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Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 1 

CEDCA/PR 2 

COMISSÃO ELEITORAL – Biênio 2021/2023  3 

02 de Setembro de 2021  4 

  5 

No segundo dia do mês de Setembro de 2021, a Comissão Eleitoral do 6 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR 7 

se reuniu na sala de reuniões do 1º D, do Palácio das Araucárias, sito à rua 8 

Jacy Loureiro de Campos, s/n °, Bairro Centro Cívico, em Curitiba – Paraná e 9 

via webconferência através de link do zoom, conforme os protocolos de 10 

segurança pela OMS instituídos em decorrência à COVID-19, com a 11 

participação dos seguintes conselheiros: Ângela Mendonça (SEJUF), 12 

Antonio Dourado (SEED, Coronel Pancotti (Presencial - SEJUF) e Rosineide 13 

Fréz (SEED). Fiscais: Luciana Linero (Presencial - MP/PR ), Bruno Muller 14 

(DPE/PR ), Helio Candido do Carmo (Fórum DCA) e Bruna Saraiva 15 

(OAB/PR). Equipe da Secretaria Executiva: Fernanda Bodziak (SEJUF) e 16 

Juliana Muller (SEJUF). Colaboradora: Juliana Lima – NI/SEJUF. Reunião 17 

de abertura do Processo Eleitoral – 10h00: Pautas: Relato das 18 

ocorrências registradas e realizadas nos dias 30/08 a 01/09 conforme 19 

aprovação da comissão: A SEC, Juliana Muller informou sobre as ações 20 

realizadas pelo suporte, sendo eles: 30/08: Correções de e-mails com 21 

reenvio de links:  1- APAE de Quitandinha/ Regional de Curitiba; 2 – ABEC – 22 

Curitiba – fazer amanhã cedo; Orientações diversas (sobre o dia da eleição, 23 

verificação da habilitação, conformação do envio do e-mail, etc): 13 24 

atendimentos por e-mail. Solicitação de troca de e-mail: APAE de 25 

Adrianópolis . 31/08: Correções de e-mails com reenvio de links:  Associação 26 

Ruth Schrank. Votante/ Ctba – e-mail correto: financeiro 27 

@escola29demarco.org; APAE de Roncador – votante – Regional Maringá e-28 

mail correto: danifernandesroncador@hotmail.com; Ação Social do PR – 29 

mailto:danifernandesroncador@hotmail.com
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votante/Ctba – e-mail correto: treinamento@aspr.org.br; Instituto Polo 30 

Iguassu  - Votante/ FI – e-mail correto: trilhajovem@poloiguassu.org; 31 

Orientações diversas (sobre o dia da eleição, verificação da habilitação, 32 

confirmação do envio do e-mail, etc):12 atendimentos; Associação Menonita 33 

de Assistência Social – fez a inscrição mas não entrou na listagem foi 34 

realizado contato telefônico e explicado a situação a entidade, inclusive 35 

sobre os prazos de recursos e da importância da entidade ter acompanhando 36 

a publicação dos documentos no site do Cedca. 01/09: Correções de e-mails 37 

com reenvio de links: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL 38 

DO PARANÁ – e-mail: social.mirian@aefspr.org.br; APAE de Anahy – 39 

votante/ Cascavel – e-mail: luciene_apae@hotmail.com; Orientações 40 

diversas (sobre o dia da eleição, verificação da habilitação, confirmação do 41 

envio do e-mail, etc):19 atendimentos; Solicitação de troca de e-mail: 42 

Associação Canaã de Proteção à Criança e ao Adolescente – candidato – 43 

Guarapuava – troca de e-mail para: bellamenon457@gmail.com; troca de e-44 

mail: - Ação Social São Vicente de Paulo – votante/Toledo – para: 45 

ivone_laguna@hotmail.com; APAE de Maringá – votante – e-mail novo: 46 

betothiago@hotmail.com; Elo Apoio Social e Ambiental solicitação de troca 47 

de Regional, de Cascavel para Curitiba; Solicitação de troca de e-mail: APAE 48 

de Maringá – votante Regional de Maringá – solicitou a troca do e-mail p/ 49 

thiago@apaemaringa.org.br. Em discussão quanto às trocas dos e-mails, por 50 

uma questão de segurança jurídica e enquanto medida preventiva, a 51 

comissão aprovou que deverão ser solicitadas as entidades a formalização e 52 

ciência do representante quanto às trocas realizadas. Decisão quanto às 53 

ações do suporte técnico no dia 02/09: a comissão decidiu pela não 54 

aprovação da realização de alteração de e-mail no dia da eleição. Sendo que 55 

o suporte deverá apenas emitir orientações gerais aos participantes e 56 

remeter a comissão qualquer tipo de ocorrência para posterior avaliação e 57 

decisão. Os membros agradeceram a equipe e consideraram abertas as 58 

mailto:treinamento@aspr.org.br
mailto:trilhajovem@poloiguassu.org
mailto:social.mirian@aefspr.org.br
mailto:luciene_apae@hotmail.com
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eleições. A presidente da comissão encerrou a reunião, com retorno previsto 59 

para as 17h. Durante o processo no suporte técnico, a SEC/CEDCA, Juliana 60 

Muller registrou no grupo do whatsApps da comissão: a seguinte ocorrência: 61 

Tentativa de votação no 1º e-mail enviado onde consta que a cédula está 62 

inativa, com a orientação para que os participantes localizassem na caixa de 63 

entrada o 2º e-mail enviado a partir das 16h. Alguns estão conseguindo, 64 

outros não estão localizando esse 2º e-mail. Assim, consulta à comissão: 65 

quando for esse caso, SEM A TROCA DO E-MAIL, o suporte tem 66 

autorização para a realização de um novo reenvio? Ressaltando que, 67 

conforme o art. 20 do Edital traz a possibilidade do registro de 68 

inconsistências na data de hoje, até às 17h. Em análise, a Dra. Luciana 69 

Linero (MP/PR) ressaltou que o apoio técnico deveria repassar a orientação 70 

quanto à data e o horário do envio, esgotar os meios de busca dos e-mails, e 71 

caso efetivamente a entidade tenha perdido o link de acesso, deveria 72 

encaminhar um requerimento com justificativa à comissão. Enfatizou sobre a 73 

preocupação de deixar essas ações automáticas sem o mínimo de controle, 74 

com receio de que a comissão perdesse o controle da situação, reforçando a 75 

necessidade de ser uma ação pedagógica. Pois os participantes precisavam 76 

compreender que o processo eleitoral não é algo simples, feito sem 77 

formalidades, pois ocorreram inclusive publicações das etapas estabelecidas 78 

no edital. Assim, é preciso que a entidade comprovasse efetivamente a 79 

perda e/ ou não recebimento do link de acesso à cédula eleitoral. Aprovado, 80 

então, que todos os casos deveriam ser previamente verificados, sendo 81 

que a SEC deveria repassar a orientação e solicitar ao participante a 82 

justificativa do reenvio, com o agendamento da próxima reunião para as 83 

15h00 para análise e decisão dos casos. Reunião às 15h00 - Pauta: 84 

Análise das solicitações de reenvio dos links: Boletim apresentado pela SEC, 85 

Juliana: 57 orientações, com envio de 5 envio de justificativas: Escola 86 

Mercedes Stresser – foi constato e-mail errado; APAE de Castro – e-mail 87 
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certo, não encontrou; APAE Quatingua -  não recebeu no e-mail ibest – 88 

encaminhou e-mail do gmail; APAE Candido Rondon (e-mail no sistema está 89 

correto – fez contato telefônico); APAE Alvorado do Sul -  e-mail errado no 90 

sistema; Identificado e-mail errado:  - Instituto Roberto Miranda – mas não 91 

enviou justificativa. Em discussão, o membro da comissão, Cel. Pancotti 92 

(SEJUF) ressaltou sobre a importância de a comissão aprovar o reenvio dos 93 

links principalmente nos casos onde a SEC identificou o erro no e-mail no 94 

sistema. Posição aprovada também pela presidente da comissão, Ângela 95 

Mendonça que evidenciou a necessidade da garantia e ampliação da 96 

participação. Continuando a pauta, a SEC Juliana informou sobre o e-mail 97 

recebido no suporte sobre a reclamação da ação da entidade Instituto Trilhas 98 

do Afeto que enviou e-mail as entidades de sua regional solicitando voto. A 99 

SEC relatou que erroneamente acabou enviando os informativos por e-mail a 100 

todos os participantes sem ocultar os endereços. Porém, todas as entidades 101 

receberam igualmente as informações, assim não houve privilégio de 102 

acesso. A comissão aprovou o envio da resposta com essa informação, 103 

ressaltando que não impedimento no Edital quanto a realização da 104 

campanha e/ ou mobilização. Fato este até mesmo realizado por outras 105 

entidades. Solicitando pauta, o representante do Fórum DCA, Hélio Candido 106 

do Carmo, solicitou análise e reconsideração da decisão quanto a situação 107 

da entidade AFA – Associação Fraternidade Aliança que estava habilitada 108 

erroneamente na Regional Ampliada de Curitiba como votante, sendo que o 109 

correto era a mesma estar em Foz do Iguaçu. Em análise, a comissão 110 

evidenciou que não seria possível a correção uma vez que a o grupo já havia 111 

decidido pela não realização dessas mudanças no dia da eleição, tendo em 112 

vista os prazos de recursos estabelecidos para este fim. Finalizando a 113 

reunião, Juliana informou que até o presente horário, 113 participantes ainda 114 

não haviam votado.  Durante o processo no suporte técnico, a SEC/CEDCA, 115 

Juliana registrou às 16h27 que o sistema estava travado devido a sobrecarga 116 
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de informações, impossibilitando a continuação da eleição.  Diante da 117 

situação, a comissão juntamente com o Núcleo da Informática da SEJUF 118 

aprovou a prorrogação do horário da eleição ate às 19h00 para dar tempo 119 

dos técnicos reiniciarem o provedor. Foi constato que até o presente 120 

momento faltavam 65 participantes votarem. E que independente do 121 

problema no sistema, não havia risco de perda dos votos já computados. 122 

Aprovado então, pelo grupo do WhatsApp da comissão a prorrogação 123 

do horário da votação até às 19h00. Com envio da informação pelos e-124 

mails aos participantes e publicação no site do Cedca.  Reunião às 19h00 – 125 

Encerramento e apuração dos votos: Finalizado o processo, a comissão se 126 

reuniu junto com o NI/SEJUF para extração dos dados no sistema. Ressalta-127 

se que todo o processo foi filmado com a emissão de documentos 128 

comprobatórios que farão parte da ata como anexos.  Resultado: 1. 129 

RELAÇÃO DAS ENTIDADES: Nota Informativa publicada no site do 130 

Cedca: REGIONAL AMPLIADA DE CURITIBA - 04 vagas – ENTIDADES 131 

ELEITAS: 1º ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA 132 

DR. RAUL CARNEIRO - 52 votos – 70,27%; 2º ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE 133 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – ACRIDAS – 50 votos – 67,57%; 3º ASSOCIAÇÃO 134 

FRANCISCANA DE EDUCAÇÃO AO CIDADAO ESPECIAL – AFECE – 47 135 

votos – 63,51%; 4º ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA – APC; 136 

DEMAIS CLASSIFICAÇÕES: UNIVERSIDADE LIVRE PARA EFICIÊNCIA 137 

HUMANA – 20 votos, 27.03%; ASSOCIAÇÃO INICIATIVA CULTURAL – 12 138 

votos – 16,22%; CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PR – 139 

CIEE/PR – CURITIBA – 11votos, 14,86%; COMUNIDADE CRISTÃ REVIVER 140 

CAMPO MAGRO – 08 votos – 10,81%; CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA 141 

ARTE E CULTURA AFRO-BRASILEIRA – Humaita – 04 votos – 5,415; 142 

ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E EX CONSELHEIROS 143 

TUTELARES VALE DA RIBEIRA - ACT/LES – 02 votos – 2,70%; IGREJA 144 

EVANGÉLICA AGAPE – 01 voto – 1,35% - Votos não completados – 05 , 145 
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6,76%. Total de registros 74 – 100%. REGIONAL AMPLIADA DE 146 

CASCAVEL: - 01 vaga: - ENTIDADE ELEITA: 1º ASSOCIAÇÃO DE 147 

PORTADORES DE FISSURA LÁBIO PALATAL DE CASCAVEL – 148 

APOFILAB – 15 votos – 100%; DEMAIS CLASSIFICAÇÕES: CENTRO DE 149 

INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PR – CIEE/PR – CASCAVEL – 00 150 

votos – 0,00%. Total de registro: 15 – 100%. REGIONAL AMPLIADA DE 151 

FOZ DO IGUAÇU: - 01 vaga: - ENTIDADE ELEITA: 1º GUARDA MIRIM DE 152 

FOZ DO IGUAÇU – 10 votos – 100% - unico candidato; Total de registro 10 – 153 

100% - REGIONAL AMPLIADA DE GUARAPUAVA: - 01 vaga – ENTIDADE 154 

ELEITA: - 1º ASSOCIAÇÃO CANAA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO 155 

ADOLESCENTE – 05 votos – 100% - único candidato; Total de registros 05 – 156 

100%. REGIONAL DE JACAREZINHO: - 01 vaga – ENTIDADE ELEITA: 157 

APAE DE SANTO ANTÓNIO DA PLATINA – 08 votos – 100%; único 158 

candidato; Total de registros 08 – 100%. REGIONAL DE LONDRINA: -  01 159 

vaga – ENTIDADE ELEITA: 1º INSTITUTO LEONARDO MURIALDO – 12 160 

votos – 54,55%; DEMAIS CLASSIFICAÇÕES: -  GUARDA MIRIM DE 161 

ARAPONGAS – 07 votos – 31,82%; INSTITUTO TRILHA DO AFETO – 02 162 

votos, 9.09%; ASSOCIAÇÃO LONDRINENSE DE CIRCO – 00 votos – 163 

0,00%; CASA - CENTRO DE APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE – 00 164 

votos, 0,00%. Total de registros: 22 – 100%. REGIONAL DE MARINGÁ: - 01 165 

vaga - ENTIDADE ELEITA:- 1º ASSOCIAÇÃO AMOR E CUIDADOS – 166 

AAMEC – 13 votos – 50,00% - DEMAIS CLASSIFICAÇÕES: ASSOCIAÇÃO 167 

DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX CONSELHEIROS TUTELARES 168 

DO PR – ACTEP – 11 votos – 42,31%; CENTRO DE INTEGRAÇÃO 169 

EMPRESA ESCOLA DO PR - CIEE/PR – 02 votos – 7,69%; Total de 170 

registros: 26 – 100%; REGIONAL AMPLIADA DE PONTA GROSSA: - 01 171 

vaga – ENTIDADE ELEITA: 1º ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO E MARCOS 172 

CAVANIS – 07 votos – 100% - único candidato – Total de registro: 07 – 173 

100%. REGIONAL AMPLIADA DE TOLEDO: - ENTIDADES ELEITAS: 174 
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ORGANIZAÇÃO CENTRO BENEFICENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL LEDI 175 

MASS – LIONS – 19 votos – 63,33%; DEMAIS CLASSIFICAÇÃO: APAE DE 176 

UMUARAMA: - 11 votos – 36,67% - Total de registros – 30 – 100%. A 177 

comissão aprovou que o prazo para impugnação e recurso referente ao 178 

resultado da eleição é até dia 15 de Setembro de 2021, às 17h. Sendo 179 

que as notificações deverão ser enviadas para o e-mail: 180 

eleicaocedca2021@sejuf.pr.gov.br. Antes do término da eleição, a Dra. 181 

Luciana observou que a entidade CIEE de Cascavel não havia recebido 182 

nenhum voto. A Sec. Juliana respondeu que durante o suporte a entidade 183 

enviou e-mail dizendo que não tinha se canditado e que era somente 184 

votante. Foi enviado então, como resposta o protocolo 17.880.512-8 185 

constando o requerimento de inscrição do CIEE pela regional de Curitiba, 186 

Maringá e Cascavel. Além, da resolução nº 03/2021 da Comissão contendo a 187 

inabilitação da entidade como votante pela regional de Cascavel devido a 188 

duplicidade de cadastro.  189 

 190 

 191 

Encerramento:  A presidente da comissão, Ângela Mendonça, finalizou a 192 

reunião e agradeceu a disponibilidade e competência de todos (as) os 193 

envolvidos em prol do fortalecimento do controle social e da democracia. A 194 

presente ata foi elaborada por Juliana Muller, e após a aprovação será 195 

publicada no Dioe e disponibilizada no site do Cedca.  196 

 197 

 198 

 199 

 200 

 201 
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