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Câmara Setorial de Capacitação, Mobilização e Articulação (Apoio técnico: Juliana Sabbag)  

3.1 – Comitê Gestor do SIPIA Conselho Tutelar (pauta permanente); 

Resumo: A Coordenadora Estadual relata que continuam os trabalhos para liberação de senhas do SIPIA, tanto 

no ambiente de treinamento quanto no ambiente de produção. Que no último mês tem se intensificado os 

eventos on line promovidos pela Coordenação Nacional e divulgados para os Conselheiros Tutelares do Estado 

do Paraná. 



Parecer da Câmara: Ciente 

Parecer do CEDCA: Ciente 

 

3.2 – Escola de Conselhos (pauta permanente): 

Resumo: A técnica Juliana Sabbag informa que houve, em 02 de junho de 2020, reunião entre a SETI e a 

SEJUF, onde foi informada a impossibilidade de se realizar uma única MCO para que a SETI realizasse o 

repasse o recurso para as Universidades Estaduais. Assim, para a formalização das parcerias entre a SEJUF e 

as sete Universidades Estaduais, voltamos ao plano anterior que é que se formalize um termo com cada uma 

das sete Universidades. Para isso é necessário que as Universidades encaminhem as alterações nos Planos de 

Aplicação que compõe os Planos de Trabalho, conforme as orientações da Gestão de Fundos, ou seja, com 

detalhamentos dos recursos e apresentação de orçamentos. Ainda, ficou esclarecido que é importante que se 

trabalhe para que o repasse de recurso aconteça ainda em 2020, para que se possam iniciar as tratativas que 

antecedem o início das aulas com os municípios, a programação do site e a revisão do material escrito que é de 

uso dos Conselheiros no curso, mas que precisa de atualização porque foi escrito em 2012/2013. Nesse 

momento, os departamentos financeiros das Universidades estão providenciando os três orçamentos 

detalhados. 



Ainda, na mesma reunião, a SETI solicitou que se enviassem todos os protocolos físicos onde houveram 

manifestações da PGE a cerca do repasse de recursos, para que se fizesse uma nova consulta a cerca das 

viabilidades de se estabelecer outras modalidades de repasse de recurso, como por exemplo a 

descentralização de orçamento entre as SEJUF e as demais Secretarias. 

Parecer da Câmara: Ciente. 

Parecer do CEDCA: Ciente.  

 

3.3 – Atividades alusivas aos 30 anos do ECA. 

 

Resumo: A Câmara de Capacitação apresenta uma proposta de eventos virtuais em virtude da celebração dos 

30 anos do ECA. 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - Avanços e desafios 

De 13 a 31 DE JULHO DE 2020 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que completa 30 anos em 2020, é considerado o marco legal e 
regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. 



1. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 
Nome do Projeto: Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA- avanços e desafios  
Abrangência do Projeto: Interinstitucional/Todos os Municípios  
 
 3. PÚBLICO-ALVO 
Profissionais da Educação, Saúde, Assistência Social, Socioeducação, Segurança Pública, Justiça, 
Conselheiros Tutelares, Conselheiros de Direitos, Sociedade Civil, Crianças, Adolescentes e suas famílias. 
4. OBJETIVOS 
4.1 Geral 
Promover o diálogo entre os agentes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) 
acerca dos avanços e desafios da implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA.). 
4.2 Específicos 
1- Fortalecer a reflexão sobre a importância das políticas públicas de atendimento aos direitos fundamentais da 
criança e do adolescente. 
2- Estimular a participação da sociedade civil, especialmente de jovens e adolescentes, para a defesa dos 
direitos de crianças e adolescentes. 
3- Sensibilizar e promover reflexão sobre a importância da articulação do SGDCA e a defesa dos direitos 
previstos no ECA 
4- Avaliar os avanços, conquistas, dificuldades e desafios na implementação dos direitos previstos no ECA, de 
1990 até o momento. 
5- Capacitar os agentes do SGDCA para o fortalecimento do trabalho em rede. 
6 - Oferecer subsídio teórico-metodológico acerca das políticas de atendimento à criança e ao adolescente para 
os agentes do SGDCA.  
5. METAS 



Atingir a participação de mais de 1.000 agentes do SCDCA (profissionais da Educação, Saúde, Assistência 
Social, Socioeduação, Segurança Pública, Justiça, Conselheiros Tutelares, Conselheiros de Direitos, Sociedade 
Civil, Crianças, Adolescentes e suas famílias) de diversas regiões do Estado do Paraná. 

6. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

Tendo em vista o período de permanência da pandemia pelo novo coronavírus e a diretriz de isolamento social, 
as ações alusivas aos 30 anos do ECA acontecerão de forma on -line, utilizando-se ferramentas digitais como 
lives, material de veiculação digital , entre outros. 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO DE LIVES  

1ª Semana – De 13 a 17 de Julho 

DATAS HORÁRIO TEMA 

 

PALESTRANTES 

 

INSTITUIÇÃ
O 

ÓRGÃO 
RESPONSÁV

EL 

13/07/2020 Das 10:00 às 
12:00 horas 

Live” de abertura: Dr. Olympio de Sá MP-PR CEDCA-PR 



(segunda-
feira) 

(no máximo)  Panorama atual do 
Estatuto da Criança e 
Adolescente (ECA): 
Avanços e Desafios 

Sotto  Mayor Neto 

 

14/07/2020 

(terça-feira) 

Das 10:00 às 

12:00 horas Os Conselhos de Direitos 
da Criança e do 
Adolescente e os 30 anos 
do ECA:  

    CEDCA-PR 

14/07/2020 

(quarta-
feira) 

Das 10:00 às 

12:00 horas 

O judiciário e os 30 anos 

do ECA:      CAOPCAE/M
P-PR 

16/07/2020 

(quinta-
feira) 

Das 10:00 às 

12:00 horas 

Legislação Brasileira e os 

30 anos do ECA     OAB 



17/07/2020 

(sexta-feira) 

Das 10:00 às 

12:00 horas 

O Conselho Tutelar e os 

30 anos do ECA     DPCA/SEJUF 

2ª Semana – De 20 a 24 de Julho 

DATAS HORÁRIO  TEMA 

 

PALESTRANTES 

 

INSTITUIÇÃ
O 

ÓRGÃO 
RESPONSÁV

EL 

20/07/2020 

(segunda-
feira) 

Das 10:00 às 

12:00 horas A Educação, a Escola e os 
30 anos do ECA 

 
 SEED-PR 

21/07/2020 

(terça-feira) 

Das 10:00 às 

12:00 horas Saúde da Criança e do 
Adolescente e os 30 anos 
do ECA 

    SESA-PR 



22/07/2020 

(quarta-
feira) 

Das 10:00 às 

12:00 horas Políticas de Assistência 
Social e  os 30 anos do 
ECA 

    DAS/SEJUF 

23/07/2020 

(quinta-
feira) 

Das 10:00 às 

12:00 horas Segurança Pública e os 30 
anos do ECA 

    SESP-PR 

24/07/2020 

(sexta-feira) 

Das 10:00 às 

12:00 horas Socioeducação os 30 anos 
do ECA 

    DEASE/SEJUF 

3ª Semana – De 27 a 31 de Julho 

DATAS HORÁRIO  TEMA 

 

PALESTRANTE
S 

 

INSTITUIÇÃ
O 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVE

L 



27/07/2020 

(segunda-
feira) 

Das 10:00 às 

12:00 horas Enfrentamento às 
Violências Contra 
Crianças e Adolescentes e 
os 30 anos do ECA 

  SETI e 
DPCA/SEJUF 

28/07/2020 

(terça-feira) 

Das 10:00 às 

12:00 horas Trabalho Infantil e os 30 
anos do ECA 

    SESA e 
DAS/SEJUF 

29/07/2020 

(quarta-
feira) 

Das 10:00 às 

12:00 horas Esporte, Cultura e Lazer e 
os 30 anos do ECA 

    SEED e SECC 

30/07/2020 

(quinta-
feira) 

Das 10:00 às 

12:00 horas Acolhimento Institucional 
e os 30 anos do ECA 

    DAS/SEJUF 



31/07/2020 

(sexta-feira) 

Das 10:00 às 

12:00 horas Adoção, Direito à 
Convivência Familiar os 
3à 0 anos do ECA 

     DPCA/SEJUF 

Ainda é preciso decidir qual canal no Youtube pode hospedar essas lives e quem na Comunicação 
Social pode fazer os banners de convite, com os links e logo de cada Instituição. 

Outra ação é a gravação de vídeos curtos, para serem divulgados nas mídias sociais, o ideal seria 
conseguir produzir até 10 vídeos, com parceiros do Sistema de Garantia de Direitos, com temas 
relacionados aos Direitos Fundamentais de Crianças e Adolescentes. 

E ainda a proposta de lançamento do selo comemorativo aos 30 anos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, para ser utilizado nas lives e nos demais eventos alusivos a essa data. 

Parecer da Câmara: Aprovado o formato e a programação do projeto, sendo que a Câmara deverá se reunir 

(data a ser definida) para a realização de ajustes no projeto com as sugestões elencadas, tais como a junção 

dos temas Acolhimento Institucional e a Adoção, Direito à Convivência, além da inclusão do tema referente ao 

trabalho intersetorial em rede, algumas alterações na arte e a viabilização da tradução em libras na live. 

Parecer do CEDCA: Aprovado o parecer da Câmara.  

 



 

 

 


