 

de 7 mil reais. Projeto Fortalecendo Equipes com inicio na deliberação 129/2014. Programa 375 

Saúde do Servidor. Ações como Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. Quadro 376 

da imunização de servidores para a imunização e no momento são 23 servidores com a 377 

segunda dose e mais de 60 com a primeira. Inicia agora a Flavia apresentando as ações 378 

da parte psicossocial. Formação continuada dos servidores com recurso do FIA e não pode 379 

ser continuada por conta da pandemia. Assim sendo feito uma formação com inicio em 380 

agosto de 2020. Instrumentos sócio educativos. Parâmetros de gestão. Rotinas 381 

administrativas aplicadas a sócio educação. Parâmetros de segurança na sócio educação 382 

sendo como o curso de agosto a setembro. Projeto Círculos de Cuidado. Portaria de 2015 383 

atualizada. Ebook. Calendário de atividades. Sugestões culturais. Leticia começa a fala as 384 

questões administrativas em relação aos adolescentes nas unidades. Foi destinado 42.910 385 

reais em recursos do tesouro para aquisição de insumos. 16.516 em março, 17.000 em e 386 

9.000 em setembro para barreiras de acrílico. Produção de documentos. Portaria 05 para 387 

questões de levantamento patrimonial. Portaria 06 na questão transportes. Contratação do 388 

serviço de segurança para as unidades sócio educativas. Coleta e troca de colchões. A 389 

palavra é passada para a Solimar. No ano de 2020 foi feita uma grande produção de 390 

materiais orientativo e assim foi reformulado o código de normas. Foram varias sugestões 391 

pelos servidores. Elaborado um projeto de supervisão para as unidades e de forma 392 

presencial. Uma supervisão pedagógica para seguir os princípios da sócio educação que 393 
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visam a garantia de direitos. Atualização de um banco de dados de perfil para que sejam 394 

convidados perfis para a sócio educação. Realizado o diagnostico estrutural das unidades. 395 

Olivia inicia a parte de obras com a deliberação 111/2014 dizendo que só há recurso nesta 396 

deliberação. Previsto em Cascavel uma obra que já foi iniciada e reformulada e, com 397 

aditivos no projeto, uma situação atípica. Piraquara, sua obra esta sendo retomada e no 398 

segundo semestre de 2022 será concluída. Casa de semi liberdade de Maringá terá seu 399 

contrato recindido por conta de uma recusa do alvará pela prefeitura. Em Curitiba já houve 400 

um vencedor e são de 8 a 10 meses de execução. São José dos Pinhais há uma ação civil 401 

com 4 ações e destas, 3 já forma cumpridas. Pato Branco e Londrina estão na fase de 402 

projetos ainda para o inicio das obras. Ainda há 906 mil reais para pagamento de restante 403 

de aditivos de 9 contratos ainda que restam de 29. Cense Cascavel 1 e 2 previsão de 404 

conclusão no inicio do segundo semestre. Deliberação 43 de São José dos Pinhais com 405 

valor de encerramento e prazo no final de 2021. Deliberação 65 com um milhão e duzentos 406 

mil para reparos no Cense Curitiba e Sead para reparos na Cobertura. Contrato com 70% 407 

já executado e com aditivo já assinado, mas dentro do orçamento. Deliberação 82/2019 e 408 

56/2020 para recursos de reforma e ampliação do Cense Foz do Iguaçu. Todos os projetos 409 

arquitetônicos já concluídos e com términos para o segundo semestre de 2021 sendo 9 410 

milhões e meio. 23/2020 de manutenção com edital para publicação em abril. Começa a 411 

fala sobre o programa Aproximando Famílias. Comentou sobre a escuta especializada e 412 

como é fluxo dessa questão. Dease fez uma proposta em uma reunião e foi pontuado. 413 

Fluxos posteriormente serão apresentados ao Conselho. No relatório de 2019 informa que 414 

o recurso estava na ordem de 100 mil quando questionada. Coronel Pancotti explica sobre 415 

sua apresentação e como foi completa, também afirma sobre complexidade de comandar 416 

o Dease e que 8 funcionários comandam 8 mil pessoas. José parabeniza o coronel pelo 417 

trabalho realizado. Assim encerra-se a reunião.  418 

ENCERRAMENTO. 419 


