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

Reunião Extraordinária – 09/08/2021 9 

 10 

No nono dia do mês de agosto de 2021(09/08/2021), às 09h00min horas –, à Rua Jacy 11 

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 pele Zoom, para a qual os conselheiros (as) foram 14 

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

Cultura – APC); Márcia Gonçalves Valim Paiva (Instituto Leonardo Murialdo); Antônio 16 

Carlos Pereira (Associação Medianeirense De Atendimento Especializado, Reabilitação E 17 

Assistência A Criança E Ao Adolescente – Amoa); Sheila Bruschz Meneghette 18 

(Associação Dos Amigos Do Hospital De Clinicas Da Universidade Federal Do Paraná); 19 

Rodrigo Silva Bonfim (Associação Hospitalar de Proteção à Infância Doutor Raul 20 

Carneiro); José Wilson de Souza (Instituto De Apoio A Adoção De Crianças E 21 

Adolescentes Trilhas Do Afeto); Maria Tereza Chaves (Associação de Portadores de 22 

Fissura Labiopalatal); Ires Damian Scuzziato (Centro Beneficente de Educação Infantil 23 

Ledi Mass Lions); Joseli Collaço (Casa Civil); Antônio Carlos Dourado (Secretaria de 24 

Estado da Educação e do Esporte – SEED / Superintendência do Esporte); Sandra 25 

Cristina Ferreira (Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – 26 

SETI); Joseli Collaço(Casa Civil); Sandra Cristina Ferreira (Superintendência Geral de 27 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI); Ângela Christianne Lunedo de Mendonça, 28 

Priscila de Albuquerque Maranhão Polati Veiga (Secretaria de Estado da Justiça, Família 29 
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e Trabalho – DPCA/GABINETE); Christianne Lunardelli (Secretaria de Estado da 30 

Comunicação Social e da Cultura –SECC); Juliana Muller Sabbag (Secretaria de Estado 31 

da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF/DPCA/DAS); Christianne Lunardelli (Secretaria de 32 

Estado da Comunicação Social e da Cultura –SECC); David Antônio Pancotti (Secretaria 33 

de Estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF/DEASE); Lucimeia Swiech  (Secretaria 34 

de Estado da Segurança Pública – SESP); Johnanthan Braghini (Secretaria de Estado do 35 

Planejamento e Projetos Estruturantes – SEP); Dra. Luciana Linero (Ministério Público – 36 

CAOP); Arlete Kubota (CONSIJ / TJPR) 37 

Logo após a chamada nominal, a palavra foi dada ao Presidente do Conselho, José 38 

Wilson, o qual deu as boas-vindas aos presentes e iniciou a apresentação do objeto 39 

central da reunião: Ações previstas na Deliberação 018/2021. 40 

José Wilson fala sobre a reunião ser exclusiva para os conselheiros das câmaras e 41 

questiona se Renata está presente para contextualizar sobre as alterações realizadas na 42 

deliberação. Renata começa a fala e diz que esta representando o DAS junto da sua 43 

equipe. Informa que todos devem ter já o conhecimento da deliberação 018/2021 que se 44 

destina ao incentivo de recursos emergenciais para crianças e adolescentes no Sistema 45 

Único de Assistência Social – SUAS. Também comenta que esta resolução tem alguns 46 

anos de discussão sobre. Fala sobre a proposta para atender este publico no seu inicio 47 

em 2020. Desta maneira mudou-se o foco para uma política de assistência para a 48 

deliberação atual. Comenta que a partir do momento que foram feitas as reuniões com as 49 

cidades e com seus portes específicos e nestas discussões foram encontradas varias 50 

fragilidades como o que é ameaça e conceituação de risco. Outra questão foi sobre o 51 

prazo e alterado de 28 de Julho para 28 de Agosto. Também comentado sobre as linhas 52 

de atendimento para os municípios de grande porte. Pensando em como esta deliberação 53 

seja a mais efetiva possível e ser um recurso factível; um bom uso do recurso. Diz 54 

também que alguns municípios informam que não há publico para esta deliberação assim 55 

como estrutura. Pedido da política de assistência social para o CEDCA com o objetivo de 56 

os municípios de grande porte utilizarem este recurso. Encerra-se a fala e José agradece 57 

passando a palavra para Elias. Elias começa sua fala agradecendo a todos e inicia. Diz 58 

que se chamou todos os municípios para uma reunião tendo como retorno uma proposta 59 

com a fala dos municípios com as condições e capacidades de execução desta resolução 60 

levando em conta cada realidade. Informa que os conselheiros têm em mãos são todos os 61 
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debates e a realidade dialogada nesta discussão coletiva. José agradece a palavra e a 62 

passa para Juliana. Juliana começa sua fala comentando sobre a importância da 63 

alteração na deliberação e sobre ter realizado uma discussão junto do município. Informa 64 

também que há um comitê que discute com os municípios tais pontos de execução. José 65 

agradece a palavra e a passa para a Andressa. Ela inicia informando que é psicóloga e de 66 

um município de porte dois. Fala um pouco do publico que atual e seus desfechos. 67 

Continua falando sobre a reunião com a SIB e Conselho Estadual de Assistência Social - 68 

CEAS realizada sobre a discussão aplicação da deliberação. Comenta sobre os custeios 69 

que a deliberação contempla são de boa intervenção, visto que o translado, transporte e 70 

recursos neste sentido é onde os jovens mais necessitavam quando encontram-se 71 

ameaçados de morte e assim encerra a fala. José Wilson encerra agradecendo a todos e 72 

pede para que somente as câmaras permaneçam na reunião. José continua a fala dando 73 

sua posição como membro da câmara de garantias e que se está a um ano e um mês de 74 

discussão e que antes foram quatro anos de discussões para a criação da deliberação. 75 

Diz que sua opinião é que fique como esta e quem queira realizar a adesão pode fazer e 76 

quem não queira não precisa. Desta maneira se reserva o valor para estes inscritos e o 77 

restante que sobrar que retorne para o FIA livre e que esta discussão não passe do dia 78 

18/09/2021. Houve a concordância com a fala do José Wilson sobre a deliberação e 79 

quanto à resistência dos municípios. Também se fala sobre a mudança de um conceito e 80 

que tal mudança é supérflua perto do todo desta deliberação. José pede a fala para a 81 

Márcia que inicia. Diz concordar com todos os apontamentos efetuados e as 82 

considerações feitas. Também diz que a nota técnica feita possui muita coerência e 83 

pertinência. José pergunta se alguém quer falar. Drª Angela comenta sobre. Fala que não 84 

deve ser haver um retrocesso sobre a deliberação. Em relação ao conceito de risco diz 85 

que também concorda com as pontuações que uma informação ou mesmo uma nota 86 

técnica poderia ser colocada ao invés de mudar o texto da deliberação quanto a um 87 

detalhe conceitual. Comenta que, via de regra, os municípios aderem a linhas das 88 

deliberações a demandas especificas, desta maneira, o mesmo se vale para esta 89 

deliberação. José comenta que o município não precisa acolher e sim ter este recurso 90 

para aquele jovem e se, não puder deixa-lo no seu município, enviar para outro. Sheila 91 

coloca que uma nota técnica nesta deliberação é o indicado, visto que se haver mudança 92 

nos termos de adesão dos municípios podem ter alguns complicadores para aqueles que 93 
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já aderiram. Pancote pede a palavra e concorda com todos os posicionamentos. José 94 

agradece e pede a palavra para o Rodrigo. Ele informa que onde não houver adesão, os 95 

adolescentes ficarão sem esta proteção e que os fiscalizadores ficarem mais atentos para 96 

estes. Débora comenta que já deve realizar o encerramento, visto que todos concordam 97 

no mesmo âmbito. José pergunta sobre parecer e indicado que será apenas um. José 98 

pede para que a Fernanda projete o documento para todos verem. José informa para os 99 

conselheiros do OCA que as 14:00 será a reunião e que as 16:30 necessita que todos os 100 

conselheiros estejam presentes. O parecer da câmara é contrario referente à deliberação 101 

018/2021 e sua nota técnica. Informa-se que a retificação da nota técnica será feita pelo 102 

DAS e pela DPCA. Desta forma José Wilson encerra a reunião no período da manhã. 103 

Às 14h00min horas –, à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº, Centro Cívico em Curitiba-104 

PR, foi dado início a Reunião Extraordinária do Conselho da Criança e do Adolescente do 105 

Paraná CEDCA/PR, transmitida via webconferência pele Zoom, para a qual os 106 

conselheiros (as) foram previamente convocados: Débora Cristina dos Reis Costa 107 

(Associação Paranaense de Cultura – APC); Márcia Gonçalves Valim Paiva (Instituto 108 

Leonardo Murialdo); Sheila Bruschz Meneghette (Associação Dos Amigos Do Hospital De 109 

Clinicas Da Universidade Federal Do Paraná); Rodrigo Silva Bonfim (Associação 110 

Hospitalar de Proteção à Infância Doutor Raul Carneiro); José Wilson de Souza (Instituto 111 

De Apoio A Adoção De Crianças E Adolescentes Trilhas Do Afeto); Maria Tereza Chaves 112 

(Associação de Portadores de Fissura Labiopalatal); Ires Damian Scuzziato (Centro 113 

Beneficente de Educação Infantil Ledi Mass Lions); Joseli Collaço (Casa Civil); Sandra 114 

Cristina Ferreira (Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – 115 

SETI); Ângela Christianne Lunedo de Mendonça (Secretaria de Estado da Justiça, Família 116 

e Trabalho – DPCA/GABINETE); Juliana Muller Sabbag (Secretaria de Estado da Justiça, 117 

Família e Trabalho – SEJUF/DPCA/DAS); Christianne Lunardelli (Secretaria de Estado da 118 

Comunicação Social e da Cultura –SECC); Rosineide Frez  (Secretaria de Estado da 119 

Educação e do Esporte – SEED/PR); David Antônio Pancotti (Secretaria de Estado da 120 

Justiça, Família e Trabalho – SEJUF/DEASE); Lucimeia Swiech  (Secretaria de Estado da 121 

Segurança Pública – SESP); Dra. Luciana Linero e Dra. Danielle Cristine Cavali Tuoto 122 

(Ministério Público – CAOP); Bruno Muller (Defensoria Pública NUDIJ). 123 

Logo após a chamada nominal, a palavra foi dada ao Presidente do Conselho, José 124 

Wilson, o qual deu as boas-vindas aos presentes e iniciou a apresentação do objeto 125 
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central da reunião: Proposta Orçamentária LOA. 126 

 Viviane inicia a reunião falando sobre as Proposta Orçamentária (PLOA2002) do arquivo 127 

compartilhado pela Fernanda. Comenta sobre a coluna J da planilha, a coluna K com as 128 

deliberações e propostas orçamentárias para 2022, a coluna L encontram os Eixos, na M 129 

e O são colunas iguais com valores iguais. Na linha 638 os valores de R$2.278.580,00 da 130 

fonte 131, R$41.502.780,00 da fonte 150 e o valor de R$21.285.000,00 da fonte 284. 131 

Totalizando R$65.066.360,00 de orçamento previsto. Filtrou-se a fonte 284. Viviane falou 132 

sobre a soma de todos os projetos e a divisão de uma porcentagem de 25%. Filtraram-se 133 

agora as fontes 150 e 131. Na coluna P as deliberações estão divididas pela natureza da 134 

operação. Pegou-se o que funcionou dentro de grandes blocos que estão demonstrados 135 

na coluna P. Questiona-se se foi pego somente a LDO e inseriram-se os valores ou 136 

consideraram-se outros montantes. Angela comenta que se pegou no seu departamento 137 

as linhas ação e foi se verificando cada linha de ação. Jose comenta que há dois projetos 138 

apresentados, mas que ainda não foram deliberados. Pancote comenta que foram 139 

apresentados alguns montantes, porém sem serem deliberados no conselho. Indica que 140 

se abra uma linha na planilha, sem indicar uma deliberação, mas se reservar um valor 141 

para este futura deliberação. Pancote informa que estas informações das metas são 142 

importantes. Débora comenta uma duvida, que na linha 363 onde esta a resolução, 143 

pergunta se é de 2019. Comentou-se sobre o banco de projetos e questões quanto à 144 

proposta. Comenta-se que a resolução foi ad-referendum e que deve se incluir ela no site. 145 

Jose Wilson comenta que se devem manter os eixos para 2022 e uma possível alteração 146 

somente para 2023. Angela comenta que na LDO estes objetivos foram discutidos. Jose 147 

comenta que o Tiago do planejamento, disse que foram distribuídos estes objetivos. 148 

Angela comenta que também foi reforçado junto ao Tiago por e-mail as políticas. Na peça 149 

orçamentária, perguntou-se, se irá com o eixo e o valor. Viviane confirma. Angela diz para 150 

irem as grandes metas. Rodrigo questiona sobre a soma do teto orçamentário. Assim, 151 

depois de todos os questionamentos sobre a planilha, Viviane encerra a apresentação. 152 

Juliana informa que forma feitas atualizações nas metas e comunica a Fernanda para a 153 

planilha correta. Juliana lê a primeira meta: Apoiar municípios na execução de programas, 154 

ações e projetos de promoção e proteção dos direitos das crianças e adolescentes, 155 

mediante transferência de recursos. OCA Del. 008/2020 - CEDCA: Contemplam os Eixos 156 

1 à 6 e seus objetivos. F: 131 - 850.000,000; 150 - 6.012.180,09; 284 - 6214.562,30.” A 157 
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segunda meta: Apoiar organizações da sociedade civil na execução de programas, ações 158 

e projetos de promoção e proteção dos direitos das crianças e adolescentes, por meio de 159 

parceria. OCA Del. 008/2020 - CEDCA: Contemplam os Eixos 1 à 6 e seus objetivos. F: 160 

131 - 252.288,00; 150 - 14.800.000,00 e 284 - 1.101.187,70. A terceira com uma alteração 161 

no texto referente a DNA e com a expansão da meta: Aprimorar e efetivar ações, projetos, 162 

programas e serviços que fortaleçam os vínculos das famílias: natural, extensa, 163 

acolhedora e adotiva (Realizar pesquisa de polimorfismos e realização de exame de 164 

investigação de paternidade e investigação de DNA de ossadas de crianças e 165 

adolescentes encontradas cruzando dados com o DNA de parentes de crianças e 166 

adolescentes desaparecidos). OCA Del. 008/2020 - CEDCA: Eixo 6 e seus objetivos. F. 167 

150 - 737.000,00. A quarta meta: Realizar o pagamento de Bolsa Agente de Cidadania 168 

viabilizando o protagonismo juvenil. OCA Del. 008/2020 - CEDCA: Contemplam os Eixos 169 

4 e seus objetivos. F. 150 - 600.000,00. Quinta meta que encontra no eixo cinco: Executar 170 

o Programa Cartão Futuro. OCA Del. 008/2020 - CEDCA: Eixo 5 - Objetivo: Ampliar e 171 

fortalecer o programa de aprendizagem do Estado do Paraná em respeito a Lei Estadual 172 

de Aprendizagem, diversificando parcerias para execução e ampliação das possibilidades 173 

de qualificação profissional contemplando os interesses dos adolescentes e 174 

possibilidades de vagas em órgãos /empresas públicas e privadas. F: 131 - 596.632,00; 175 

150 - 6.212.085,76. A meta seguinte: Promover a intersetorialidade e o fortalecimento da 176 

rede de atendimento, promoção e proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, 177 

inclusive por meio da viabilização de ações previstas no Plano Decenal. OCA Del. 178 

008/2020 - CEDCA: Contemplam os Eixos 1 à 6 e seus objetivos. F: 150 - 6.573.559,15; 179 

284 - 3.769.250,00. Capacitar e qualificar atores do Sistema de Garantia de Direitos e da 180 

sociedade civil, inclusive para o controle social. OCA Del. 008/2020 - CEDCA: 181 

Contemplam os Eixos 1 à 6 e seus objetivos. F: 150 - 1.800.000,00. A próxima: 182 

Assessorar municípios para monitoramento, acompanhamento e implementação do 183 

sistema estadual da Política da Criança e do Adolescente. OCA Del. 008/2020 - CEDCA: 184 

Contemplam os Eixos 1 à 6 e seus objetivos. F. 150 - 22.575,00. As metas seguintes 185 

ainda carecem de fonte pelo fato de serem metas novas: Promover programas, projetos e 186 

serviços que garantam o direito à vida e à saúde, com ênfase em crianças e adolescentes 187 

ameaçados de morte; Apoio a Programas, Projetos e Serviços que atendam a 188 

implementação da Lei nº 13.431/2017 (ônibus FORTIS e a del 52/2021); Apoio a 189 
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Programas, Projetos e Serviços de atendimento de crianças e adolescentes indígenas e 190 

comunidades tradicionais; e Realizar o pagamento do benefício as Famílias com Crianças 191 

e Adolescentes do Programa de Transferência de Renda. R$ 25.000.000,00 (inclusão). 192 

Juliana se coloca aberta para duvidas e desta maneira encerra-se a reunião no período 193 

da tarde.  194 

ENCERRAMENTO. 195 


