
 

 

 

 

 

Publicada no dia 16/04/2021 – DIOE nº 10916 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF  6 

 7 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR 8 

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º Andar Bloco 'D' - Palácio das Araucárias. 9 

CEP 80530-915 - Curitiba – Paraná  10 

  11 

Reunião Plenária Extraordinária – 18 de junho de 2020 12 

 13 

No decimo oitavo dia do mês de Junho, às 09h30 em primeira chamada, o Conselho 14 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR reuniu-se 15 

extraordinariamente na sala de reuniões 5º andar, ala B do Palácio das Araucárias, rua 16 

Jacy Loureiro de Campos s/n°, Bairro Centro Cívico, em Curitiba – Paraná e via web 17 

conferência pelo site https://zoom.us/pt-pt/meetings.html, conforme orientações 18 

estabelecidas pela OMS em decorrência à pandemia da COVID-19, com a presença dos 19 

seguintes conselheiros presentes: Presidente – Ângela Christianne Lunedo de Mendonça 20 

(SEJUF/DPCA); Antonio Carlos Pereira (AMOA); Thiago Alberto Aparecido (APAE 21 

Maringá); Scheila Bruschz Meneguette (Hospital de Clínicas); Rodrigo Bonfim 22 

(Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro); Adriano Roberto dos 23 

Santos (Associação Antonio e Marcos Cavanis);  José Wilson de Souza (Instituto de Apoio 24 

a Adoção de Crianças e Adolescentes Trilhas do Afeto); Maria Tereza Chaves (Associação 25 

de Portadores de Fissura Lábio Palatal de Cascavel); Ires Damian Scuzziato (Centro de 26 

Educação Infantil Ledi Mass Lions); Yvy Karla Bustamante Abbade (Unilehu); Adriane 27 

Isabelle Fagundes dos Santos (SECC); Frede Henrique Dias (ASP);  Débora Cristina dos 28 

Reis Costa (APC); Márcia Gonçalves Valim Paiva (Instituto Leonardo Murialdo); Rosineide 29 

Frez (SEED);  ; Alberto Marsicano Junior (Casa Civil); Solimar de Gouveia 30 

(DEASE);Sandra Cristina Ferreira (SETI); Priscila de Albuquerque Maranhão Polati Veiga 31 

(SEJUF/DPCA); Marcela Divair Evangelista (SEJUF/GOFS);  David Antonio Pancotti 32 

(DEASE); Jéssica Luiz Dianardi (SESA); Luciméia Swiech (SESP); Lenise Rosseto da 33 

Silva (SEPL); Convidados: Dra. Bruna Saraiva (OAB); Dra. Danielle Cristine Cavali Tuoto 34 

(CAOP/MP); Juliana Muller (SEJUF);  1. Abertura: a presidente deu início à reunião 35 

saudando a todos os presentes. 2. Aprovação da pauta: incluiu-se na pauta a discussão 36 

https://zoom.us/pt-pt/meetings.html
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sobre a pauta da reunião ordinária. 3. 37 

Eleições Vice-Presidência: a presidente prosseguiu com a palavra e relatou que a 38 

comissão eleitoral, representada pelos seus conselheiros, juntamente à Dra. Luciana 39 

acompanhou-se as formalidades para eleição do/da vice-presidente, dos quais se extraiu 40 

o entendimento de que todas os procedimentos regulares previstos no regulamento, 41 

evidentemente, foram devidamente atendidos, transcorrendo sem impugnações – embora 42 

a condição excepcional da pandemia; por derradeiro, questionou outra vez mais aos 43 

conselheiros se há alguma objeção em matéria de impugnar o procedimento, solicitando 44 

que se manifestem na ocasião de tal identificação. Sem manifestações, decorreu-se a 45 

continuidade da inscrição do candidato único, o conselheiro José Wilson, representante  46 

da Sociedade Civil a partir da região de Londrina. A candidatura foi aprovada e 47 

reconhecida pela plenária. Sendo assim, o conselheiro José Wilson foi devidamente 48 

empossado com o cargo de vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança 49 

e do Adolescente do Paraná. O vice-presidente agradeceu ao conselho pela confiança 50 

que lhe é depositada e exprimiu que junto à presidência o trabalho árduo de tocar o 51 

conselho torna-se mais fácil. Solicitou a participação e auxílio de todos, apontando que a 52 

estrutura demanda tal inclusão, e colocaram-se aberto para críticas, elogios, 53 

questionamentos e afins. Encerrou sua fala expressando a esperança de realizar uma boa 54 

gestão. Adiante, abriu-se espaço para inscrição para falas e colocações. A Dra. Danielle 55 

parabenizou o novo vice-presidente pela eleição e desejou boa sorte a fim de que se 56 

realize aquilo que é desejo de todos os presentes: deliberar as políticas públicas do 57 

Estado e conseguir que estas sejam executadas em prol da criança e do adolescente. A 58 

Dra. Luciana também o parabenizou, frisando a larga história que o agora vice-presidente 59 

tem na área da infância e manifestou o entendimento de que o cargo não poderia estar 60 

melhor representado, ressaltando a contribuição que este poderá trazer. A conselheira 61 

Ires também o parabenizou e frisou a larga experiência deste na área da criança, 62 

desejando-lhe boa sorte. O coronel Pancotti o parabenizou, salientou sua larga 63 

experiência em gestão pública e na defesa da criança e do adolescente, apontou a 64 

grande responsabilidade que é estar junto à presidente à frente do CEDCA, inclusive por 65 

conta das ações que serão praticadas em todo o Estado, mas disse ter certeza que o 66 

vice-presidente auxiliará e somará forças; pediu que o vice-presidente mantivesse o olhar 67 

de atenção ao adolescente em conflito com a lei, haja vista que este foi um militante da 68 
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causa. A presidente Ângela agradeceu a 69 

participação e parceria da antiga vice-presidente, a Sra. Gisele Figueiredo, e explanou 70 

que os motivos de sua saída estiveram alheios à sua vontade, mas lhe deus boas vindas 71 

aos debates e contribuições junto ao CEDCA; registrou ainda sua alegria e gratidão em 72 

ter-lhe como sua colega nesse período que apesar de curto foi marcante em sua vida. O 73 

Dr. Bruno também pediu a palavra para parabenizar ao vice-presidente José Wilson e 74 

expressou sua esperança de que seja uma gestão produtiva para a criança e adolescente. 75 

4. Pauta da Reunião Ordinária: a Dra. Danielle solicitou que se inclua na reunião 76 

ordinária a divulgação dos boletins diários e semanais sobre a situação da covid-19 nas 77 

unidades socioeducativas, a fim de que seja possível o acompanhamento dos números; 78 

solicitou também que seja pensado na periodicidade da informação, no intuito de lhe 79 

atribuir transparência, informar aos conselheiros e à sociedade civil. A presidente apontou 80 

a abordagem do assunto dentro do ponto que trata das crianças em acolhimento, com 81 

atualizações e acompanhamento em todas as reuniões do CEDCA; a partir das atas 82 

elaboradas na comissão, enviar a informação aos conselheiros, o que permitira a 83 

tramitação de informação atualizada a cada semana. A conselheira Márcia também 84 

apontou a elaboração de um questionamento aos municípios acerca de como estão as 85 

contaminações de crianças e adolescentes, qual a vulnerabilidade e afins, expondo as 86 

situações problemáticas a fim de que sejam corrigidas; a presidente disse que o assunto 87 

será abordado no trecho em que se refere aos apontamentos da SESA do Comitê da 88 

COVID-19. Em relação ao comitê, afinal, a presidente explanou que sua participação e do 89 

vice-presidente em representação ao CEDCA acontecem em resposta ao convite recebido 90 

para tal, o qual foi devidamente referendado. O coronel Pancotti ainda explanou das 91 

medidas de segurança que estão sendo adotadas em todas as unidades socioeducativas, 92 

aquisição de materiais e contenção de danos, dizendo que não se registrou grandes 93 

complicações e ou causos, que o trabalho de prevenção tem bem se estendido aos 94 

servidores e que as informações têm sido repassadas diretamente ao Comitê, assim 95 

como a demanda por transferência também será levada. Encerramento: sem mais 96 

colocações, exposições e encaminhamentos, a reunião encerrou-se. A presente ata fora 97 

redigida pelo estagiário de letras Gabriel de Franco Rocha, do DEDIF, e após aprovada 98 

será publicada no DIOE e publicizada no site do CEDCA/PR. 99 


