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Reunião Plenária Extraordinária – 01 de Junho de 2020 9 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA/PR  10 

 11 

No dia primeiro de junho de 2020, às 09h30min em primeira chamada, o Conselho 12 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR reuniu-se 13 

extraordinariamente na sala de reuniões 5º andar, ala B do Palácio das Araucárias, 14 

rua Jacy Loureiro de Campos s/n°, Bairro Centro Cívico, em Curitiba – Paraná via 15 

conferência pela plataforma Zoom, com a participação dos seguintes 16 

conselheiros/as: Marcela Divair Evangelista (SEJUF/GOFS), Scheila Bruschz 17 

Meneguette (Hospital de Clínicas); Rodrigo Bonfim (Associação Hospitalar de 18 

Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro); Antônio Carlos Dourado (SEED), José Wilson 19 

de Souza (Instituto de Apoio a Adoção de Crianças e Adolescentes Trilhas do Afeto); 20 

Sandra Cristina Ferreira (SETI); Maria Tereza Chaves (Associação de Portadores de 21 

Fissura Lábio Palatal de Cascavel); Ires Damian Scuzziato (Centro de Educação 22 

Infantil Ledi Mass Lions); Rosineide Frez (SEED); Márcia Gonçalves Valim Paiva 23 

(Instituto Leonardo Murialdo) e Solimar Gouveia (DEADE/SEJUF). Convidados: Dra. 24 

Danielle Cristine Cavali Tuoto (CAOP/MP) e Dra. Luciana Linero. 1. Abertura: A 25 

secretaria executiva, Juliana iniciou a segunda extraordinária com a primeira 26 

chamada. 2 - Panorama das pendências da Secretaria-Executiva do CEDCA/PR – 27 

2019/2020: Iniciando a segunda parte da reunião com outra extraordinária, e terão 28 

duplas que averiguarão as reuniões do CEDCA, declara que com tristeza que 29 

organizaram o que estava pendentes, esse evento nunca tinha acontecido antes. O 30 

panorama está dividido em itens como: atas; os protocolos digitais; os protocolos 31 

físicos; as deliberações; atualização de site; encaminhamento das câmaras e 32 

encaminhamentos das reuniões extraordinárias. Em relação às atas, está 33 
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disponibilizado no grupo do Whatsapp do CEDCA do 34 

ano de 2019. Há um controle das atas do CEDCA de 2019, que havia indicado que as 35 

atas de fevereiro, março, abril e maio estavam aprovadas e publicadas, o que foi 36 

contestado que a ata de fevereiro foi publicada, porém as demais atas não foram 37 

encontradas, dessa forma terá que ser realizada uma busca no diário oficial do DIOE. 38 

Porque na rede da secretaria-executiva não foi encontrada. As reuniões de junho, 39 

julho e extraordinárias se encontram em redação, dando-se redigidas, agosto e 40 

setembro como publicadas, outubro extraordinária estão em redação, e a ordinária de 41 

outubro finalizada aguardando aprovação do CEDCA, e novembro e dezembro – 42 

ordinária e extraordinária – estão aguardando correção. A situação atual na secretaria-43 

executiva não tem uma pessoa específica para a elaboração da ata, a funcionária 44 

Roseli realizou duas atas em duas semanas e teve que pegar uma licença 45 

compulsória porque esteve breve a se aposentar. Antes tinha dois estagiários de 46 

Letras, semana passada foi determinada que os funcionários fizessem teletrabalho. 47 

Porém, como um dos estagiários, Gabriel, teve que fazer um aditivo no contrato para 48 

modificar o nome do supervisor, com um recesso de dez dias, depois do dia 12 de 49 

junho, o estagiário Gabriel auxiliará a secretaria-executiva em relação as atas. Após o 50 

dia 12 de dezembro só terá o estagiário Gabriel, para apoiar a secretaria-executiva e 51 

os doze conselhos existentes. Com relação às atas de 2020, tem um controle desde 52 

fevereiro que estão pendentes, e de março está finalizada para revisão, inclusive a 53 

próxima ata está iniciada pelo Gabriel antes do recesso. Há atas pendentes de março 54 

e abril, a primeira ata de maio estão pendentes pela pessoa estar responsável na 55 

equipe, que no caso é a Roseli. As demais atas de maio, inclusive as extraordinárias 56 

ainda estão pendentes, existem prejuízos se as atas não forem publicadas porque são 57 

atos públicos liberados pelo conselho que comanda a política. Em relação as 58 

deliberações, todas foram publicadas e publicizadas no diário oficial. Foram 59 

concluídas as publicizações do relato das câmaras no site. A redação de atas 60 

depende da aprovação dos conselheiros. Inclusive as pessoas para a realização da 61 

ata tem que ter perfil e qualificação para isso. Antes, para cada conselho era uma 62 

equipe de três pessoas, o controle e volume de documentos são muito altos, a 63 

colaboradora Dra. Bruna Linero (MP/PR), afirma que o CEDCA tem que solicitar a 64 

importância de se ter uma secretaria-executiva exclusiva para apoio pessoal. O 65 

Conselheiro Rodrigo menciona que não está falando apenas de prejuízo para a 66 
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comunidade, mas também é financeiramente 67 

prejudicial para falta de atos de ofício por não ter secretaria-executiva em 68 

funcionamento. É considerado um ato de execução pública, que o conselho delibera e 69 

quem está executando é a secretaria. É de extrema importância tanto na área pública 70 

como no conselho do CEDCA. Há conselheiros para ajudar nas atas mais antigas 71 

para conseguir concluir. Porém, a situação está muito preocupante para conseguir um 72 

avanço de trabalhos, conselheiros notam um retrocesso notável no processo. Sem 73 

uma boa equipe técnica, não há um bom funcionamento do restante. Há sugestões da 74 

suspensão de licença da funcionária Roseli depois de trinta dias. Ademais, têm outras 75 

pendências preocupantes, com trinta e cinco protocolos digitais pendentes e trinta e 76 

sete protocolos físicos desde janeiro de 2020, relacionados a chamamento público e 77 

treze protocolos físicos de assuntos diversos. Sobre as deliberações, tem com uma 78 

pendência sobre uma reunião de hoje e de maio, em relação do ano de 2019 estão 79 

todos encaminhados e publicados. Entre fevereiro a junho de 2020, foram colocados 80 

quase todos os encaminhamentos das câmaras de capacitação, políticas e garantias. 81 

Poderia com a análise dos representantes das câmaras e complementar esses 82 

documentos encaminhados pendentes de 2019 e realizar o dossiê pendente 83 

solicitado. Serão complementadas essas informações na planilha, de acordo com o 84 

que será repassado. Encaminhamento: Emissão de um ofício ao secretario contendo 85 

todas essas informações sobre as pendências do CEDCA/PR. O conselheiro, José 86 

Wilson, discute que precisa pensar em um mecanismo, sobre uma equipe específica e 87 

responsável pelos procedimentos, uma equipe para executar a política. Entrando em 88 

uma sucessão de reuniões sem tempo de um encaminhamento específico, o exemplo 89 

é que a reunião do mês passado está ainda pendente. Diante desse quadro, é 90 

necessário um prazo para organização administrativa, uma equipe focada com essa 91 

qualificação de cargo, com dinâmica estatal para conseguir uma resposta rápida de 92 

ofício. É melhor fazer o trabalho essencial de levantamento, para realizar o que for 93 

possível, terminando primeiro o relatório das demandas, logo quando for realizado a 94 

composição da equipe, poderá ser feito e organizado os relatórios. Um dos 95 

conselheiros sugere que seria interessante marcar uma reunião para poder ser 96 

incisivos com o novo secretário sobre estarem preocupados sobre o que está 97 

ocorrendo com o Conselho. Será colocado na pauta ordinária a apresentação dos 98 

dados e apresentação da ata. Sobre a construção do CENSE de Toledo, inaugurado 99 
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recentemente e elogiado pelas pessoas, muito 100 

averiguado para os atendimentos dos adolescentes, inclusive os alojamentos, a sala 101 

de lazer, a sala de aula, com capacidade para 60 adolescentes. Relacionado à 102 

semiliberdade, está localizado em bairro adequado com suporte de Restaurantes 103 

Populares e Unidade Básicas de Saúde, no local interno há hortas e churrasqueiras, é 104 

um local com ótima qualidade. A conselheira Solimar (DEASE/SEJUF) faz o convite 105 

para visita do novo local de socioeducação. 3. Encerramento: Há notas de 106 

agradecimento e felicitações ao coletivo do CEDCA, em seguida, a reunião é 107 

encerrada. A presente ata foi degravada pela estagiaria de letras do DEDIF/SEJUF, 108 

Edimara do Nascimento, e após a aprovação será publicada no DIOE e 109 

disponibilizada no site do CEDCA/PR.  110 


