
                                                                                                                                                

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho- SEJUF

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

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º Andar Bloco 'D' - Palácio das Araucárias. CEP

80530-915 - Curitiba – Paraná 

Reunião Extraordinária - Junho/2019

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

CEDCA/PR –12/06/2019 

Aos doze dias do mês de junho do ano de 2019 (12/06/2019), às nove horas, na sala de Gestão

do Palácio das Araucárias, sala Fani Lerner,  à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº, 7° andar,

Centro Cívico em Curitiba-PR, foi dado início a mais uma Assembleia Extraordinária do Conselho

da  Criança  e  do  Adolescente  do  Paraná  CEDCA/PR,  para  a  qual  os  Conselheiros  foram

previamente  convocados.  Reunião  iniciada,  conforme  previsão  regimental,  com  o  Presidente

desse Colegiado,  Conselheiro  Renann Ferreira.  Segue a  relação dos conselheiros  presentes:

Débora Cristina dos Reis Costa (Associação Paranaense de Cultura de Curitiba – APC),

Alexandra Alves José (Instituto Leonardo Murialdo), Renann Ferreira (Guarda Mirim de Foz

do  Iguaçu),  Thiago  Alberto  Aparecido  (APAE  de  Santo  Antônio  da  Platina);  Vera  Lúcia

Barletta  (Associação  Fênix),  Marcio  Bernardes  de  Carvalho  (Associação  Hospitalar  de

Proteção à Infância Doutor Raul Carneiro), Suzian Cristine Fidelix (Associação Antônio e

Marcos Cavanis), Cristiane P. Fernandes Amaral (Organização Encontro Fraterno Lins de

Vasconcellos),  Maria Tereza Chaves (Associação de Portadores de Fissura Labio-Palatal

Cascavel), Dinari de Fátima Estrela Pereira (Centro de Nutrição Renascer), Maria Leolina

Couto  Cunha  (ACRIDAS);  Letícia  Trento  Comim  (Casa  Civil),  Antônio  Carlos  Dourado

(SEED-Esporte),  Luiz Felipe Cunha dos Santos (SETI),  Ângela Mendonça (SEJUF/DPCA),

Priscila  de  Albuquerque  Maranhão  Polati  Veiga  (SEJUF/DPCA),  Marcela  Divair  Martins

Evangelista  (SEJUF/GOFS);  Rosineide  Frez  (SEED),  David  Antônio  Pancotti

(SEJUF/DEASE), Solimar de Gouveia (SEJUF/DEASE); Sergio Tadeu Monteiro de Almeida

(SEJUF/Trabalho), Jéssica Luiz Dinardi (SESA); Lucimeia Swiech (SESP), Lenise Rosseto

da Silva (SEPL).  Colaboradores: Murilo Rodrigues Caldeira (Secretaria Executiva do CEDCA),

Bruna Saraiva (OAB/PR), Anderson Rodrigues Ferreira (OAB/PR), Luciana Linero (CAOP/MPPR)
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e a Danielle C. C. Tuoto (MPPR).  O Presidente  Renann Ferreira iniciou a reunião dando boas

vindas  aos  Conselheiros,  apresentando  a  pauta  do  dia,  qual  seja,  Superavit  do  FIA  e

continuidade do Plano de Ação 2019.  Antes de ter  início a apresentação pela  técnica e

conselheira Marcela Evangelista, a conselheira Débora Costa fez uso da palavra,  pedindo que

ficasse registrado que está havendo demora para o encaminhamento de arquivos de deliberação

do Conselho, inclusive as planilhas do GOFS, o que traz prejuízos para a análise do que discutido

nas reuniões, feitas apenas com base em anotações individuais dos conselheiros. O Presidente

Renann Ferreira  sugere como encaminhamento,  que os arquivos fiquem salvos em poder  da

Secretaria  Executiva,  para  que  ela  encaminhe  os  arquivos  para  os  conselheiros.

Encaminhamento:  A Secretaria  Executiva  deverá  manter  os  arquivos  apresentados  em

plenária  salvos  no  seu  banco  de  dados,  para  que  posteriormente  faça  o  seu

encaminhamento para os conselheiros. 1. SUPERAVIT DO FIA: com a palavra, a conselheira e

técnica Marcela Evangelista trouxe para a reunião uma planilha contendo a sugestão de valores

para aporte de recursos nas linhas aprovadas na reunião extraordinária de maio de 2019, pois

havia ficado definido em consenso pelos conselheiros apenas a criação das novas linhas, sem fazer o

aporte de recursos naquele momento. Relata que existia um recurso alocado na deliberação destinada a

obras, no valor de R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), mas que devido a entraves junto a PGE

não foi possível fazer o edital, impasse que perdura há mais de 02 (dois) anos. A técnica sugere que

este  recurso  seja  redirecionado  para  outros  projetos,  complementando  por  exemplo,  garantia  a

atendimento familiar, aprendizagem, trabalhando em editais mas em outro contexto que não obras,

ficando o restante do saldo do superavit destinado para outras ações. Após a fala da técnica Marcela

Evangelista, vários conselheiros fizeram uso da palavra trazendo discussões a respeito da deliberação

de obras  e  a necessidade de sua manutenção,  que não serão aqui  degravadas pela  Secretaria

Executiva, conforme orientação contida no paragrafo 1º, do artigo 12 do Regimento Interno do CEDCA.

A título de registro, porém, fica consignada em ata a solicitação/pedido de vista do edital de obras feito

pelo presidente Renann Ferreira, para confecção de parecer que será apresentado na Câmara de

Políticas.  Encaminhamentos aprovados: o conselheiro Renann Ferreira terá vista do edital de

obras,  apresentando  parecer  na  Câmara  de  Políticas,  ficando  os  demais  conselheiros

incumbidos de apresentar contribuições em plenária. Novamente com a palavra, a técnica Marcela

Evangelista informou que o saldo a deliberar é de R$ 21.069.431,91 (vinte e um milhões, sessenta e

nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e um centavos). Na oportunidade ela projetou o

detalhamento do saldo do supervavit, que segue aqui registrado:  “Recurso Redirecionados para o
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Sistema  Socioeducativo  –  R$6.877.526,89  (relativo  a  Liberdade  Cidadã  e  AFAI  que  serão

discutidos  internamente,  e  não  computam  saldo  disponível  para  deliberar).  Recursos

Redirecionados para Enfrentamento às Violências - R$36.350,00. Recursos Redirecionados para

Ações  Intersetoriais  de  Convivência  Familiar  e  Comunitária  Previstas  no  Plano  Decenal  –

R$869.653,39.  FIA  Geral  Livre  para  deliberar  –  R$9.691.936,57.  Superavit  Fonte  131  -

R$6.777.065,02;  Superavit  Fonte  250  –  R$3.694.426,93;  TOTAL  A  DELIBERAR  –

R$21.069.431,91”. A técnica Marcela Evangelista explica, dentro das 07 (sete) linhas novas que

foram  criadas  e  dos  objetivos  traçados,  justificando  ponto  a  ponto  com  a  colaboração  dos

conselheiros David Pancotti, Solimar de Gouveia e Angela Mendonça, a seguinte proposta para

alocação  dos  recursos  do  superavit:  PROPOSTA 01.: Proposta  apresentada  pela  técnica  e

conselheira Marcela Evangelista. “No objetivo 2, que trata do Fortalecimento do Sistema de Garantia

de Direitos, foi proposto alocar o valor de R$3.990.000,00 (três milhões, novecentos e noventa mil

reais) na linha 4 - “Apoio e fortalecimento aos CMDCA’s” para atendimento a todos os municípios

do Paraná.  No objetivo 4,  que trata do Enfrentamento à Violência,  foi  proposto alocar o valor  de

R$1.800.000,00 na linha 4 - “Fortalecimento das redes de proteção, por meio dos NEDDIJ'S

(redes municipais e regionais, comissões de enfrentamento)”. No objetivo 6, que trata de Garantir o

direito a convivência familiar e comunitária, foi proposto alocar o valor de R$1.500.000,00 na linha 5 -

“Acolhimento,  em  República,  ao  egresso  da  Socioeducação  e  de  outras  Unidades  de

Acolhimento” - projeto piloto - e R$1.5000.000,00 na 6 - “Acolhimento de crianças e suas famílias,

em atendimento de saúde” - projeto piloto. No objetivo 8, que trata do Financiamento das Ações do

SINASE, foi proposto alocar o valor de R$2.882.085,02, como complementação, na linha 3 – “Ações

de qualificação para adolescentes, em meio fechado”, sendo uma parte para qualificação e outra

parte para bibliotecas. No objetivo 11, que trata da Promoção de Direitos, foi proposto alocar o valor de

R$ 1.500.000,00 na linha 4 - “Estímulo a participação comunitária” - projeto piloto. Feita a proposta,

a técnica também disse que foi pensado alocar recursos para os projetos do centro integrado de

atendimento, que são obras, porém o valor não foi divulgado na plenária pois seria abordado na próxima

reunião plenária.  Depois dessa apresentação inicial,  teve início uma série de discussões entre os

conselheiros e demais colaboradores do Conselho, inclusive com a participação dos conselheiros que

fazem parte dos departamentos da SEJUF contemplados com os recursos, sobre a proposta de valores

que ficariam destinados a distribuição orçamentária relativa ao superavit do FIA, as quais utilizaram

parcela significativa do tempo da reunião, e não serão aqui degravadas pela Secretaria Executiva,

conforme orientação contida no paragrafo 1º, do artigo 12 do Regimento Interno do CEDCA. A título de
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registro, o presidente Renann Ferreira encaminhou pela suspensão da plenária, para a realização

de debates e formulação de novas propostas quanto a alocação de recursos do superavit do FIA,

que serão retomadas pela plenária na parte da tarde, após o intervalo do almoço.  Antes de

suspender a reunião, fica registrada que houve fala da Senhora Janaina, da APACN, discorrendo sobre

a demanda de acolhimento  de  crianças e  adolescentes  oriundos  do interior  do estado,  que  são

portadores de câncer, e ficam hospedados com suas famílias em pensões e lugares afim, que não

contam com recursos públicos para manutenção, chamando a atenção para aprovação de recursos na

linha criada para contemplar este tipo de situação, que conta com demanda reprimida de 60 (sessenta)

atendimentos. Após o intervalo do almoço,  foram apresentadas outras duas propostas alternativas

àquela feita pela conselheira e técnica Marcela Evangelista. Seguem transcritas as propostas, para

fim de registro: PROPOSTA 02: Esta proposta foi apresentada pelos conselheiros da sociedade civil,

no início da tarde, após o retorno do intervalo do almoço. No objetivo 2, que trata do Fortalecimento do

Sistema de  Garantia  de Direitos,  foi  proposto  alocar  o  valor  de  R$  3.990.000,00 (três milhões,

novecentos  e  noventa mil  reais)  na  linha 4  -  “Apoio  e  fortalecimento aos  CMDCA’s” para

atendimento a todos os municípios do Paraná. No objetivo 4 as linhas criadas permaneceram sem

recursos. No objetivo 6, que trata de Garantir o direito a convivência familiar e comunitária, foi proposto

alocar o valor de  R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no Programa Crescer em Família –

Acolhimento, ficando as linhas criadas sem recurso. No objetivo 8, que trata do Financiamento das

Ações do SINASE, foi proposto alocar o valor de R$2.882.085,02 (dois milhões, oitocentos e oitenta

e dois mil, oitenta e cinco reais e dois centavos) na linha 3 – “Ações de qualificação para

adolescentes, em meio fechado” e  R$ 1.327.914,98 (um milhão, trezentos e vinte e sete mil,

novecentos  e  quatorze  reais  e  noventa  e  oito  centavos)  para  reformas  das  Unidades  de

Socioeducação,  ficando sem recursos a  linha 4  que foi  criada.  No objetivo 11,  que trata da

Promoção de Direitos, foi proposto o valor de  R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)

para a linha 4 - “Estímulo a participação comunitária”, e R$ 6.369.431,91 (seis milhões, trezentos

e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e um centavos) para a nova

edição do Edital Geral. O conselheiro Renann Ferreira explicou que nesta proposta a discussão sobre

“acolhimento, em república, ao egresso da socioeducação e de outras unidades de acolhimento” e

ainda, “acolhimento de crianças e suas famílias, em atendimento de saúde” ficarão suspensos para

discussão em reunião conjunta com o CEAS. A questão do centro integrado não chegou a ser cogitada,

por exigir uma melhor análise, ficando suspensa para um segundo momento. PROPOSTA 03: Proposta

construída em consenso entre os conselheiros da sociedade civil e conselheiros governamentais. No
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objetivo 2, que trata do Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos, foi proposto alocar o valor de

R$  3.990.000,00 (três   milhões,  novecentos  e  noventa  mil  reais)  na  linha  4  -  “Apoio  e

fortalecimento aos CMDCA’s” para atendimento a todos os municípios do Paraná. No objetivo 4 as

linhas criadas permaneceram sem recursos. No objetivo 6, que trata de Garantir o direito a convivência

familiar e comunitária, foi proposto alocar o valor de  R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no

Programa Crescer em Família – Acolhimento, ficando as linhas criadas sem recurso. No objetivo 8,

que trata do Financiamento das Ações do SINASE, foi proposto alocar o valor de R$1.863.765,02 (um

milhão, oitocentos e sessenta e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dois centavos) na

linha 3 – “Ações de qualificação para adolescentes e qualificação de bibliotecas,  em meio

fechado” e  R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil  reais) para reformas das Unidades de

Socioeducação,  ficando sem recursos a  linha 4  que foi  criada.  No objetivo 11,  que trata da

Promoção de Direitos, foi proposto o valor de  R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)

para  a  linha  4  -  “Estímulo  a  participação  comunitária”,  e  R$  5.615.666,89  (cinco  milhões,

seiscentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) para a

nova  edição  do  Edital  Geral. Após  a  leitura  da  proposta  construída  de  forma  mista,  alguns

conselheiros e conselheiras fizeram uso da palavra trazendo discussões a respeito da distribuição dos

recursos nos moldes propostos, que não serão aqui degravadas pela Secretaria Executiva, conforme

orientação contida no paragrafo  1º,  do artigo 12 do Regimento Interno do CEDCA. Em votação,

SAGROU  VENCEDORA A PROPOSTA 03,  QUE FICOU APROVADA A UNANIMIDADE PELO

CONSELHO. Superada a questão, passou-se para o próximo ponto de pauta. 2. CONTINUIDADE DO

PLANO DE AÇÃO 2019 DO FIA.: a conselheira e técnica Marcela Evangelista lembra que houve a

apresentação do plano de ação do FIA, e a sua aprovação na reunião plenária extraordinária de maio de

2019, e informa que será acrescido nele as linhas e os recursos relativos ao superavit do FIA que foram

aprovados no ponto 1 da pauta da presente reunião. Ressalta ainda que o plano de ação será publicado

em deliberação do Conselho nos próximos dias.  Em votação, ficou aprovada a unanimidade a

proposta final do plano de ação do FIA. 3.   ENCERRAMENTO:   Por fim, sem mais assuntos a serem

tratados, o presidente Renann Ferreira deu a reunião por encerrada, agradecendo a todos. A presente

Ata foi lavrada por Murilo Rodrigues Caldeira, Secretário Executivo do Conselho Estadual dos Direitos

da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná, lotado na Divisão de Apoio aos Conselhos –

Departamento de Direitos Humanos (DEDIF) e, após sua leitura e aprovação, será publicada no DIOE e

disponibilizada no site do CEDCA/PR.
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