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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 – 30/07/2021 9 

 10 

No trigésimo dia do mês de julho de 2021 (30/07/2021), às 08:32 horas foi iniciada a Reu-11 

nião Extraordinária do Conselho da Criança e do Adolescente do Paraná CEDCA/PR, 12 

transmitida via webconferência pelo link: 13 

https://us02web.zoom.us/j/84375653009?pwd=Q2VQOFpLdDMwUFZ4Nnp3aFdwQUdaZz14 

09, a qual os (as) conselheiros (as) foram previamente convocados (as). A Secretária E-15 

xecutiva do CEDCA, Fernanda Chagas Bodziak fez a chamada nominal dos Conselheiros, 16 

assim como de suas instituições de origem. Apresentaram-se: Débora Cristina dos Reis 17 

Costa pela Associação Paranaense de Cultura – APC; Márcia Gonçalves Valim Paiva pe-18 

lo Instituto Leonardo Murialdo; Antônio Carlos Pereira pela Associação Medianeirense de 19 

Atendimento Especializado, Reabilitação e Assistência à Criança e ao Adolescente – 20 

AMOA. Sheila Bruschz Meneghette pela Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas 21 

da Universidade Federal do Paraná; Rodrigo Silva Bonfim pela Associação Hospitalar de 22 

Proteção à Infância Doutor Raul Carneiro; Adriano Roberto dos Santos pela Associação 23 

Antônio e Marcos Cavanis; José Wilson de Souza pelo Instituto de Apoio a Adoção de 24 

Crianças e Adolescentes Trilhas do Afeto; Maria Tereza Chaves pela Associação de Por-25 

tadores de Fissura Labiopalatal; Ires Damian Scuzziato pelo Centro Beneficente de Edu-26 

cação Infantil Ledi Mass Lions; Frede Henrique Dias pela Ação Social do Paraná; Antônio 27 

Carlos Dourado pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED / Superin-28 

tendência do Esporte; Rosineide Frez pela Secretaria de Estado da Educação e do Espor-29 
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te – SEED; Sandra Cristina Ferreira pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e 30 

Ensino Superior – SETI; Angela Christianne Lunedo de Mendonça pela Secretaria de Jus-31 

tiça, Família e Trabalho – SEJUF/DPCA Gabinete; Juliana Muller Sabbag pela Secretaria 32 

de Justiça, Família e Trabalho – SEJUF/DPCA; Christianne Lunardelli pela Secretaria de 33 

Estado da Comunicação Social e da Cultura – SECC; David Antônio Pancotti e Solimar de 34 

Gouveia pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho – SEJUF/DEASE; Silvio Renato 35 

Fernandes pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho – SEJUF/DEJU; Jéssica Luiz 36 

Dinardi pela Secretaria de Estado de Saúde – SESA; Lucimeia Swiech pela Secretaria de 37 

Estado da Segurança Pública - SESP; e Johnanthan Braghini pela Secretaria de Estado 38 

do Planejamento e Projetos Estruturantes – SEPL. A reunião foi realizada em conjunto 39 

com o Comitê Interinstitucional de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do Pla-40 

no Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente, destaca-se que alguns conselhei-41 

ros do CEDCA também são membros do Comitê, tendo a participação: Michele Carolo 42 

(SEDEST); Christianne Lunardelli Salomon (SECC); Débora Cristina dos Reis Costa (Fó-43 

rum DCA); Rosineide Frez (SEED); Sandra Cristina Ferreira (SETI); Sheila Bruschz Me-44 

neghette (CEDCA); Lucimeia Swiech (SESP); Valdenir Batista Veloso Neto (SEAB); Ires 45 

Damian Scuzziato (CEDCA); Thais Silva Carneiro (ALEP/CRIAI); Denise Xavier Masson 46 

(SEJUF); Jéssica Luiz Dinardi (SESA); Patrícia Adriana Kruger (SEFA); Bruna Marques 47 

Saraiva (OAB); Bruno Müller Saraiva (DPE-PR); e Joseli Collaço (Casa Civil). Houve tam-48 

bém a participação dos seguintes membros da Equipe Técnica de Apoio à Elaboração do 49 

“Monitoramento, Avaliação e Plano de Ação 2021-2023”: Ayslan Juan Propst (DP-50 

CA/SEJUF); e Denise Xavier Masson (DPCA/SEJUF). Demais participantes convidados: 51 

Adriane Zielinski Chede (DPCA/SEJUF); Carla Cristina Felício Vieira Lourenço (DE-52 

DIF/SEJUF); Carmen Lucia Pereira da Silva (DPCA/SEJUF); Cassio Gonçalves de Aze-53 

vedo (DAS/SEJUF); Luciane Costa (DAS/SEJUF); Margarete Alcino (DPCD/SEJUF); Pau-54 

la Cristine Calsavara (Nossa Gente/SEJUF); Renata Mareziuzek (DAS/SEJUF); Rosana 55 

Maria da Silva (DAS/SEJUF); Salete das Brotas Ferreira (DPCA/SEJUF); Samanta Krevo-56 

ruczka (DAS/SEJUF); Suellen Julio Cortiano (DAS/SEJUF); Tamara Caroline Mohr (DP-57 

CA/SEJUF); Ticyana Paula Begnini (DAS/SEJUF); e Viviane Carvalho (GAS/SEJUF). 58 

Esta foi a 4ª Reunião Ordinária do Comitê Interinstitucional de Acompanhamento, Monito-59 

ramento e Avaliação do Plano Decenal em 2021 e teve como objetivo a apresentação do 60 

Relatório de Monitoramento e Avaliação e Plano de Ação - 2021-2023 pela Equipe Técni-61 
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ca de Apoio à Elaboração do “Monitoramento, Avaliação e Plano de Ação 2021-2023” pa-62 

ra ciência e aprovação do CEDCA. Após a realização da chamada dos conselheiros a fala 63 

é dada para o presidente Sr. José Wilson o qual agradece e convoca Denise Xavier Mas-64 

son para início da apresentação. Denise inicia a apresentação com os devidos agradeci-65 

mentos a todos os participaram na elaboração do relatório e com o aviso de que seriam 66 

apresentados os destaques do relatório, já que muitos de seus pontos foram tratados em 67 

reuniões anteriores. Também faz um lembrete da vigência do Plano Decenal dos Direitos 68 

da Criança e do Adolescente entre 2014-2023, sendo que o último processo de monito-69 

ramento e avaliação foi realizado em 2016. Em um resgate histórico, Denise coloca que o 70 

Plano Decenal é dividido em Marco legal, Princípios e Eixos Norteadores, Marco Situacio-71 

nal, Plano de Ação e Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação. Ressalta ainda que 72 

o processo de Monitoramento e Avaliação realizado gerou um novo Plano de Ação para o 73 

período de 2021-2023. Na sequência, Denise fez algumas considerações acerca do pro-74 

cesso como um todo e seus resultados, destacando a realização de 6 reuniões ordinárias 75 

do Comitê realizadas (2020-2021) e a efetivação do processo de monitoramento e avalia-76 

ção de Janeiro a Julho de 2021. Foi apresentado que há 13 responsáveis por metas no 77 

Plano de Ação, sendo que 8 são Secretarias de Estado e são responsáveis por 86% das 78 

metas. Como resultado, o processo resultou em 293 metas, com 248 metas do Plano De-79 

cenal impactadas por algum tipo de intervenção e a inclusão de 17 novas metas. Denise 80 

pondera que todos os prazos estabelecidos pela Coordenação do Comitê foram cumpri-81 

dos e coloca alguns desafios durante o processo, como a inexistência de um sistema in-82 

formatizado, a ausência de servidores que trabalharam anteriormente com o processo, a 83 

pandemia do COVID-19, a identificação das metas que precisavam ser monitoradas e 84 

avaliadas e a adequação das responsabilidades de acordo com a reforma administrativa 85 

do Estado. Denise destaca que a superação de tais desafios foi conquistada com alguns 86 

avanços como a retomada das reuniões do Comitê Interinstitucional de Acompanhamen-87 

to, Monitoramento e Avaliação do Plano Decenal em 2020, a criação de um canal de Co-88 

municação exclusivo para o Plano Decenal, a participação efetiva de todos os responsá-89 

veis, a condução de um processo democrático e transparente, a participação do CEDCA 90 

nas reuniões setorizadas, o aprimoramento de elementos dos Planos de Ação com a rea-91 

lidade atual e a participação dos Núcleos de Planejamento Setorial de cada Secretaria de 92 

Estado. Ainda é colocado por Denise a adaptação de todas as etapas desenvolvidas para 93 
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modalidade online e a priorização das ações a serem desenvolvidas nos próximos três 94 

anos. Assim, Denise informa que foi possível identificar um modelo de instrumental que 95 

possibilitasse a realização das alterações necessárias de forma efetiva e transparente 96 

com a apropriação de todos os envolvidos de suas metas e articulação junto a suas insti-97 

tuições, para enfim chegar a conclusão do processo Monitoramento e Avaliação do Plano 98 

Decenal. Denise finaliza sua fala com pontos sobre a metodologia de todo o processo, 99 

desde a identificação dos representantes do Comitê Interinstitucional até o envio e preen-100 

chimento dos instrumentais por cada responsável e a aprovação das alterações em reuni-101 

ão entre o comitê e o CEDCA. Na sequência, Ayslan Juan Propst inicia a apresentação 102 

dos dados obtidos e colocados no relatório, destacando que de início os dados seriam 103 

apresentados por responsável. Tais dados foram obtidos com o levantamento da quanti-104 

dade de elementos anteriores ao processo de monitoramento, a mensuração  dos ele-105 

mentos do Plano e Ação que receberam algum tipo de intervenção e a identificação de 106 

como as intervenções foram distribuídas por eixo. Enfim, a apresentação dos dados por 107 

responsável foi realizada por Ayslan com o enfoque das alterações realizadas exclusiva-108 

mente nas metas, apresentando quantos objetivos, ações, metas e indicadores o respon-109 

sável possuía antes e depois da intervenção e a análise da quantidade de metas altera-110 

das, excluídas e incluídas, bem como as alterações estavam distribuídas por eixo do Pla-111 

no Decenal. Ayslan apresentou tais dados na seguinte sequência: Assembleia Legislativa 112 

do Paraná - ALEP; Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente - CEDCA; 113 

Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - Fórum DCA; Ministério Públi-114 

co do Paraná - MPPR; Secretaria Estadual da Agricultura do Abastecimento - SEAB; Se-115 

cretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura - SECC; Secretaria de Estado do 116 

Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST; Secretaria da Educação e do Es-117 

porte - SEED; Secretaria da Justiça, Família e Trabalho - SEJUF; Secretaria da Saúde do 118 

Paraná - SESA; Secretaria da Segurança Pública do Paraná - SESP; Superintendência de 119 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná - SETI; e Tribunal de Justiça do Estado 120 

do Paraná - TJPR. Ao final da apresentação de dados por responsável, Ayslan deu um 121 

panorama geral destes dados com a junção de todos eles, apresentando quantos elemen-122 

tos o Plano de Ação tinha ao total antes da intervenção e quantos elementos têm após a 123 

intervenção, assim como destacou a distribuição das metas e intervenções por eixo com a 124 

apresentação de dados percentuais. Os dados gerais apresentados foram 99 objetivos, 125 
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295 ações, 343 metas e 396 indicadores, totalizando 1133 elementos pré-intervenção. 126 

Após a intervenção resultaram 94 objetivos, 251 ações, 293 metas e 322 indicadores, to-127 

talizando 960 elementos pós-intervenção. Na sequência, Ayslan expôs uma Análise dos 128 

Elementos por Eixo perpassando pelos Eixos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente. Nesta 129 

análise, Ayslan explicou que as intervenções foram classificadas de acordo com as sinali-130 

zações feitas pelos responsáveis em seus respectivos instrumentais e a justificativas que 131 

motivaram as intervenções. Assim, Ayslan apresenta eixo a eixo quantos elementos cada 132 

um tinha antes da intervenção, quantos elementos ficaram e apresentou em números ab-133 

solutos e percentuais de como as alterações foram classificadas. Denise faz a observação 134 

de que não houve perdas apesar das exclusões, já que a maioria foi por meta concluída e 135 

as demais cumpriram uma justificativa específica. Ao final, é colocado panorama geral 136 

destes dados classificados e apresentadas informações acerca das intervenções somente 137 

em indicadores. Por fim, Denise mostra uma imagem de exemplo de como ficou o Plano 138 

de Ação 2021-2023 e ressaltou alguns pontos acerca dos próximos passos a serem da-139 

dos, sendo estes: o envio dos Planos de Ação 2021-2023 de cada responsável, por email, 140 

para conferência e ciência; a devolutiva destes Planos; o encaminhamento para Comuni-141 

cação/SEJUF para edição e publicação da versão on-line; a análise dos instrumentais 142 

referentes ao Acompanhamento das Metas e 2020, cujo prazo de conclusão do relatório é 143 

Outubro de 2021; e o planejamento do seminário ser realizado em Novembro de 2021. 144 

José Wilson agradece todo o trabalho em nome do CEDCA destacando a excelência ado-145 

tada no processo. Ires Damian Scuzziato levanta questionamento acerca da elaboração 146 

de um plano do estadual para primeira infância, citando a possibilidade de articulação 147 

com Ângela Christianne Lunedo de Mendonça. Denise e Angela respondem dizendo que 148 

ainda é necessária maior articulação e que isto poderá ser visto posteriormente. Com o 149 

fim da apresentação, Rodrigo fez agradecimentos a todos os responsáveis pela recupera-150 

ção do Plano Decenal, ponderando que ainda existem preocupações que devem servir 151 

como motivadores para os avanços. Rodrigo pede também esforço em se garantir a exe-152 

cução do que está previsto no Plano Decenal, os conselheiros Sheila Bruschz Meneghette 153 

e Rodrigo Silva Bonfim fizeram algumas considerações acerca de todo o processo e a-154 

gradeceram em nome do conselho a Denise e Ayslan pela apresentação. Sheila faz a ob-155 

servação de que os responsáveis façam a leitura de seus instrumentais para que não o-156 

corra erro com a publicação de algo diferente do aprovado pelo CEDCA em reunião ante-157 
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rior. Em tempo, cabe destacar que a versão preliminar do relatório foi encaminhada ante-158 

cipadamente ao CEDCA e ao Comitê possibilitando a análise prévia. Nesta reunião tam-159 

bém ficou combinado que a coordenação do Comitê enviará  uma cópia do plano de ação 160 

2021-2023 de cada responsável para conferência e ciência. Após essas devolutivas o re-161 

latório será encaminhado a Comunicação da SEJUF para edição e publicação da versão 162 

final. Ao fim, Denise questiona o conselho acerca da aprovação ou não do relatório para 163 

constância nesta ata, José Wilson verbaliza que o relatório foi aprovado pelo CEDCA.Em 164 

seguida, foi apresentado o balancete em relação às deliberações do DP-165 

CA/Departamento da Política para Criança e Adolescente:(i) Del. 016/2019 – DNA. Saldo 166 

a empenhar: R$1.131.229,34; Situação atual: em tramitação. (ii) Del. 023/2020 - EQUI-167 

PAMENTO PARA OS NUCRIAS. Saldo a empenhar: R$1.750.000,00; (iii) Del. 052/2020 168 

- EDITAL GERAL - R$ 62.000.000,00;  Situação atual: em tramitação; (iv) Del. 052/2016 169 

(saldo Del. 065/2014) - Programas de Aprendizagem. Saldo a empenhar: R$639.2790,41; 170 

Situação atual: liquidado R$461.048,77/del.017/2020; (v) Del. 084/2019 - Apoio e fortale-171 

cimento aos CMDCA’s. Saldo a empenhar: R$24.600,00; Situação atual: execução del. 172 

017/2020; (vi) Del. 054/2020, Del. 034/2021 - DNA - FIM DA ESPERA. Saldo a empe-173 

nhar: R$2.457.200,00; Situação atual: execução 30/06/2021; (vii) Del. 070/2016 - Capaci-174 

tação Controle Social. Saldo a empenhar: R$1.800,00; Situação atual: Em tramitação; 175 

(viii) Del. 081/2016 - Capacitação Controle Social. Saldo a empenhar: R$550.000,00; 176 

Situação atual: execução 31/12/2020; (ix) Del. 083/2019 - Deslocamento SIPIA. Saldo a 177 

empenhar: R$100.000,00; Situação atual: execução 31/12/2021. (x) Del. 086/2019, Del. 178 

085/2019 - Seleção de propostas das OSC's. Saldo remanejado: R$10.000.000,00; Si-179 

tuação atual: execução 31/12/2021; Saldo remanescente: em 16/07/2021, por dificuldades 180 

legais e normativas informando a declinação deste edital, na plenária do Conselho. (xi) 181 

Del. 089/2019 - Incentivo Atenção à Criança e o Adolescente. Saldo a empenhar: 182 

R$280.000,00; Situação atual: execução del. 017/2020; (xii) Del. 096/2018, Del. 094/2018 183 

- PLANILHA DE ESTORNOS - Primeira Infância. Saldo a empenhar: R$200.000,00; Si-184 

tuação atual: execução del. 017/2020; (xiii) Del. 107/2017 - Fortalecimento dos Conse-185 

lhos Tutelares – Ações. Saldo a empenhar: R$170.000,00; Situação atual: execução del. 186 

017/2020; (xiv)Del. 107/2017, Del.083/2013, Del. 053/2014, Del. 069/2014, Del. 187 

088/2014- Conselho Tutelar Referencial – OBRAS. Saldo a empenhar: 188 

R$15.151.930,15; Situação atual: em execução. São 31 Conselhos Tutelares: 03 concluí-189 
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dos; 09 com projeto em elaboração; 03 aguardando assinatura do contrato de elaboração 190 

de projeto; 16 estão em preparação de licitação de projeto. (xv) Del. 109/2017 - SAÚDE 191 

MENTAL. Saldo a empenhar: R$631.250,00; Situação atual: execução del. 017/2020; 192 

(xvi) Del. 016/2021 - NOVO TERMO PPCAAM - 140 mil/mês - 12 meses. Saldo a em-193 

penhar: R$1.680.000,00; Situação atual: em espera; (xvii) Del. 035/2021 - Kits ações 194 

para fortalecimento dos Conselhos Tutelares. Saldo a empenhar: R$512.366,40; Situ-195 

ação atual: em tramitação; (xviii) Del. 060/2017 - Capacitação de adolescentes para 196 

participar do CEDCA. Saldo a empenhar: R$1.200.000,0; Situação atual: execução 197 

31/12/2021; (xix) Del. 024/2021 - COVID 19 - Ações para Crianças e Adolescentes que 198 

sofreram impactos em virtude da Pandemia da SARS. Saldo a empenhar: 199 

R$8.530.000,40; Situação atual: em tramitação. (xx) Del. 064/2019 - SEEC - Agente de 200 

Leitura. Saldo a empenhar: R$1.552.250,40; Situação atual: em tramitação; (xxi) Del. 201 

068/2016 - Universidade de Londrina - Natação para Todos. Saldo a empenhar: 202 

R$187.380,00; Situação atual: execução 30/06/2021; (xxii) Del. 093/2019 - IPCE - Proje-203 

to Paraná Mais Lazer. Saldo a empenhar: R$792.185,00; Situação atual: execução 204 

31/12/2021; (xxiii) Del. 096/2019 - SEED - Projeto Prevenção ao uso de álcool e ou-205 

tras drogas. Saldo a empenhar: R$2.410.160,00; Situação atual: execução 30/06/2021; 206 

(xxiv) Del. 097/2019 - SEED - Projeto  “Curso   para   Facilitadores de Práticas Res-207 

taurativas ". Saldo a empenhar: R1180.400,00; Situação atual: execução 30/06/2021; 208 

(xxv) Del 101/2019, Del. 083/2013, Del. 052/2014, Del. 111/2015, Del. 013/2016 - SETI - 209 

Escola de Conselhos. Saldo a empenhar: R$4.835.000,00; Situação atual: execução 210 

30/06/2021; (xxvi) DELIBERAÇÃO Nº 020/2021 - SEED - ABANDONO ESCOLAR. Sal-211 

do a empenhar: R$13.000.000,00; Situação atual: em tramitação; (xxvii) DELIBERAÇÃO 212 

Nº 021/2021 - SEED/IPCE - CNTA Centro de Esportes de Cascavel. Saldo a empenhar: 213 

R$624.000,00; Situação atual: em tramitação.  214 

Assim encerra-se a reunião.  215 

ENCERRAMENTO. 216 


