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Câmara Setorial de Capacitação, Mobilização e Articulação.  

(Apoio técnico: Juliana Muller Sabbag)  

 

3.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,assim como teve inicio Ciclo de Palestras da SEJUF para a formação 

dos Atores do Sistema de Garantia de Direitos, com ênfase no Conselho Tutelar. Já 

tivemos encontros dia 04 e 11 de novembro. Teremos outros 4 encontros ainda em 2020.  

 



 

A programação dos encontros é a que segue: 

 

1. Leituras sobre os dados de direitos violados do SIPIA: possíveis aplicações para 

melhorar as políticas públicas e a atuação política do Conselho Tutelar; 04/11 

2. SIPIA: da base cadastral (criança, família e unidades SGD) a denúncias; 11/11 

3. SIPIA: aplicação, acompanhamento e encerramento de medidas; 25/11 

4. Trabalho em rede: a pluralidade de conceitos e responsabilidades dos diferentes 

atores. 02/12 

5. Negligência e Convivência Familiar: conceitos, desafios e as políticas públicas; 09/12 

6. Evasão e indisciplina escolar; 16/12 

 

Parecer da Câmara: Ciente 

Parecer do CEDCA: CIENTE 

 

3.2 – Escolas de Conselhos (pauta permanente); 

 

Resumo: A SEJUF recebeu das Universidades Estaduais os Planos de Trabalho e seus 

respectivos Planos de Aplicação. Esses Planos já foram analisados pela Coordenação 

Técnica e Gestão de Fundos e agora estão sendo encaminhados para a PGE, para 

parecer. A previsão é que ainda em 2020 todos os processos sejam encaminhados para a 

PGE. A Conselheira Ires solicitou retorno da Secretaria Executiva do CEDCA a respeito 

dos envios de ofício que ficaram deliberados na reunião ordinária de outubro, caso não 

tenham sido encaminhados, a técnica Juliana Sabbag fica responsável por encaminhar a 

listagem das Instituições que compõe a Escola de Conselhos, para que esse envio ocorra 

ainda em 2020. 

 

Parecer da Câmara: Solicitar a SE/CEDCA retorno sobre os envios dos ofícios. Caso não 

tenham sido encaminhados, realizar o envio com urgência, dando prazo de resposta de 

no máximo 15 dias a partir do recebimento. 

Parecer do CEDCA: APROVADO 

 

 

3.3 – Comitê de Participação dos Adolescentes (pauta permanente). 

 

Resumo: A Conselheira Débora irá fazer o relato na Plenária sobre a CPA. 

 



 

Parecer da Câmara: Ciente 

Parecer do CEDCA: CIENTE 

 

3.4 – Orientações aos CMDCA’s sobre as deliberações da OSC’s; 

 

Resumo: A conselheira Ires relata que tem havido muitas interpretações equivocadas a 

respeito das deliberações do CEDCA onde há repasses de recursos aos fundos 

municipais e para as Organizações da Sociedade Civil. Por conta disso, solicita que se 

paute de forma permanente que a Câmara de Capacitação, Mobilização e Articulação 

produza materiais informativos a respeito dessas deliberações, de forma a deixar claro 

aos municípios de que forma é possível acessar os recursos deliberados para esse fim. 

Essas atividades deverão ter início a partir de fevereiro de 2021, haja vista as mudanças 

nos CMDCAS em razão das eleições municipais e ainda a troca de Conselheiros do 

CEDCA entre as Câmaras. 

 

Parecer da Câmara: Aprovada a solicitação da Conselheira. 

Parecer do CEDCA: APROVADO 

 

 

3.5 – Carta de orientação aos CMDCA’s sobre o retorno das atividades presencias. 

 

Resumo: Apresentação de Minuta de Deliberação do CEDCA a respeito do retorno as 

aulas presenciais curriculares, de acordo com o discutido na reunião extraordinária sobre 

esse tema. 

 

Parecer da Câmara: Aprovada a minuta, com alterações e com o encaminhamento de 

leitura do texto na planária para validação da versão final. 

Parecer do CEDCA: APROVADO PARECER DA CÂMARA 

 

 

3.6 – Nota do CMDCA de Irati sobre a X Conferência Estadual de Assistência Social; 

 

Resumo: o CMDCA de Irati oficiou o CEDCA, para registrar que o fato da X Conferência 

Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente ter sido realizada em modalidade virtual 

dificultou a participação dos delegados, demonstrando preocupação com a garantia da 

participação popular e democrática nas demais Conferências.  



 

 

Parecer da Câmara: Oficiar o CMDCA de Irati, relatando que opção pela realização da 

Conferência neste modelo se deu em virtude da Pandemia de COVID 19 e que a previsão 

é que as demais Conferências se deem de forma presencial, garantindo a participação da 

forma mais democrática possível. 

Parecer do CEDCA: APROVADO  

 

 

3.7 – Nota – Murilo José Digiácomo – A imprescindível retomada das aulas presenciais 

 

Resumo: Dr. Murilo José Digiácomo encaminhou e-mail a CEDCA, indicando seu 

posicionamento sobre a retomada imediata das aulas curriculares presenciais. 

Parecer da Câmara: Responder o email do Dr. Murillo, encaminhando como anexo a 

Deliberação do CEDCA se posicionando a esse respeito. 

Parecer do CEDCA: APROVADO  

 

 

3.8 Inclusão de Pauta: Novo Site do CEDCA 

 

Resumo: A Conselheira Ires relata que o novo formato do Site do CEDCA dificulta a 

visualização de documentos e das demais informações relativas ao Conselho, deixando o 

foco maior sobre as notícias. Solicita que seja encaminhado junto ao Setor de 

comunicação da SEJUF uma readequação do Site.  

 

Parecer da Câmara: Oficiar o setor de Comunicação da SEJUF, informando das 

dificuldades encontradas na nova formatação do Site e solicitando que estejam presentes 

na reunião plenária de dezembro, para que seja possível que os conselheiros se 

manifestem a respeito do formato que entendem mais adequado ao Site. 

Parecer do CEDCA: APROVADO PARACER DA CÂMARA 


