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1.1 - Apresentação da Equipe de Monitoramento e Avaliação do Plano Decenal e Acompanhamento das 

execuções das ações do Plano Decenal (pauta permanente): 

 

Relato: Em 11 de janeiro de 2021 ocorreu a primeira reunião do Comitê Interinstitucional de 

Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

do Estado do Paraná de 2021. A reunião teve como destaque: Dados preliminares referente à aferição das 

metas constantes no Plano de Ação do Plano Decenal; Apresentação dos instrumentais para o 

acompanhamento das metas de 2020 e para a construção do Plano de Ação 2021-2023; Alinhamento da 

reunião do Comitê Interinstitucional com o CEDCA, a qual ocorrerá nos dias 23/02 no período da tarde e no 

dia 24/02 período integral; e por fim foi apresentado uma tabela com etapas e prazos para 2021. A 

apresentação utilizada na reunião e o cronograma para apresentação dos "responsáveis" nos dias da 

reunião de 23 e 24 de Fevereiro encontram-se em anexo. 

 

Parecer da Câmara: Ciente. Atualizar a representação dos conselheiros do CEDCA no Comitê 

Interinstitucional. Realizar em plenária a apresentação das etapas e prazos, assim como o cronograma da 

reunião dos dias 23 e 24 de fevereiro. A Câmara propõe reunião virtual no 21/01 no período da manhã para 

preencher o instrumental de monitoramento de 2020, e no dia 28/01 pela manhã para preenchimento do 

instrumental do plano de ação “2021-2023”. Na semana de 05/02 enviar por e-mail, aos Conselheiros os 

dois instrumentais preenchidos para contribuição e validação, com retorno por e-mail dos mesmos até o dia 

10 de Fevereiro para consolidação e posterior envio do consolidado no dia 18 de Fevereiro para a 

coordenação do Comitê Interinstitucional.  

 

Parecer do CEDCA: Aprovado o parecer da Câmara. Solicitar ao Comitê Interinstitucional o envio até 

o dia 19 de fevereiro do material de todas as representações para os Conselheiros do CEDCA/PR 

para análise prévia. A Secretaria Executiva do CEDCA/PR deverá realizar os devidos 

encaminhamentos na sequencia. Os Conselheiros aprovaram junto ao Comitê a representação do 

CEDCA que serão as instituições: Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas como titular e 

Centro Assistencial Ledi Maas como suplente. 

 

1.2 - Convivência Familiar e Comunitária (pauta permanente); 

 

Relato: A DPSE informa sobre pesquisa desenvolvida pela Secretaria Nacional de Assistência Social, em parceria 

com o Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária (MNPCF), intitulada “Fatores que favorecem e 

dificultam a implementação de serviços de acolhimento familiar nos municípios brasileiros: perspectiva de gestores 

e equipes técnicas”. 

Por meio do Ofício Circular nº 088/2020/SEDS/SNAS/GAB/CAAD/MC encaminhado ao Secretário da SEJUF, a 

SNAS solicitou a gestão Estadual que mobilizasse os municípios para que participassem da pesquisa, o Ofício 

Circular nº 087/2020/SEDS/SNAS/GAB/CAAD/MC, foi direcionado aos gestores municipais pela SNAS, convidando 
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para realização da pesquisa. A mobilização dos municípios aconteceu por meio dos Escritórios Regionais. 

Ressaltamos que o link da pesquisa foi enviado pela SNAS diretamente aos municípios. A data para o 

preenchimento do questionário pelos municípios foi até 21/12/2020. Informamos que a DPSE pausou a pesquisa 

sobre o acolhimento familiar que seria aplicada nos municípios paranaenses que possuem o serviço no final de 

2020, com o intuito de não sobrepor a pesquisa da SNAS, inclusive passando o material já elaborado pela equipe 

para subsidiar a pesquisa da Secretaria Nacional. Após análise, os dados coletados serão divulgados. 

 

Parecer da Câmara: Ciente. 

Parecer do CEDCA: Ciente. 

 

1.3 – Indicação do presidente e relator da Câmara de Políticas 

 

Relato: Foi indicado para a Presidência da Câmara de Políticas a Associação dos Amigos do HC e para a 

relatoria a Casa Civil. 

 

Parecer da Câmara: Aprovada. 

 

Parecer do CEDCA: Aprovado o parecer da Câmara. 

 

 


