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Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho - SEJUF 3 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR 4 

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 5º Andar Bloco 'A' - Palácio das Araucárias. 5 

CEP 80530-915 - Curitiba – Paraná 6 

 7 

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

Reunião Extraordinária – 06/04/2021 9 

 10 

No sexto dia do mês de abril de 2021 (06/04/2021), às 09h00min horas –, à Rua Jacy 11 

Loureiro de Campos, s/nº, Centro Cívico em Curitiba-PR, foi dado início a Reunião 12 

Extraordinária do Conselho da Criança e do Adolescente do Paraná CEDCA/PR, 13 

transmitida via webconferência melo meet, para a qual os conselheiros (as) foram 14 

previamente convocados: Débora Cristina dos Reis Costa P (Associação Paranaense de 15 

Cultura – APC); Kezia Sumico Nakagawa P e Thiago Alberto Aparecido (APAE de Maringá); 16 

Adriano Roberto dos Santos P (Associação Antônio e Marcos Cavanis); José Wilson de 17 

Souza P (Instituto De Apoio Adoção De Crianças E Adolescentes Trilhas Do Afeto); Maria 18 

Tereza Chaves e Evilásio Schmitz (Associação de Portadores de Fissura Labiopalatal); Ires 19 

Damian Scuzziato P (Centro Beneficente de Educação Infantil Ledi Mass Lions); Gisele 20 

Figueirdo e Frede Henrique Dias P (Ação Social do Paraná); Joseli Collaço e Timóteo  21 

Borges de Campo (Casa Civil); Antônio Carlos Dourado e Jacqueline Ribas (Secretaria de 22 

Estado da Educação e do Esporte – SEED / Superintendência do Esporte); Ângela 23 

Christianne Lunedo de Mendonça P (Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – 24 

DPCA/GABINETE); Christianne Lunardelli (Secretaria de Estado da Comunicação Social e 25 

da Cultura –SECC); David Antônio Pancotti e Solimar Gouveia (Secretaria de Estado da 26 

Justiça, Família e Trabalho – SEJUF/DEASE); Walmir dos Santos e Silvio Renato 27 

Fernandes P (Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF/DEJU); Jéssica 28 

Luiz Dinardi (Secretaria de Estado da Saúde – SESA); Lucimeia Swiech e Tatiana Martins 29 
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Assis (Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP); Denise (Secretaria de Estado 30 

do Planejamento e Projetos Estruturantes); Sandra Cristina Ferreira P e Silmara Cristina 31 

Sartori (Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior- SETI); Juliana 32 

Muller Sabbag P e Larissa Marsolik ( SEJUF/DPCA/DAS); Johnanthan Braghini e Lenise 33 

Rosseto da Sila ( Secretaria Est. Planejamento e proj.); Christianne Lunardellin e Allan 34 

Kolodzieiski (SECC ); Angela Regina M.Mello Nass e Rosineide Frez);   Dra. Bruna Saraiva 35 

(OAB-PR); Dra. Luciana Linero e Danielle Cristine Cavali Tuoto (Ministério Público – 36 

CAOP); Dra. Marcia Gonçalves Valim Paiva P e Vilmar Roecker (Instituto Leonardo 37 

Murialdo); Antônio Carlos Pereira e Elenice Delazari Valério ( Associação. Medianeirense 38 

de Atendimento Especializado, Reabilitação e Assistência a Criança e ao Adolescente 39 

AMOA); Sheila Bruschz Meneghette P e Camila da Silva Ferrão( Associação dos Amigos 40 

do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná); Rodrigo Silva Bonfim e Márcio 41 

Bernardes de Carvalho (Associação Hospitalar de Proteção à Infância Doutor Raul 42 

Carneiro);Adriano Roberto dos Santos e Suzian Cristine Fidelix (Associação Antônio e 43 

Marcos Cavanis); Ires Damian Scuzziato e Alini Cristini Pedrini Neves (Centro Beneficiente 44 

de Educação Infantil Ledi); YvyKarla Bustamante Abbade e Ligia Regina Pauli 45 

( Universidade Livre para a Eficiência Humana). Reunião de prestação de contas, para TCE, 46 

(4:18) com a palavra o Presidente CEDCA, Sr. José Wilson, segundo o relatório que nos foi 47 

enviado e que está completo para deliberarmos, gostaria de passar, a Viviane está 48 

presente, ok presente, para falar sobre o relatório, antes das nossas posições. ok. No 49 

relatório pede para que faça-se a inclusão dos recursos que não foram usados, pelas 50 

secretárias, fizemos o levantamento pelas últimas páginas, dos recursos que não haviam 51 

sido utilizados em 2020, em resposta ações 2017 dos conselhos (6:06), a solicitação de 52 

informação sobre o prazo de utilização dos recursos enviado pelo Fundo da Infância e 53 

Adolescência (FIA) protocolo digital 16.944.285-1 em resposta pela ação Cristiane Ferreira 54 

responsável técnica pelo projeto, onde ela informa que até dezembro de 2020, fora 55 

encaminhada pelas universidades, os planos de aplicação e os orçamentos exigidos pela 56 

equipe financeira da SEJUF, segundo a orientação da PGE- Procuradoria Geral do Estado. 57 

Para o setor financeiro da SEJUF, no momento atual e base 2021, ressalto que a não 58 

utilização dos recursos, que os mesmos sejam transferidos por meios de MSO (6:55) para 59 

as instituições de ensino superior, neste sentido, está sendo acompanhado pela SEJUF 60 

para que esses recursos sejam pagos segundo os planos de trabalho das universidades, 61 
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que se encontram inseridas nos projetos. 2019 Agentes da Leitura do FIA, envia as 62 

seguintes considerações a diretoria da Biblioteca Pública do Paraná do protocolo 63 

15.903.005-9 iniciou 16.07.2019 (7:23), para nova edição do projeto para Agentes de 64 

Leituras do Paraná, de apoio e execução da Biblioteca Pública do Paraná. Com o objetivo 65 

de decentralizar as ações de incentivo à leitura e literatura no Estado, atingindo mais de 66 

300 municípios do Paraná, por meio formação em média de mais de 630 agentes de 67 

leituras, ampliando assim o atendimento as crianças e adolescentes beneficiados 68 

diretamente, agentes de leitura serão capacitados serem multiplicadores em seus locais de 69 

atuação, desta forma ampliar ainda mais o número de beneficiados, para realização do 70 

projeto solicitou-se a utilização do recurso já aprovado para essa ação, no valor de 71 

R$ 1.572.250,00 (8:09) de acordo com a deliberação 060/2016 CEDCA-Pr. Em reunião com 72 

a SEJUF no começo de 2020, ficou determinado que o projeto começaria em julho de 2020, 73 

que com a pandemia e o fechamento da biblioteca, bem como as bibliotecas municipais, o 74 

projeto foi adiado obedecendo o decreto 4230/2020 (8:37), em virtude do despacho da 75 

SEJUF 05.06.2020, o projeto voltou para a Biblioteca Pública do Paraná, para adequações 76 

do cronograma  trabalho  e  adequações  financeira (8:460, trabalho que começado e 77 

interrompido para processo de editais da lei Adir Blanc, estaremos retomando os projetos 78 

para restruturação do mesmo em termos de novo cronograma e ajustes financeiros, dando 79 

início em agosto de 2021, se a situação da pandemia permitir a reabertura das bibliotecas 80 

(Informa isso Lei Lama), A deliberação 23/202 para equipamento Oficias da SESP-Pr. do 81 

protocolo 16.606.829.5, informa que a responsável pelo projeto é a investigadora de polícia  82 

Lucímeia,  lotada ao NUCRIA- da Capital, que o referido projeto já encontra-se pronto para 83 

a apresentação em 26.03.2021, com parecer do FIA e parecer do CEDCA, cientes. A 84 

deliberação 121/2015, crianças e adolescentes protegidos, também pela SESP-Pr., 85 

protocolo 16.944.296-7 informa  que em relação ao despacho da folha 14 do rito do 86 

protocolo, onde o trabalho de renovação técnica do protocolo 16.520.296-5 que encontra-87 

se anexado ao protocolo 16.040.742-5, destaca-se do protocolo 16.040.742-5, trata da 88 

regulamentação da lei 19.364/2018 que instituí o programa de crianças e adolescentes 89 

protegidas do estado do Paraná e estaria no local SEAP/DG desde 30.09.2020, No item 4 90 

do despacho administrativo 367/2020 da PCG/PGE, fala, exposto encaminha-se para 91 

SEJUF, para complementação do caderno para aquiescência dos envolvidos, considerando 92 

atribuições e competências art. 2 do decreto 11882/2014, mesmo, observadas repetidas 93 
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áreas de competências, que responde isso é Natália Furtado do DEDIF/SEJUF, em 94 

20/11/2020, com parecer do FIA e parecer do CEDCA, cientes.(10:55). ( Lucimeia SESP-95 

Pr. NUCRIA Capital - Poderia só fazer uma observação, referente ao projeto do NUCRIA, 96 

estaria ali como se eu Lucimeia responsável pelo projeto, até por uma questão de hierarquia 97 

e por uma questão de gestão eu não tenho com ficar responsável pelo projeto, mas não 98 

tenho medidos esforços para a execução do projeto, mas não que seja eu a responsável 99 

pelo projeto, eu sou conselheira, mas com relação a responsabilidade, eu não tenho 100 

autonomia para isso,  com relação a execução do projeto, é submetida para minha chefia, 101 

não tenho essa autonomia do que será colocado ou não no projeto. Não tenho nem 102 

autonomia hierárquica para fazer isso. Digamos que eu sou a execução, mas não a 103 

responsável. Por ser em prol de todos os NUCRIAs, como que eu vou responder por todas 104 

as unidades. Quem faz as escolhas e inclusões nos projetos é a DIVISÃO e todos os 105 

NUCRIAs estão subordinados a DIVISÃO, não cabendo a mim essa responsabilidade, eu 106 

atuo fazendo toda essa assistência,  na execução do projeto e de construir esse projeto, 107 

mas não que eu seja responsável por isso é bom que seja corrigido, Secretário e o 108 

Delegado Geral, fazendo a ponte entre a secretaria, a conselheira  representante da SESP-109 

Pr., informou que auxilia na execução e não é responsável, que referido projeto encontra-110 

se em trâmite para entrar em pauta, juntar documentos em trâmite oficial, através de ofício 111 

e não teve resposta, só a SEJUF que foi diretamente).(13:06/18:46) Teve contato com 112 

empresas de um dos objetos do projeto e este teve aumento nos valores em 2%, e que a 113 

conselheira Lucimeia já atualizou os valores totais. A deliberação 68/2016, Natação para 114 

todos UEL, natação para todos, através de ofício 1045/2020, reportando ao ofício CDCA 115 

2017/2020 devido a pandemia Covid 2019, considerando que projeto natação para todos, 116 

envolve crianças e adolescente, com deficiência motora, visual e intelectual ou múltipla, 117 

optamos pelo retorno seguro a partir de março de 2021 , falamos também que recursos, 118 

recebidos por MCO em 2018, foram devolvidos, uma vez que foram repassados no final 119 

daquele ano, não sendo possível efetuar aquisições necessárias para desenvolvimento do 120 

projeto, que ainda não foram recompostos. Esperamos contar com atenção e colaboração 121 

de V.Sa. para os encaminhamentos necessários, visto do impacto na prática esportiva, na 122 

vida da pessoa deficiente é grande, proporcionando enumeras vantagens, agradecemos 123 

nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos que forem necessários. 124 

26/03/2020 parecer Câmara, parecer do CEDCA, cientes. (19:44) As deliberações 97/2019,  125 
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prática aspirativas,  do protocolo 16.243.111.0 (19:54) informamos que foi realizado pelo 126 

CDCA, na data de 26/02/2021, conforme segue: Planos de trabalhos do projeto cursos para 127 

facilitadores adotivas. Ciclo para construção da Paz, para manutenção da FAS, 97/2019, 128 

em decorrência da pandemia covid, resumo, SEED encaminhou ao CEDCA um documento 129 

informando a necessidade de adequação nos planos de trabalho do  projeto do Curso de 130 

Facilitadores e práticas adotivas nos ciclos de construção da Paz. A deliberação 97/2019, 131 

do CEDCA-Pr. Repeti ali, destaca-se ainda e é importante destacar que em 2019, é ofertar 132 

o Curso de Práticas adotivas nos Ciclos de construção da Paz, aos profissionais da 133 

Educação, contemplado os 32 Núcleos Regionais de Educação, 320 unidades de ensino, 134 

1280 profissionais da educação, 64 técnicos pedagógicos dos  EMRE e conselheiros 135 

convidados do CMBCA e CDCA sendo a proposta inicial do curso de 40 horas presenciais, 136 

em 5 dias consecutivos ou alternados, a propósito das inteirações dar-se-á e razão da 137 

cronologia e carga horaria, a saber 24 horas de conteúdo, a ser iniciado de forma on line, 138 

16 horas presenciais, em dias consecutivos ou alternados,  esse ponto ser apresentado em 139 

julho de 2020, conforme transcrição dos relatos a baixo, a SEED encaminha  documento 140 

sobre cada um dos projetos a saber: Prevenção ao uso de Álcool e outras Drogas,(21:59) 141 

praticas restaurativas e de construção da paz, na SEED palco da execução e informa que 142 

a execução recursos é ainda em 2021, em decorrência a pandemia do covid 19. A SEED 143 

também aponta que a suspensão das aulas presenciais de acordo com o decreto 144 

governamental, inviabiliza a execução, tendo em vista a participantes dos mesmos são os 145 

profissionais da educação, atuando na rede pública de ensino e seus estudantes. A SEED 146 

destaca ainda que trâmites administrativos necessários do certame licitatório, encontra-se 147 

em curso, que a previsão do incio do projetos de 90 dias após o retorno das aulas, de forma 148 

regular e integral, apresenta ainda o novo cronograma de execução, parecer da Câmara 149 

ciente, com envio do ofício a SEED, sugerindo dentro do possível a verificação da 150 

possibilidade de adaptar o projeto dentro as novas necessidades de realidade, como por 151 

exemplo, para atuação via remota ou digital, parecer do CEDCA aprovado, parecer da 152 

Câmara aprovado da alteração, conforme consulta ao protocolo este retornou a SEED e a 153 

última tramitação dentro da respectiva secretária ocorreu 08/03/2021 sendo encaminhado 154 

para SEED. Diretor Geral de compras e convênios. A deliberação 93/2019 projeto Mais 155 

Lazer, no protocolo 161293733 informamos GOF solicitou ajuste no plano de aplicação do 156 

recurso e foi encaminhado DPCA SEJUF, ao setor responsável PCE- CGE da respectiva 157 
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secretaria de estado em 02/03/2020, em sua última movimentação do protocolo, este foi 158 

encaminhado em 27/07/2020 - Diretoria de Inovação Incentivo e fomento do Esporte. 159 

(23:54). Deliberação 96/2019, Uso de Álcool e outras Drogas, está no protocolo 160 

16.249.178.4 informamos CEDCA DPCA no projeto com o seguinte despacho conforme 161 

despacho postado na folha 30 do campo FIA do CEDCA remetemos o presente protocolo 162 

para que seja observado o parecer da Câmara da folha 27 a 29 a demais um balanço do 163 

trabalho está postado na folha 3 à 24 está sem data e sem nome, nem função do 164 

responsável, além de faltar a assinatura eletrônica. (24:31) Conforme o modelo de trabalho 165 

contido na deliberação 50/2017 o plano de aplicação geral deve vir em uma folha separada 166 

da planilha de trabalho, deste modo de aplicação em geral deve conter a data o nome e a 167 

função do responsável pelo projeto, assim como assinatura eletrônica em todo o plano de 168 

trabalho apresentado. Caso como o projeto apresentado pela UFPR o responsável é o 169 

secretário da pasta. Conforme consulta ao protocolo a última movimentação ocorreu dentro 170 

da Secretária em 10/11/2020, sendo encaminhado para a SEED, DEDUP, DEDIC, 171 

(Inaudível) proteção departamento de cidade e Direitos Humanos, assim incluímos todos 172 

os protocolos que estavam sem recursos, finalizando assim o relatório de atividades de 173 

2020, a ser apresentado ao TCE. (José Wilson) Ok, obrigado, pergunto aos conselheiros 174 

se tem alguma objeção quanto a aprovação do referido relatório. (25:32). (Débora) Lembra 175 

que a gente ficou de deliberar e preparar por secretária, ai  tem itens não deliberados, itens 176 

não, como é o nome deste item, é recursos não utilizados, Débora, me lembro também que, 177 

(26:20) (José Wilson) Débora fala você, se a gente colocar como recursos não utilizados e 178 

separados pro secretárias, independente do que está executado ou não, para a gente ter 179 

noção aqui do recurso por secretária, mais alguma questão (JW), (Débora) eu só não 180 

consegui ler, chegou ontem no final do dia, então, eu li muito rápido agora, tinha correções 181 

a serem feitas, foi incluído a folha na parte do CEDCA, tinha lá uma deliberação sem , até 182 

o Rodrigo solicitou que eu coloca-se o número da folha, até por isso o documento foi 183 

paginado, na parte do CEDCA, só não lembro a página se é 17, é do DPCA, se você for 184 

subindo tudo que estiver em vermelho foi feito alteração. (JW) Dá uma geral então em tudo 185 

que foi, via descendo página por página, não se haveria necessidade não sei, qual o prazo 186 

que você tem para aprovação nossa. O Último prazo de entrega deste documento é no dia 187 

30 deste mês. Mas claro, o quanto antes a fizermos a aprovação, é adianta logo o serviço 188 

e já encaminha ao TCE, não precisa aguardar até o último prazo. (JW) Sim, é para não 189 
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voltar a discussão (28:10), tudo bem, a questão é saber, né presidente, se houve tempo 190 

hábil para os conselheiros analisassem, foram várias inclusões solicitadas na reunião 191 

passada. Na verdade Dra. Daniele, sim. Verificando os relatórios dos anos anteriores estas 192 

questões de recursos não utilizados, eles não eram incluídos nos relatórios, sabe, mas nas 193 

solicitações de vocês a gente tá colocando, mas justamente por isso o que, a gente discutiu 194 

na reunião passada, que a necessidade de o conselho saber exatamente o quanto cada 195 

secretária tem de recurso que foi deliberado e que não executou, para saber onde está o 196 

maior entrave, se, a luta deste conselho, sempre foi, a luta do MP-Pr. Sempre foi. Para que 197 

sejam executados e não somente deliberados, sim executados (29:08), é importante que o 198 

conselho tenha o conhecimento o que está parado e do porque está parado, qual é o 199 

entrave, até eu faria uma sugestão que este poderia ser um documento a parte deste do 200 

TCE, por que no geral do TCE a gente, passa a documentação dos recursos que foram 201 

utilizados e poder fazer esta parte que já foram apresentados de recursos utilizados, e fazer 202 

um documento a parte, com essas informações dos recursos que não utilizados, que não 203 

necessariamente iriam para o TCE. Isso são os conselheiros que tem de resolver, acho que 204 

dá pra ser, mesmo documento, por que as secretárias prestam conta aos conselhos e ao 205 

mesmo tempo tem que mandar para o TCE, não vejo ter de separar deixar tudo no mesmo 206 

lugar e informações ficar no mesmo lugar. (30:21) é mas são situações diferentes, o que 207 

tem de ser encaminhado para o TCE que na regularidade foi executado, mas ter um 208 

documento mais amplo do conselho e é lógico o que o conselho quer, com todos os valores 209 

executados e não executados pelas secretárias; parece que é isso que o conselho gostaria 210 

de ter. (JW) Mesmo por que, o conselho, a prestação de contas para o Tribunal, é do Diretor 211 

Geral, que é quem tem estas prerrogativas para fazer (31:08). Lógico que a nossa 212 

aprovação é importante e essencial, as vezes eles podem ter um modelo de apresentação, 213 

ai a gente mexer muito na questão.(31:14) Pois não (Vivian), neste modelo de apresentação 214 

sempre a gente trabalha com os recursos que foram utilizados, a gente tá falando de 215 

recursos, até porque o que a Dra. Luciana falou é bem pertinente, fazer um documento 216 

único até uma página X ser ali o que vai para o TCE que são todos os recursos utilizados, 217 

na sequência viria está complementação de todas as secretárias envolvidas com relação 218 

aos recursos não utilizados, seria um documento único porém, até parte X que é o que vai 219 

para o TCE, e na sequência essas solicitações o que o conselheiros estão fazendo. (31:53) 220 

se assim eles acharem que é possível, tem a minha aprovação também, é uma questão 221 
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financeira. (32:14) Parece que ficou uma dúvida anterior a esse debate, que é sobre a 222 

inclusão de informações que a Viviane fez em vermelho, o José, sugeriu que a gente fosse 223 

olhando o relatório do inicio ao fim, onde está estes apontamentos, esse encaminhamento, 224 

(JW) é isso que eu estava pedindo para a Viviane fazer isso, se você já tem aonde, aí você 225 

sabe aonde foi feitas as alterações. No DPCA, tem a inclusão de uma página que estava 226 

com 2 pontos e não deu a sequência do texto né, passou conforme apresentado na página 227 

13 essa deliberação estava solta ai neste texto DPCA, ai eu inclui conforme apresentado 228 

na página 13 (33:31), que a gente fala do banco de projetos para deliberação. Pode 229 

continuar descendo Fer, ai tem uma questão também das cestas do DEDIF, que a gente já 230 

havia colocado informação do protocolo que estava sendo feito a prestação de contas, eu 231 

inclui  mais algumas informações dos despachos apresentados e a última tramitação 232 

(33:57)(35:13) Da página 49 e 50 Fer, Com relação a prestação de conta, isso já existia no 233 

relatório, eu só inclui ai o despacho,, a prestação de conta do protocolo próprio 234 

16.945.982.7, sendo acompanhado por esse departamento, em 23/03/2021, foi anexado o 235 

seguinte  despacho a DEDIF diretoria, em atendimento ao despacho número 123 informa 236 

que a até data de 19/03/2021, foram recebidos conferidos e prestados informações a SEED, 237 

de R$ 27.673 cestas básicas conforme deliberações CEDCA 10/2020, como está faltando 238 

envio de recibos da SEED para a DEDIF 1670 cestas básicas, ainda informa-se que até a 239 

presente data, não foram recebido no e-mail destinados e arquivos referidos e informa isso 240 

na lista do DEDIF, onde o secretário Ney Leprevost, endereça um ofício ao secretário 241 

Renato Federer, secretário da Educação e do Esporte com o seguinte teor. Prestação de 242 

Contas do Projeto de Segurança Alimentar, que abrange, crianças, adolescente, indígenas 243 

e comunidades tradicionais, protocolo 16.945.982.7, Senhor Secretário, comprimento, que 244 

tem como objetivo reiterar a solicitação de comprovantes faltantes das entregas de cestas 245 

básica aos beneficiários, dos projeto de Segurança Alimentar Emergencial, de Crianças, 246 

Adolescentes, Indígenas e Comunidades Tradicionais. Que a atribuição de distribuição 247 

coube a SEED- Secretária de Estado Educação e do Esportes, em setembro de 2020 no 248 

qual o protocolo 16.945.982.7 à SEED tratando da questão. Ocorre que até a data de 249 

23/03/2021, 29.343 cestas que foram recebidos os comprovantes de entrega aos 250 

beneficiários de apenas 27673, estando pendentes 1670 cestas. Sem comprovantes 251 

conforme tabela anexa, considerando a relevância temática que a mesma será abordada 252 

em reunião CEDCA, solicita-se  que sejam enviados os comprovantes faltantes.(37:58), 253 
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impreterivelmente até dia 06/04/2021, a adequada prestação de contas, é de suma 254 

importância salientar, que por se tratar de uma aquisição através de verba do FIA, a de 255 

considerar, que se não comprovada utilização da verba das deliberações 10/2020 e 256 

60/2020, face que poderá ser requisitada a devolução dos valores utilizados sem pertinente 257 

a comprovação.  Sendo o que havia para o momento, aguardo seu retorno para o prazo 258 

apontado. Atenciosamente Ney Leprevost.  259 

Teve alguma questão a deliberação 121/2015, projeto em parceria da SESP-Pr. Para 260 

confecção de Identidade para Crianças e adolescentes protegidos, não ouve execução 261 

orçamentaria no ano de 2020. Entre tanto esse departamento se manifesta, para execução 262 

deste projeto para execução em 2020, apresentadas páginas que olharemos lá no final 154 263 

à 155. Apresentação de um texto que já está lá das secretárias que não fizeram a execução 264 

em 2020. Somente e não tem mais nada daí é o último texto das secretárias, que tem de 265 

alterar e fazer por secretária por deliberação, ai o que a gente chega na questão se a gente 266 

faz a aprovação do relatório a ser apresentado para o TCE e na sequência a gente faz 267 

apenas a  finalização dos relatórios dos não executados por cada secretária a ser 268 

novamente apresentado ao conselho, ai eu pergunto a você, quando ao financeiro, que fase 269 

está a apresentação da prestação de conta.(39:53), qual que é normal e de costume, só os 270 

recursos utilizados. (JW) Ai aprovaria 2 relatórios, que seria do tribunal de contas e o 271 

relatório para o conselho que seria completo (40:17), com a complementação destes 272 

recursos não utilizados, perfeitamente, ai eu faço um questionamento se tem mais alguém 273 

queira se posicionar, queira falar, não, alguém é contra a aprovação do relatório, não, eu 274 

sou favorável acho que ficou bem completo , sugiro que fique também publicado na página, 275 

numa prestação de contas, documento disponível para sociedade de maneira geral, e 276 

também fica o legado deste colegiado de conselheiros, pela felicidade dos atos, pelas 277 

informações prestadas ao conselho e a sociedade como um todo.(JW) Também concordo 278 

para que todos tenha acesso, e pra cobrar diretamente caso queira, então OK, está 279 

aprovado o relatório desta maneira, um relatório completo, será publicado na página, e 280 

outro que é com recortes, fica para o Tribunal de Contas. Ok (41:40) perfeito, ok, obrigado. 281 

(JW) Nós podíamos passar agora, para a questão do nosso plano de ação. É o que nós 282 

vamos fazer para este ano de 2021, com os recursos que nós temos, pelos relatórios 283 

apresentados que eu estive observando, a Viviane fazer esta complementação, 284 

esclarecimentos, pela minha análise, que nós temos um saldo em 31/12/2020 de 285 
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R$ 48.301.181,48 disponível para utilização, nós tivemos uma receita o ano passado, uma 286 

receita total de R$ 44.000.000,00, pelos relatórios, se nós fizéssemos uma previsão, para 287 

2021 também de R$ 44.000.000,00, sendo a mesma receita do ano passado. teríamos hoje 288 

para deliberar R$ 92.000.000,00, fica a critério também dos conselheiros, e ai nós sempre 289 

fazemos e até agora e já tenho percebido só com recurso que está no caixa, entendeu, só 290 

que é uma questão, deliberamos no ano passado R$ 62.000.000,00 de um edital geral, em 291 

julho de 2020, e já estamos em abril de 2021, não foi utilizado, não foi empenhado, não foi 292 

feito nada. Então tudo que ocorre dentro do trabalho das secretárias todas, tem uma 293 

sequência, tem um trâmite e esse trâmite é um trâmite que demora e demora bastante, 294 

demora muito e agora mais ainda. Então eu não tenho medo nenhum em dizer para os 295 

senhores, se nós deliberarmos esse valor um pouquinho mais desse R$ 48.000.000,00 296 

para 2021, por que estes recursos já está no caixa também, então se nós deliberarmos um 297 

pouco mais desse R$ 48.000.000,00, não vai ter problema nenhum, em função do recurso 298 

que só vai ser empenhado o ano que vem, neste sentido que eu gostaria de colocar aqui 299 

no início desta reunião, lógico que fica a critério dos conselheiros, como nós vamos 300 

trabalhar as questões dos recursos, a questão é essa sobraram R$ 48.000.000,00, sem 301 

nós deliberamos 2020, Só comentando e antes de começar essa discussão, antes dos 302 

conselheiros se manifestar., você colocou os valores aqui, e ficou uma pendência grande 303 

da reunião passada e depois de verificar qual era o valor do superavit de 2020, o que é 304 

remanescentes das deliberações, valores previstos na LOA 2021, é eu tenho anotado aqui 305 

o valor que foi trazido na reunião  passada, de que na LOA para 2021, nós teríamos como 306 

receita própria R$ 11.225.000,00 e repasse do governo de R$ 52.473.000,00, então eu acho 307 

que esses valores, teriam que estar bastante claro aqui, para que os conselheiros possam 308 

fazer um juízo do que o presidente deve e qual vai a postura do conselho, a gente não pode 309 

esquecer que o plano de ação de 2021, deveria ter sido feito lá em 2020, e em tese este 310 

recursos deviriam terem sidos executados em 2021, ai um pedido que eu faço, é que os 311 

conselheiros se atentem para as prioridades que o conselho elegeu para 2021, nós temos 312 

dez linhas, principais e escolhidas por este conselho como prioridades para 2021, 313 

consequentemente que as deliberações feitas hoje, devem guardar consonâncias com 314 

aquelas linhas que foram escolhidas pelo conselho, tem que considerar que o que foi 315 

deliberado para 2021, tem que ser executado em 2021, é para resguardar a condução do 316 

conselho quando for ditar os valores por linhas. Presidente eu gostaria de que fosse 317 
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apurado qual é de fato esse valor, por que os valores que foram trazidos aqui, eles diferem 318 

dos valores apresentados aqui, e este valores que eu trouxe aqui é os valores que eu anotei 319 

na reunião passada e diferem. Foi solicitado pela Débora que trouxessem estes valores, 320 

para se ter clareza, de qual é os valores a serem deliberados no dia de hoje. (Cel.) Posso 321 

fazer um comentário na fala da Doutora. (47:33) Me preocupa um pouco, quando se frisa o 322 

que seria executado em 2021, isso me dá até um calafrio, eu acho que muita coisa a gente 323 

não vai executar novamente. Então o que está deliberado, o que está direcionado, quando 324 

a gente vai olhar lá pra frente, isso vai ser reincidente, logo mais, depois nós vamos voltar 325 

a essa história, só este pro menor, Sim Cel. colocar neste sentido, se são recursos são para 326 

2021, são recursos que vamos iniciar  a execução em 2021, o que pode acontecer de não 327 

conseguir pagar tudo em 2021, hoje a gente está pensando em fazer o de 2022, mas que 328 

serão recursos com início em 2021. (48:00) Tem que ter muita clareza as discussões aqui, 329 

tudo que o Rodrigo nos trazia aqui né, nas reuniões passada da importância, do conselho 330 

estar ciente que o que é do orçamento de 2021, é pra iniciar as execuções em 2021.(JW) 331 

Juliana você pode esclarecer esses números, Então o que eu… fiz estas analise essa noite, 332 

só isso, na visão geral ficou um valor diferenciado de R$  ele altera em função de 3 editais, 333 

que no momento da reunião nós não tínhamos quais eram os valores exatos que 334 

precisavam ser repassados, então a gente fez toda uma análise na central de convênios, 335 

onde foram colocados quais os valores reais que precisaríamos para esse ano e daí teve 336 

um saldo que sobrou deste saldo geral e por isso que ficou este valor  a maior. Esse valor 337 

que você está falando seria então, o superavit de 2020, qual é o arquivo Viviane, está na 338 

planilha balancete, lá em baixo em amarelo, só pra salientar, a Dra. Daniele, me explicou 339 

aqui o que a gente precisa ter mais clareza na organização pra fazer o plano de ação. A 340 

Marcela apresentou uma planilha já pronta, do saldo, do que arrecadou no ano passado e 341 

que foi a mais arrecado do que a arrecadação prevista, o que era superavit ai neste período, 342 

este foi de R$ 48.000.000,00, para que seja esclarecido o valor que nós deliberamos e o 343 

valor percentual a mais para esse valor referido e além disso o plano de ação é referente a 344 

LOA  de 2021, mas daí a proposta orçamentária que é outra planilha, que a Dani está e 345 

pode estar tirando as dúvidas para vocês, (50:39) Pré configurada e a gente pode saber 346 

deste ajuste, para a gente organizar, porque parece que a gente está meio perdida e os 347 

demais conselheiros que é como se a gente estivesse falando a mesma coisa, e achar uma 348 

forma, onde a gente precisa se encontrar ai. Inclusive resgatei a pedido de vocês aquela 349 
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revisão de saldos, e é exatamente as mesmas informações do balancete, vi que existia esta 350 

dificuldade de visualização, então eu resgatei, onde aparece com mais clareza os históricos 351 

das deliberações, e vou esta visualizando esta revisão de saldos, para que a gente possa 352 

estar pré anotando cada deliberação, o que foi mexido nela, o que aconteceu e fazer todo 353 

um relato histórico dela, ficando no balancete só uma questão financeira de números 354 

mesmos. A gente está tentando resgatar o que acontecia do que apresentei para vocês, e 355 

as dificuldades que estamos tendo de alinhar e juntar os trabalhos para que fique bom pra 356 

vocês, por que não adianta eu entender o que estou fazendo, sendo que vocês não estão. 357 

As informações são as mesmas, o que precisa é chegar num consenso nosso, com você e 358 

vamos construir isso juntas tá. Mas se a Dani quiser, são duas linhas, dos R$ 48.000.000,00 359 

e ver o que temos de FIA livre a ser deliberado para o ano que vem, (52:21) Em relação a 360 

proposta orçamentária, é o valor que foi deliberado e á o valor que está hoje na LOA para 361 

ser construído ao longo deste ano, ainda se você puder só apresentar é este último que te 362 

mandei por Watt zap, que é proposta orçamentária, (JW) alguém pode me reenviar, pedi 363 

até para a Débora, porque o arquivo que veio pra mim, não está abrindo. Vou  colocar pra 364 

vocês ai no grupo ok, tem que baixar ele e ver algum programa que abra ele, tá com R$ 42 365 

milhões e alguma coisa(52:59)e somando outros valores vai para R$ 48.000.000,00, esse 366 

balancete fechamento de 2020, é este arquivo, indagou, é a proposta orçamentária, vocês 367 

querem trabalhar primeiro este ano, ou a deliberar, qual o nome do arquivo aqui… proposta 368 

orçamentária para 2021, (53:44) a Elenice já está aqui com a gente, oi “VI”, o conselho 369 

gostaria de te ouvir, com relação a montagem deste quadro, de acordo com a LOA e com 370 

as deliberações que estão sendo executadas ainda este ano. O valor total, a meta como é 371 

que foi construída, de que maneira a gente pode estar modulando ao longo do ano, as 372 

solicitações de aportes financeiros caso haja necessários em função a diferença e saldo 373 

que tem em conta, dúvidas que o conselho tenha e possa estar solicitando pra você. 374 

(Dani)(54:31) Bom dia a todos, uma planilha de acordo com os modelo que nós do setor 375 

orçamentário usa para de base na elaboração da proposta orçamentária. Eu inseri o valor 376 

do teto 21 ali na coluna, o valor disponível hoje. (54:39) Por exemplo, nós temos 377 

R$ 1.006.000,00 e abaixo dela, eu inseri as deliberações que são relativas fundo a fundo, 378 

inseri a deliberação com o valor de acordo com o balancete da Viviane, com o valor 379 

disponível para empenhar em 2021. contribuições a entidades privadas, auxílio financeiros 380 

a estudantes, material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens, serviços 381 
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de terceiros, pessoas físicas, pessoa jurídica, subvenção econômicas, obrigações 382 

tributárias e abaixo investimentos, nos outros fins, as obras previstas para 2021 e aquisição 383 

de equipamentos. Lembrando que esses valores que tem no teto 2021, a gente pode alocar, 384 

remanejar  para outras rubricas, ao total a gente tem R$ 56.694.833,00 na fonte 150 e total 385 

previsto para deliberar e empenhar  no valor de R$ 223.237.125,00, Nós também podemos 386 

suplementar este orçamento usando o superavit, então agora tem a outra fonte 131, 387 

R$ 1.429.000,00 e eu sugeri uma deliberação que tem o valor mais próximo, que é 46/2019 388 

R$ 1.348.000,00, mas também pode ser qualquer outra deliberação utilizada nesta fonte 389 

(56:56)(57:12) Vivi, eu acho que fica a cargo dos conselheiros se eles ainda tem alguma 390 

dúvida com relação a essa proposta orçamentária, alguma sugestão, destacando que não 391 

é um quadro engessado e de acordo com o que vai chegando a ser empenhado e liquidado 392 

no departamento, ele pode ser remodelado, ajustado, é interessante consultar a Dani, que 393 

é a pessoa responsável SEFA, que trabalha no GOF, mais de sete anos né Dani, e saber 394 

se esta forma de apresentação fica bom para vocês ou se querem dar alguma sugestão ou 395 

alguma informação a mais. Enfim esta aberto ai para vocês. Acho que o importante mesmo 396 

é abrir a rubrica, por que o orçamento ele é flexível, não é nada engessado, o importante é 397 

que abrindo a rubrica, ai vai se trabalhando ai, conforme o decorrer do ano. Só para 398 

entender aqui Dani, o que você fez ali, foi só pegar o que estava lá, nos itens, nas rubricas, 399 

do que estavam na LOAs, e foi encaixado ali nas rubricas as deliberações que se 400 

encaixavam ali, é isso, SIM, só para compreender. É isso mesmo, os itens que foram, por 401 

que na lei orçamentária LOAs 2021, a gente pode verificar, que algumas questões, dobras, 402 

elas estão, delimitadas na LOAs, e as especificidades de cada como esta na LOAs, As 403 

outras deliberações fazendo esse encaixe pelo valor, é isso. Isso mesmo, tem algumas 404 

deliberações, que já passaram este ano pelo setor, que é a escola de conselhos do Paraná, 405 

que é um a deliberação que consta 5 universidades estaduais do Paraná, e ela utiliza várias 406 

rubricas, desde auxílio financeiro ao estudante, material de consumo, passagens, serviços 407 

de terceiro com CPF, essa eu já distribui certinho os valores conforme as universidades que 408 

já fizeram seu plano de ação e já estão tudo certo com essas. As demais, foram sendo 409 

inseridas ali nas rubricas, mas sem que fundo a fundo, as vezes o município, quer 410 

equipamento e quer custeio, então eu concentrei todas em custeio, como ainda não sei qual 411 

é o plano de cada município e ainda não passou, então eu concentrei mesmo só em custeio, 412 

mas pode ser equipamento também,(1:00:27) Isto não é o que estava lá, não era o que 413 
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estava previsto na LOAs 2021, eu queria entende o que estava lá na LOAs 2021 e o que 414 

está sendo apresentado pro conselho hoje. Então na LOAs 2021, a Secretaria da Fazenda, 415 

ainda não deixou o orçamento totalmente disponível, eles fazem um contingenciado no 416 

começo e a medida que vai requisitando, vai pedindo, então este valor de R$ 56.694.000,00 417 

mas é um valor que eles deixaram disponível, e é o valor que nós já pedimos do superavit. 418 

Mas o que eu te pergunto e se estes projetos é que estavam previstos na LOAS, SÃO, isso 419 

mesmo, a questão é saber, que eu fiz, é custeio, material, diária, tudo como estava lá na 420 

LOAS 2021, ISSO, isso mesmo. (1:01:44). É o que estava lá, até porque não poderia. 421 

Nestas rubricas mesmo, essa era a memória de cálculo que a gente pediu na reunião 422 

passada. Isso, Só mais uma perguntinha aqui, por que eu sei que já tem um plano de ação, 423 

plano gerado que a gente nem participou, mas eu vi ali o programa de escola de conselhos, 424 

em alguns momentos eu vi ali, recursos para pagamentos. Precisa se aprofundar mais, por 425 

que até onde eu sei que esta escola de conselhos está travada, é Débora, tem a rubrica, 426 

está travada a muitos anos, na verdade a gente está destravando, em reunião com a PGE 427 

com a procuradora, a e reunião tem acontecer, dentro do orçamento dos gastos no plano 428 

de aplicação, e são pequenos valores, como pagamento de bolsa para estudantes, com 429 

relação ao programa, é um detalhe. Esta planilha é uma previsão orçamentária do fundo e 430 

na verdade é o plano de ação 2021, do conselho que é o que a gente tem aqui. Que a 431 

somatória dela e que a gente não tem aqui, a gente tem aqui os valores dela. Para os 432 

investimentos no valor total, mas não tem uma somatória, o valor total dela está com 433 

R$  223.237.125,00, o teto para 2021 é de valor de R$ 56.694.000,00 esse valor é que está 434 

distribuído nestas deliberações que você colocou aqui, essa planilha de proposta 435 

orçamentária par 2021, é na verdade o plano de ação do FIA para 2021, ela está com 436 

R$56.694.000,00 já previstos é isso Daniela ,isso é o que temos disponível no orçamento. 437 

Este valor total de R$ 223.237.125, é o saldo que tem a empenhar ainda em 2021 de cada 438 

deliberação. (Planilha da Viviane), é o valor já deliberado e não empenhado, dos 439 

R$ 56.694.000,00 tudo que tiver a mais nós vamos ter de fazer a suplementação  440 

orçamentária, isso mesmo, e só para esclarecer bem os conselheiros, na verdade ideia 441 

seria um plano de ação para 2021, mas o que está na lei orçamentária para 2021 é o plano 442 

de ação para 2021.  dos R$ 56.694.000,00 é o valor que o conselho tem para executar em 443 

2021(1:06:15). é o que o conselho tem de recurso para fazer novas deliberações, seriam 444 

valores que retirados desta planilha. Alterados no plano de ação, ou valores retirados de 445 
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deliberações anteriores e remanejados para novas deliberações, mais ou menos isso 446 

Danilele, seria isso. (Dani) É bem, (Cel) posso dar uma opinião, presidente posso, (JW) 447 

Claro claro. (Cel) Nosso trabalho é diferenciado, nós trabalhamos com o financeiro e com 448 

o orçamentário. A Daniele trabalha com o orçamentário previsto para 2021, encaixando o 449 

financeiro dentro da nossa responsabilidade orçamentária, na fala anterior e acho que todo 450 

mundo ouviu, que nós temos 2 a 3 orçamentos financeiros, para ser encaixado na nova 451 

previsão orçamentária, mais ou menos isso e se nós deliberarmos mais R$ 48.000.000,00,  452 

e mais R$ 48.000.000,00 em outro orçamento para ser encaixado dentro das ações  que a 453 

Daniele faz. O que a Daniele faz, na com a deliberação e vai colocando as solicitações para  454 

a SEFA do que está bloqueada, coloca , empenha, executa e trabalha, com a proposta 455 

orçamentária que tem, eu tenho uma pequena proposta, não sei se ela é viável ou não, que 456 

as próximas deliberações que nós tivermos no conselho, que façam o orçamento off 457 

inclusive, que se estabeleça na própria deliberação, quais são as ações que nós queremos 458 

executar dentro desta  deliberação, por exemplo, falou aqui, escola de conselhos, nós 459 

temos aqui 3 ou 4 rubricas dentro da escola de conselho, já se estabeleça, pra serviço vai 460 

ser isso, pra consumo vai ser isso, pra investimento vai ser isso, já coloca na deliberação, 461 

que você fica sabendo da deliberação que vai ser executada naquele ano, desta forma, ele 462 

vai colocar no plano de aplicação do conselho já determinado por rubrica, serviço x, tanto 463 

de consumo, essa e essa, vamos saber detalhadamente como as coisas vão se dar e como 464 

vão ser executada dentro do orçamento financeiro, eu entendo assim, não sei se estou 465 

dizendo besteira. Fica mais fácil, né Cel. de verificar, (JW) só quem vai executar não somos 466 

nós e engessaria, por que quem vai executar, pode ser que necessite de mais de um item 467 

ou menos ou mais, teria de ter feito o mesmo trabalho após o plano de execução, se 468 

fizermos desta maneira, nos podemos inviabilizar a execução da deliberação. Na visão de 469 

quem vai executar a deliberação, essa é minha opinião. Essa questão orçamentária é aquilo 470 

que eu estava dizendo, por exemplo, se nós formos empenhar o nosso edital geral são 471 

R$ 62.000.000,00, se a gente for empenhar esse ano, vai ter de solicitar uma previsão 472 

orçamentária, isso é só um exemplo de um item que é o edital geral, por isso que eu vejo, 473 

que esta questão do orçamento é bem complicada realmente, por que nós primeiro 474 

trabalhamos com recursos que nós temos em caixa e depois que vai pro orçamento e 475 

orçamento é previsão, não é já tá no caixa. Pergunto ao conselho, qual a pressa de ser 476 

fazer uma proposta orçamentária para isso. (1:10:33) você entendeu, qual a pressa, temos 477 
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100 milhões de financeiro e R$ 60 milhões de orçamentária, qual é essa pressa de se 478 

executar essa ação, este planejamento. Qual a consequência que nós temos de colocar 479 

isso como (1:11:00) mais financeiro, em cima de um orçamentário inexistente. (JW) temos 480 

que ter essa pressa sim, por que os processos são demorados sim, e até o processo 481 

transcorrer conforme empenho, este processo é demorado sim, temos no conselho ai, 482 

deliberações de 1992, 2002, 2015, em todos que é ano nós temos, temos que deliberar 483 

para começar o processo, se nós formos esperar estas questões do orçamento, nós formos 484 

aguarda começar o projeto pra deliberar as questões do orçamento ai eu tenho certeza que 485 

nós não vamos mais deliberar mais nada, dai pra frente. O que que fica claro para os 486 

conselheiros,  dos R$ 223.000.000,00 já deliberados e não executados, são 487 

R$56.000.000,00, para executar no ano do plano de ação e não está constando na LOAS 488 

de 2021, deveria ser um plano de ação para o conselho para 2021, já  está ali e está 489 

orçamentariamente prevista como R$ 56.000.000,00, o que a gente está colocando aqui, o 490 

que foi trazido aqui pelo GOF, que existe um saldo do FIA livre de R$ 48.000.000,00, o que 491 

eu estou entendendo aqui , que a gente tem R$ 223.000.000,00 já tá deliberado, estou 492 

fazendo a leitura com o que é trazido aqui hoje, por que ontem por conta do horário não 493 

consegui analisar as planilhas, R$ 223.000.000,00 já tá deliberado pelo conselho, a gente 494 

tem R$ 56.000.000,00 do teto, então aqui, o saldo que a gente de superavit, seriam estes 495 

R$ 48.000.000,00 (1:12:43) O que eu estou entendendo, que devemos fazer a deliberação 496 

deste superavit, para se for ser executado em 2021, tem que fazer a suplementação 497 

orçamentária para ser executado em 2021. O que eu coloquei aqui, lá no começo, que a 498 

gente vai estar falando o que vai ser 2021, o que a gente vai incluir na suplementação 499 

orçamentária de 2021, é aquilo que o conselho vai dar conta de executar em 2021.(1:13:14), 500 

conselho não executa, a gente fala o conselho por conta de força de expressão., né 501 

(Debora), o conselho não executa nada, Mas que o conselho vai deliberar o superavit, para 502 

esteja então providenciada a execução pelas secretárias e órgãos ali responsáveis, em 503 

2021. O conselho vai  ter de pensar exatamente o que vai fazer, bem lembrado pela Débora 504 

aqui, o conselho delibera para que o executivo possa incluir na lei orçamentária, por isso 505 

que é importante o conselho saber os valores que estão represados em cada secretária, e 506 

saber o que está acontecendo com cada uma delas , que até agora não deliberou (não 507 

executou), onde está o entrave na SEFA, na SEED, na SEJUF,  o que o conselho não pode 508 

ter, é o que tem aqui hoje, recurso deliberado e não executado. Por isso é que tem uma 509 
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PEC, não é mais uma PEC, uma emenda constitucional 109,  buzinando no ouvido do 510 

conselho, o que a gente precisa hoje é que o conselho tenha muita clareza nas 511 

deliberações, a gente já tem R$ 56.000.000,00 que já estão em suplementação e pelo que 512 

eu entendi tem deliberar os R$48.000.000,00 do superavit, para que se possa colocar para 513 

o executivo, por que a maior parte é do executivo para dar conta das deliberações, seria só 514 

isso presidente (JW – Débora), foi mais ou menos isso que vocês colocaram, seria neste 515 

sentido. Sim, neste sentido nada do que nós vamos deliberar agora, vai poder ser 516 

executado sempre, e ai que eu fico mais preocupado, doutora, com a questão da 109, 517 

emenda 109, se nós não deliberarmos, ai sim o dinheiro está a disposição nossa, não quer 518 

dizer que os outros recursos não estejam, por que os recursos está no caixa do conselho e 519 

não da secretária, mas eu penso que nós temos de deliberar sim. A então se nos 520 

pensarmos, que por que não está na LOAS, nós não vamos deliberar,  o que eu digo que a 521 

LOAS deste ano 2021, vai vir neste valor ou até menos, por que a previsão do orçamento 522 

e a previsão de arrecadação do estado é péssimo, nem o reajuste da inflação prevista, eles 523 

não vão  dar , eles vão cortar mais ainda, mas nós conselho podemos trabalhar sempre, na  524 

hora que a gente for pedir o superavit, a questão na assembleia, nós vamos dizer onde é a 525 

fonte do recurso, o recurso é nosso e já está aqui em caixa e ai fica fácil fazer este trabalho 526 

junto a assembleia entendeu.(Dra. Luciana) Eu concordo presidente que o senhor, 527 

principalmente com relação a emenda constitucional 109, que se isso já está deliberado, 528 

que é uma emenda constitucional e ai tá complicado que é uma emenda constitucional, do 529 

ponto de vista jurídico para afastara a incidência dela, e ai se o recurso não estiver 530 

deliberado me parece um risco é maior ainda e a função do conselho é está, tem de 531 

deliberar, a não execução não tem como cobrar o conselho, a execução sempre fez parte 532 

da secretária ou de algum órgão ali que não dá conta de fazer a execução naquele 533 

exercício,(1:17:14)(Inaudível) Quem poderia imaginar, que com o que a gente tem em 534 

cenário, diante destas mudanças, em cima de uma emenda, eu creio que mais uma vez, 535 

este conselho precisa chamar o gestor, para expor a preocupação, para um compromisso 536 

que estes valores não será recolhido ao governo e um compromisso do estado e gestor 537 

que vai em uma força tarefe para execução destes recursos. Se o conselho não cobrar do 538 

gestor a execução do que foi deliberado pelo conselho, o conselho ter severas dificuldades 539 

nos próximos anos se não tiver estes recursos. Eu concordo que tem que deliberar esse 540 

valor do superavit, acho que é imprescindível deliberar o valor do superavit, (1:18:14) mas 541 
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acreditamos que isso não é suficiente para sanar o problema do conselho, é importante 542 

sim, mas o conselho precisa chamar o gestor a sua responsabilidade para que ele 543 

efetivamente de conta para executar as deliberações do conselho. R$ 223.000.000,00 544 

deliberado e não executados, beira o absurdo e não é culpa do conselho. Fica aqui um 545 

pedido, MP-Pr., e a Dra. Luciana à de concordar comigo, que efetivamente cobre-se do 546 

gestor a execução destes recursos. Como foi estabelecida ai, para ver esta questão da 547 

emenda constitucional, pode ser alguns dos encaminhamentos ali, salientando para o 548 

gestor a importância, que esta execução seja agilizada, sob pena de se perderem recursos 549 

importantíssimos ali, acho que e concordo que de alguma forma agilizar isso, salientar a  550 

grande preocupação do MP-Pr. , com esta questão. Que já era preocupante, a gente já 551 

tinha uma angustia, para essa dificuldade na execução nas deliberações do  conselho, mas 552 

agora é mais urgente, por se tratar de ordem constitucional, o caminho é a declaração de 553 

inconstitucionalidade, não tem outro caminho, para que a gente evite a aplicação da 554 

emenda, e vai ter de ser judicial e complexa.(JW) Dai Doutora, a partir do momento que 555 

nós cobrarmos os gestores, estaremos alertando eles, que se não for executado até o final 556 

do ano, o não executado terá de ser recolhido ao Tesouro do Estado. A exemplo, eles sabem 557 

sim os fatos, centavos o que está disponível, mas o que é urgente é a execução destes 558 

recursos. (Débora/Ângela), O MP-Pr. Pede para o conselho e o conselho pede para o MP-559 

Pr., uma ajuda ai nesta pressão, pede-se para todo mundo ajudar, por que o que estava 560 

ruim, agora está pior. A gente já conversou, o Secretário já veio algumas vezes ao conselho, 561 

realmente a gente não sabe qual, saída, quem sabe presidente, fazer uma deliberação 562 

oficial que sai do conselho, para que não fique apenas na discussão ali, mas para que o 563 

órgão se posicione ali por escrito, que está nesta preocupação ali, (JW/Débora) Acho que 564 

isso é muito importante, desculpe ter atravessado sempre, por exemplo, fiquei até feliz 565 

quando a Ângela disse, ter tido uma reunião na PGE, recebi um parecer do projeto Paraná 566 

Mais Lazer, mas me desculpe a procuradora não leu o que estava no protocolo do projeto, 567 

por que Ela deu um parecer, em cima de uma página, que tinha sido reformulada, para que 568 

no momento que nós fossemos a PGE, Ela devolveu, dizendo que não tínhamos feito 569 

nenhuma correção, as correções foram feitas e ai, pensados sobre os novos protocolo, tava 570 

tudo ali, a coisa fica numa roda que as vezes sai do nosso domínio, sai muito do nosso 571 

domínio, e esbarra em outras esferas, que a gente vai lá pede o contato, pede a ajuda, 572 

pede aconselhamento, a gente vem fazemos as modificações e caímos na mesma vala. 573 



                                                                                                                                                                   
 
 

 
Publicada no dia 27/05/2021 – DIOE nº 10944 

 

Isso e acho que já fiz um comentário meio particular em outro conselho, que isso vai 574 

cansando, vai desestimulando, imagina quem está lá na ponta, exatamente, perfeito, eu 575 

acho que  só tá, deixa eu terminar aqui minha fala, e é a SEJUF, gente, a SEJUF é a 576 

secretária que está diretamente ligada ao conselho, a gente perdeu muito a capacidade de, 577 

e eu como conselheira, vejo que isso piorou muito, diversas questões, vou pontuar uma ou 578 

outra, que não chegam nem quanto justificativa, só que eu penso lá na ponta também, que 579 

aqui é o maior prejudicado com tudo isso e quais são as consequências de tudo isso. Ai a 580 

gente entra com funções emergenciais na frente, quais são as prioridades, que acabam 581 

sendo outras, acho que a gente precisa parar e definir quais são as prioridades e elas serem 582 

pactuadas seriamente e com respeito as crianças e adolescentes do nosso Estado. Com 583 

relação a LOAS de 2021, tá claro e está posto o que está ali. O que a gente tem que fazer 584 

é revisar, qual, é a capacidade de executar ainda este ano, foram colocadas várias questões 585 

ali, escolhidas pela SEJUF, conselho tutelar, escolas de conselho, com a capacidade de 586 

execução este ano. Precisamos em algum momento revisar as prioridades desta LOA 587 

colocada ali, além de deliberar o saldo do superavit. Foi só um desabafo e precisamos 588 

levara as coisas mais a sério e cobrar aqueles que devemos cobrar, por que o Dourado 589 

falou um pontinho, e a gente tem um elefante que está vindo pra cima da gente e a questão 590 

vai estourar lá na ponta. (Dourado) Me desculpa, mas o parecer que foi dado, eu não sou 591 

da área do direito e achei um absurdo, uma incoerência, (1:26:25)(Ângela) Quero dizer que 592 

estou a dois anos no conselho, e para vocês que estão a mais tempo, o debate repete e é 593 

mais desgastante, mas quero dizer José Wilson, que nós deixamos em aberto o diálogo 594 

com a Casa Civil, que este debate com outras secretárias, passa pela Casa Civil, pela 595 

mediação da Casa Civil, por que de fato do pequeno exemplo que o Sr. Dourado, trouxe  596 

de uma das manifestações, é um exemplo de todas as demais que lidamos no nosso 597 

cotidiano de não conseguir executar, este planejamento de deliberações do conselho, como 598 

os encaminhamentos não sejam exatamente a pauta desta reunião, como tivemos o 599 

compromisso de um novo retorno com a Casa Civil, talvez devemos reformular 600 

objetivamente cada processo, das razões, por que eles não andam e enquanto nossa 601 

críticas de quanto ao conselho, esse detalhamento técnico pode nos fazer avançar. Do 602 

outro lado a representação histórica da Débora, da Dra. Daniele, da Dra. Luciana também 603 

são bastante importantes, veio trazer a este conselho, que poucos foram momentos dos 604 

diálogos com o executivo,  nunca foram tão prósperos e avançou tanto em pautas 605 
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históricas, a exemplo como da lei do OCA (Inaudível)(1:28:25) que foi encaminhada para a 606 

Assembleia pelo próprio Governador, essa dimensão e este reconhecimento é muito 607 

importante por que, enquanto não sai a inconstitucionalidade da emenda constitucional, nós 608 

temos o plano do diálogo político, que passa por esse conselho e as deliberações, aqui 609 

sustentadas, acho que devemos sim deliberar esses R$ 48.000.000,00, que está sem 610 

destinação, até por que temos muito a fazer e no paralelo com essa mediação com a Casa 611 

Civil, apresentarmos a preocupação com a emenda constitucional e o destino adequado e 612 

indicados as deliberações do conselho. Da mesma forma como foi deliberado na última 613 

reunião, FGT/OCA (inaudível) (1:29:20) fiquei de marcar uma reunião com a ALEP, sobre a 614 

pauta da emenda constitucional com o Jeferson, passando essa semana da aprovação da 615 

lei do OCA, o diálogo político é a pauta da emenda constitucional. Assim como tivemos uma 616 

conduta redutiva, quando propusemos o edital de R$ 62.000.000,00, para questões que 617 

estavam paradas a muito tempo e fazendo arranjos e a destinação  para aquele recurso 618 

para aquilo que o conselho reconheceu como importante, nós temos esta autonomia para 619 

rediscutirmos estas destinações e não tem nenhum problema em fazermos isso, só acho 620 

que temos de pensarmos a luz de uma discussão bem estratégica mesmo, por que 621 

deliberações pequenas, MSOs de pequeno monte, elas dão tanto trabalho jurídicos e 622 

administrativos quanto as de repasses maiores e talvez deliberações maiores, com volumes 623 

maiores, mas em menos quantidade, consiga fazer chegar de maneira mais assertiva e em 624 

menos tempo os recursos que a gente tem. Este histórico por várias deliberações, por 625 

várias linhas e várias ações, pode ter diminuído recursos que são estratégicos, que esta 626 

experiência do edital geral, pode ser uma boa experiência para o método de recurso 627 

também, de pensar em decisões de volumes maiores e ter um andamento maior, o próximo 628 

passo, retomar é o diálogo político que eu vejo que este conselho já tem feito com o 629 

executivo e com a Assembleia Legislativa. (JW) É realmente é verdade e concordo com 630 

você, só não dei sequência com a classe política, em função da pandemia, a situação piorou 631 

e isso atrapalhou muito. Mas questão deste contato, eu penso que é de suam importância, 632 

conversar e os resultados destas conversas. A receptividade com a Casa Civil, foi muito 633 

boa e muito preocupante com a questão dos recursos, e quem tem mais condições de 634 

cobrar veementemente é o Governo do Estado, para que as secretarias executem os 635 

recursos que estão deliberados, essa retomada será feita em breve, em período bem curto, 636 

em função da pandemia que se Deus quiser vai dar uma acalmada dando uma trégua para 637 
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nós trabalharmos em cima. O que nada impede de levarmos um documento solicitando pelo 638 

conselho, assinado pelo órgãos MP-Pr., Defensoria, OAB, e SEJUF, reforçando essa pedido 639 

do conselho para que realmente executem, para que realmente a situação está difícil, para 640 

que se execute, palavra dele é que o Estado está sem recurso sem arrecadação, quo 641 

conselho tem o recurso e que gastar, é uma questão muito forte, lógico que temos de 642 

acreditar nas pessoas até que provem o contrário, o primeiro passo deles é nos receber, e 643 

falar desta preocupação, não foi retomado ainda em função da pandeia e na sequência ai 644 

nós vamos voltar a esta questão. Vamos reforçar esta situação. Vamos deliberar esses 645 

valores no dia de hoje e os outros processos, vamos vendo e está mais do que falado aqui, 646 

e vamos vendo as necessidades. Essas cobranças o MP-Pr., faz em conjunto uma 647 

cobrança de todos, mostrando sua preocupação com a execução. Não se pode falara da 648 

pandemia, pois em 2019, nós tivemos uma das maiores execuções orçamentária dos 649 

valores do Fundo, pelos números ano 2019 já foi um ano muito além nas execuções. Falou 650 

se da pandemia, agravou, agravou, mas veio tirar de baixo do tapete aquilo que estava 651 

escondido (1:34:55), só veio piorar a execução, foi bom para o conselho, possa ter muito 652 

clara esta dificuldade bolar a melhor estratégia de executar, falar desta cobrança que não 653 

é um dialogo, é uma   cobrança mesmo. O conselho passado, não deliberou, o conselho 654 

não, era passado como que segurava o dinheiro, conselho não segura, as pessoas faz, que 655 

é a função de quem executa, é ver quem executa  os valores deliberados pelo 656 

conselho.(1:35:35) (JW) Posso ver aqui que nós deliberamos esse R$ 48.000.000,00, 657 

quando chegarmos em junho e julho ai nós fazemos levantamento de saldo deste ano, para 658 

fazer que todos os recursos que nós temos estejam deliberados, para não esperar março 659 

do ano que vem para deliberarmos o saldo, vai deliberando cada semestre, que dai nós 660 

fizemos a nossa parte, e a sequência seria do executivo. Podemos dar sequência assim 661 

trabalharmos em com destes, R$ 48.000.000,00, A Sandra está inscrita e quer falar um 662 

pouquinho. Bom dia a todos e todas, mas no sentido de reforçar a questão sobre a escola 663 

de conselhos que a SEED tem feito todo o esforço juntamente com as universidades, para 664 

executar este projeto que é tão importante para nós enquanto universidade, que a 665 

universidade tem toda a capacidade para execução, e de termos esbarrado neste exemplo 666 

que o colega Dourado falou, da falta de alinhamento com a PGE,(1:37:05) para especificar, 667 

e chegar a uma definição, na forma de execução deste projeto, por que tudo que tem sido 668 

solicitado e várias pessoas tem acompanhado, estão cientes de processo, e tudo que tem 669 
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sido solicitado de documentação, tem sido encaminhado por parte da SEED e das 670 

universidades tem sido incansavelmente, e foi colocado isso com o pessoal da PGE, do 671 

prejuízo que está sendo isso para as crianças e adolescentes do Estado, por termos estes 672 

recursos disponíveis e não conseguimos executar e tudo em um momento tão crítico como 673 

de agora, estamos sim insistindo nisso sim, nesta capacidade de execução, e o 674 

comprometimento que a SEED, SEJUF e as universidades tem tido, para levar adiante o 675 

projeto das escolas de conselho. Estamos em vias de definir isso juntamente com a Dra, 676 

Letícia, com estivemos reunidos, para que não tenhamos mais toda essa perda de tempo 677 

de processos tão dolosos, e chega lá o procurador ou procuradora dá um parecer 678 

totalmente ao contrário do que foi acordado anteriormente sobre orientações enfim, só para 679 

deixar isso claro para os conselheiros e conselheiras, por eu sei o quão importante é esse 680 

trabalho para o CEDCA, é isso obrigado.(1:39:22)(Débora)  Eu Coloquei ali na Chat, que 681 

foi apresentado mais uma parte LOAS 2021, falei para meninas colocarem nas deliberações 682 

da  LOAs, para abrir o que seria a composição disso, e dizer que a gente precisa antes de 683 

junho essa execução dentro do orçamento do ano, que era o edital dos R$ 62.000.000,00 684 

dentro programação orçamentária, então a gente precisa urgentemente ver se vai precisar 685 

suplementar ou trocar, reavaliar esta proposta e orçamentar antes de junho. (JW) Obrigado 686 

e com certeza. Até coloquei a questão aqui chat, e foi um pedido do Rodrigo, que além da 687 

previsão orçamentária de 2021/22 Fundo a Fundo, que o conselho precisaria também ver 688 

também as previsões orçamentárias das secretárias, para que a gente não tenha um duplo 689 

financiamento das mesmas linhas e ter clareza do que é complementação pelo conselho, 690 

o que era previsto da documentação do CSA, SESA , SEJUF, para que o conselho possa  691 

ter clareza destas sobreposições de financiamento, para entender o que cada secretária 692 

está financiando de cada serviço, enquanto que o conselho que deve ser complementar 693 

está financiando, ok (JW) alguma secretária trouxe esses dados, ...não...você trouxe 694 

alguma relação de alocação de recurso por parte do seu departamento da SEJUF, não não 695 

o DPCA, não tem recursos próprios do Departamento, os investimentos estão todos 696 

vinculados ao orçamento da SEJUF, O Sr. Ariel que é do orçamentário da SEJUF, é quem 697 

pode ter esta informação, pelo que eu me recordo o Sr. Rodrigo solicitou na reunião estas 698 

informações, pelo que a Débora coloca não é por departamento e sim por secretaria. 699 

(1:42:26) e isso é para evitar aquelas situações de depto x depto y. (JW), certo Débora, eu 700 

só fiz, porque todas as secretarias veio em zero, nenhuma delas apresentaram. Já deram 701 
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a resposta, porque se ninguém respondeu é por que ninguém trouxe, O que eu quero saber 702 

agora é sobre este R$ 48.000.000,00, quero saber se a SEJUF, já tem algum 703 

encaminhamento para esse recurso, as secretárias responderam que não que não 704 

trouxeram Ângela, o silêncio já responde que não trouxeram esses dados. Entendeu. Elsa 705 

não trouxeram esses dados, nós não temos estes dados pronto e acabou. (1:43:48) Não 706 

adianta criar polemica porque nenhuma delas trouxeram, seja elas a SEJUF, SEED, SESA, 707 

SESP, todas, (Ângela) só precisa então  fazer este encaminhamento formal para as 708 

secretária, por ser uma informação importante. Como foi feito em relação aos recursos que 709 

tinham sido deliberados, passar a missão para a secretária executiva, de fazer um ofício, 710 

para solicitar essas informações, por se tratar de uma informação para que o conselho 711 

possa fazer uma análise ampliada. Até por que vai ser extra tratativa para o debate. Após 712 

a execução da Lei, nós vamos estar observando a execução dos recursos. Os demais 713 

colegas entender, que deveríamos ter estas informações aqui hoje, para fazer as tratativas, 714 

observando, não é isso Jéssica, Ângela, Débora, e demais. Acho que foi coerente a sua 715 

colocação, e tenho aqui o orçamento de 2021 e está aqui, o departamento terá 4 unidades 716 

para 2021, ele colocou aqui só R$ 126.000,00. É ideal você solicitar oficialmente. Fica 717 

refeito o pedido, só que agora formalmente, peço então que a Fernanda, que é a secretária 718 

executiva, que faça o encaminhamento oficial a todas as secretárias e que expresse nos 719 

ofícios as informações precisas, que o conselho precisa. (JW)(1:46:50)Agora eu pergunto, 720 

nós vamos aguardar a chegada das respostas dos ofícios, ou vamos começar a deliberar 721 

a partir de hoje, essa é uma pergunta que eu faço para todos os conselheiros. Eu 722 

particularmente entendo de que o conselho quer saber as informações das secretárias, nós 723 

o conselho deveríamos deliberar depois. Isso é o que eu falei lá no início, qual a pressa de 724 

se fazer isso agora. Para fazer de forma mais adequada, com todas as informações, eu 725 

entendo assim. (Ângela). Só não sei se é seguro deixar esse valor de R$ 48.000.000,00 726 

sem deliberar gente, sim indicar linhas, tem situações que são para esse mês, não é bel 727 

prazer, Acho prazo curto ai pela conjuntura, acho que o presidente deveria marcar uma 728 

reunião para começar, e este ofício já teria no encaminhamento, o pedido para ser 729 

respondido para a próxima reunião, que não seja tão longínqua, concordo. Será que dá 730 

para apresentar o que eu pedi ainda hoje, nós temos reunião ordinárias dia 15 e dia 16 e ai 731 

nós podemos marcar essa reunião para dia 26 e 27 esta última no final do mês, que estaria 732 

ai um prazo de duas semanas para cada secretária estar fazendo estas deliberações, 733 
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entendeu, para eles nos informar sobre os orçamentos, mas a gente esta deliberando 734 

2021,mas a gente tem de estar  pensando nas prioridade que vão para a LDO 2022 que já 735 

deveriam estar escolhidas e o plano de ação para 2022, são duas coisas que vão estar 736 

acontecendo tudo no mesmo tempo né Débora, a gente está correndo atrás do passado e 737 

temos que estar olhando também para o próximo ano, Pessoal da SEFA, que está ai 738 

presente, qual é a data limite, para estar enviando a prioridades e o plano de ação para 739 

LDO 2022 e LOAS 2022  e tem que ser bem clara qual é a data limite, para que a gente 740 

possa incluir para o próximo ano,(1:49: 32), e SEFA já deliberou os valores para cada 741 

secretária. A pergunta é qual é a data para receber o TETO, qual é a data limite para enviar 742 

a proposta para a LDO, e qual é a data limite para enviar o plano de ação, que vai ser o 743 

LOAS 2022. Essa informação é a que tem que ser trazida aqui para o conselho, possa se 744 

programar, podemos marcar para dia 26, e perguntamos essa é a data limite é algo que se 745 

tem de saber hoje (1:50:00). Ver com a Dani está com a gente aqui na reunião e já vai 746 

responder. Então, Não tem uma data limite, em agosto mais ou menos meados de agosto, 747 

eles passa um valor de final de teto, na verdade é final de agosto, ai no comecinho de 748 

setembro a gente já tem que ter lançado tudo, geralmente no feriado de sete de setembro, 749 

é o último dia que a gente não tem uma data, tem uma estimativa, (JW) mas nem o teto 750 

eles não passam agora, março abril, não, passam em agosto mesmo e dão duas semanas 751 

para a gente poder lançar tudo. Exatamente o prazo é curto, a única coisa que dá para 752 

fazer agora é o das prioridades, lá em agosto tudo que se foi deliberados, vocês dividem 753 

tudo nas rubricas, isso nos meados de julho, eu passo uma rubrica para todos os 754 

departamentos, para já irem preenchendo as suas previsões,  para 2022, e ai quando vem 755 

o teto, a gente já vai portando, a gente chama cada departamento, para passar o valor do 756 

teto e a gente já vai portando as despesas, (JW) vai dividindo nas rubricas e não deixa 757 

nenhuma rubrica vazia enquanto não atende o todo solicitado para aquele  departamento. 758 

Quando a gente abre todas as  rubricas lá com valor de R$ 10.000,00, deixando a rubrica 759 

aberta pelo menos, OK Obrigado (1:52:03), Daniele você tem a informação que Vocês me 760 

passaram sobre o fundo FIA livre, você tem estes dados todos detalhados, de FIAs 761 

doações, do banco de projetos, fiz só a planilha da fonte 150 e fonte 131, mas posso fazer 762 

a da 284 para de tarde, não sei se a reunião vai continuar, mas depois manda pra gente 763 

por e-mail, tá bom, (JW) Pois não Dra., tenho uma comunicação para fazer, a minha 764 

comunicação e fora desta pauta, mas é uma situação tão urgente, e tão grave, que eu 765 
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gostaria de comunicar o conselho. Eu recebi ontem à noite uma notificação da Carmem que 766 

era a técnica, que o presidente da VIS,  Dr. Marino Galvão fez dois saques na conta da 767 

instituição para execução do programa, no valor de R$ 580.000,00, (JW) nossa… e a  ele 768 

demitiu toda a equipe técnica estaria ai renunciando a presidência (1:53:58), isso foi me 769 

encaminhado pela Carmem, já fora da equipe técnica da AVIS, e eu estou muito preocupada 770 

pelos adolescentes ameaçados e suas famílias, os protegidos, já fiz a notificação para os 771 

departamentos justiça e dos Direitos Humanos, que se quer tinham sido notificados. E para 772 

a promotoria de fundações do terceiro setor. Para as providências e responsabilizações,  773 

mas  a  minha grande preocupação é que há, o departamento de Direitos Humanos assuma 774 

as providências urgentes em benefício dos protegidos, que agora a princípio não se tem a 775 

equipe técnica de referência para essas medidas, Ver ai que diante da situação 776 

extremamente grave, que a própria Carmem esteja ai junto com o Bruno que é o 777 

coordenador,  estar ai dando este suporte na urgência pelo amor que eles tem a causa, 778 

Falando com a Carmem, ela informou que eles fizeram um rastreamento rápido, para ver 779 

para quem que estes valores foram desviados e parece que o valor foi encaminhado para 780 

uma pessoa que tem um histórico de estelionatário, um suposto agente financeiro 781 

converteria valores vultuosos, seria pessoa que já respondem ai por vários processos de 782 

estelionato.(1:55:53) Nós nunca tivemos em momento algum uma situação como esta, a 783 

lisura nas prestações de conta , e essa foi uma situação muito supri endente. Que relatou 784 

para a Carmem, que estava com questões de ordem pessoal e acabou até mesmo valores 785 

pessoais ele sempre investiu com essa pessoa.(JW) sem a equipe técnica trabalhando, ai 786 

complicou, se ele tivesse pelo menos sacado o recurso e mantido a equipe técnica, né, não 787 

teria tanto problema, que o nosso caso que é o PPCAM, acho que nós temos hoje 32 casos, 788 

32 famílias protegidas, o número de pessoas é bem maior, com é que fica a situação deles, 789 

os pagamentos das despesas deles, como aluguel, alimentação e demais 790 

despesas.(1:57:10) são pessoas que tem audiências próximas, no último mês de Março, no 791 

último contato que nós fizemos com eles nós vimos a situação de perto. De correr o risco, 792 

EU penso que a secretária teria de assumir urgente, de uma maneira ou de outra, para 793 

assumir esta causa, e do outro me preocupa a questão dos adultos, mas não é tão grave, 794 

quanto a principal preocupação que é os adolescentes. Uma coisa é a responsabilização 795 

do desvio, mas o atendimento é necessário ser continuado. Segundo dados ele teria dois 796 

recursos que mantinha o projeto, um da Secretária e outro do Min. da Cidadania, (JW), 797 
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Talvez Dra. teremos de marcar uma reunião extraordinária do conselho gestor, para decidir 798 

o que fazer. Nós teríamos uma reunião marcada para dia 14/04, mas acho que deve ser 799 

para amanhã ou depois. Vamos encaminhar um ofício para o Dr. Paulo Senna, por que ele 800 

não tinha se comunicado formalmente, pedindo que o Departamento tome medidas 801 

urgente, para garantir o atendimento, uma vez que ocorreu essa situação com a entidade 802 

executora, o departamento terá que assumir urgentemente esta manutenção do 803 

atendimento.  Vou ver com ele se ele consegue alguma coisa, vou ver com ele e marcamos 804 

uma reunião extraordinária, para demonstrar o que está acontecendo. de repente demora 805 

e vai ser lá para dia 14, precisamos que seja urgente, para não perder a mão. Só para 806 

documentar que eram valores disponíveis que o gestor comprava os materiais e mantinhas 807 

as despesas do PPCAM, problema que é referência e que o Paraná sempre foi. (2:00:13) 808 

A atenção convenial, não é atenção do conselho gestor, é do departamento, por uma 809 

situação peculiar, eu acredito que o Departamento assuma os casos, mesmo através da 810 

equipe do nacional, por que a equipe do nacional da este suporte, mesmo por contratação 811 

comissionada desta equipe técnica de referência que tem anos de pratica esta atenção e 812 

continuar dando suporte, e alguma coisa precisa ser feita urgente, os protegidos não podem 813 

ficar a mercê das situações, sobe penal de ficarem sob risco de morte de novo, a situação 814 

é essa doutora a gente não pode deixar as crianças e adolescentes sob o risco de morte 815 

novamente, e não pode ficar assim de jeito  maneira nenhuma, nós temos de forçar a barra 816 

e executa de emergência, tem de ser feito algo, por que não podemos deixar isso acontecer, 817 

entenda que é triste uma entidade depois de 10 anos cometer um pecado deste, não foi a 818 

entidade inteira, foi só o Dr. Marino sacar o dinheiro da conta do PPCAM, dentro da ação 819 

do pró vida tem a dra. Tamara e não tem problema nenhum, parece que não zerou a conta 820 

também, parece que o total era R$ 580.000,00, mas parece que tem algum saldo lá, só que 821 

ouve a demissão de toda a equipe técnica, mesmo antes que a própria diretoria entidade 822 

tomasse essa providência,  de fazer o saque, demitiu a equipe. Noticia triste muito triste, 823 

Para que dia podemos marcar esta nossa reunião, dia 27, 28, eu penso que já poderia ser 824 

logo próximo logo depois desta ordinária, doutora está deligada, esta extraordinária, não 825 

terá outra a tarde, ai nós encerraríamos agora, eu vou ver com o Dr. Paulo Senna, se ele 826 

não pode vir ali para nós decidirmos o que será melhor fazer A opção hoje presidente é 827 

aguardar as informações, das secretárias, para depois deliberarmos os R$  48.000.000,00, 828 

para final de abriu, que dai com as informações das secretárias, que tem  deliberação em 829 
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determinada linha, dai nós não vamos deliberar naquela linha, ficou decidido na reunião 830 

passada, pela Marcia, pelo Rodrigo. O conselho tem que ser claro no ofício e mostrar a 831 

importância destes dados para o conselho e dar a resposta o quanto antes, até o final de 832 

abril. As coisa não se confundem neste sentido, com o risco de ficar com dinheiro no 833 

conselho sem deliberar e qual será o parâmetro nosso para isso,, como nós vamos dizer 834 

vai ter dinheiro pra isso e não terá para aquilo, não estou entendendo por que nós temos 835 

de esperar os relatórios das secretárias, para deliberarmos, nós não temos como parar, 836 

temos que sim garantir a deliberação dos R$ 48.000.000,00, pela atual conjuntura que nós 837 

estamos vivendo, e não aguardar isso, esse é o meu ponto de vista, por que vamos deixar 838 

para tão tarde gente, temos coisas para suplementar ainda este mês, postergar isso estará 839 

atrapalhando a LOAS, o que o Rodrigo nos cobrou foi o plano decenal, foi até feita uma 840 

apresentação do plano decenal, eu acho muito importante, então vamos pegar dentro do 841 

plano decenal, ver quais as ações que nós estamos defendendo e o que falta e vamos dar 842 

preferência a isso, eu acho isso um exercício didático técnico e bem importante que a gente 843 

pode avançar, Deliberar a LOAS bem genérica, sem focar em todos os filtros, ai desculpa 844 

a gente não está ligada na gente mesmo, trabalhar com o plano decenal é uma boa 845 

ferramenta, o que é que nos vamos perguntar para informar dentro deste ofício, ai dá para 846 

a gente questionar e fazer uma pauta de R$ 48.000.000,00, estratégicas, não creio que isso 847 

vá nos ajudar, até certo ponto , não entendi o que  o Rodrigo colocou, seria o plano decenal, 848 

atrelada as coisas orçadas pelas secretárias, lógico que tem ações que não necessitam de 849 

planejamento orçamentário, mas pode ter certeza que as secretárias já se adiantaram em 850 

prever as ações para 2021 dentro do orçamento, ai a pergunta é outra Débora o 851 

instrumental é outro, ai a gente não vai pedir para as secretárias vir aqui apresentar suas 852 

LOAS. Vai pedir que elas identifiquem as diretrizes do plano anual, e indiquem se estas 853 

ações do plano decenal, tem ações especificas, é essa clareza que a gente precisa 854 

construir, isso vai voltar com informações que não vai nos ajudar a gente vai de novo e vai 855 

fazer a gente levar isso mais pra frente, não vai atender as coisas que a gente precisa, isso 856 

esta deixando claro que a gente precisa esperar par deliberar. Quais ações estão previstas 857 

nas suas LOAS ligadas ao atendimento as crianças e adolescentes e destas ações quais 858 

estão ligadas ao plano decenal, porque pode ter ações que a secretária faz e que podem 859 

não estar ligadas ao plano decenal e nós precisamos saber.(2:09:33)  Para a gente ter ideia 860 

do que a gente vai precisar contemplar, por que ações que já estão contempladas pelo 861 
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Estado não vão precisar e o FIA pode ir para outras ações. (JW) Ok eu pergunto, nós vamos 862 

aguardar as repostas das secretárias para dar sequência ao serviço, nos já fizemos esta 863 

pergunta e tivemos bastante respostas. Então para que dia podemos marcar esta reunião 864 

extraordinária. Mas teríamos dar um prazo para que as secretárias nos de uma resposta, 865 

não adianta marcar a semana que vem e as secretárias não ter mandado os dados no ofício 866 

requerido, nós estamos no dia 06 de abril e nossa próxima reunião ordinária será deia 15 867 

ou 16, então a gente pode estar marcando a extraordinária para que, a gente pode trabalhar 868 

do dia 19 à 23 ou do dia 26 ao dia 29, também tem que ver para quem vai esta solicitação 869 

dentro da secretária, para ter agilidade na resposta o encaminhamento do ofício tem de ser 870 

pelo secretário, ele é que vai decidir e despachar com a urgência requerida no ofício, eu 871 

concordo com você que a agilidade desta resposta, o ofício tem de passar pelo secretário, 872 

tanto que tem ofício que nós enviamos para prestação de contas, naquela comunicação 873 

com as secretárias para trazer um relato de cada ação que elas executam dentro do plano 874 

decenal, pelo que eu entendi vocês querem que as secretárias mandem os planos de ação 875 

que eles tem intensão de executar dentro do plano decenal, é isso. Eles vieram com aqueles 876 

planos e depois readequaram as ações, e veja isso com a Denise e já foram feitas outras 877 

rodadas de conversa, onde eles já entregaram todos os planos de ação tudo certinho por 878 

escrito, o que vai executar o que não executou, então sobre aquilo nós temos como fazer 879 

as nossas deliberações também, aquilo lá sim é uma coisa concreta. Naquele dia as 880 

secretárias trouxessem  os seus avanço e suas maiores dificuldades , o que a maioria das 881 

secretárias foi apresentar isso que seria uma planilha orçamentária, por que não havia esta 882 

preocupação, então se for demonstrar essa questão orçamentária, que seja com fonte de 883 

recursos próprios das secretárias, e uma relação das que precisariam de recurso seja do 884 

FIA ou não obrigatoriedade, o trabalho  sendo feito e reuniões setorizadas agora para 885 

concluirmos até a metade do ano é o monitoramento do plano de ação, nós estamos 886 

revendo meta a meta o que altera o que exclui, com justificativa de cada alteração e 887 

exclusão, para apresentar ao conselho, que segundo o cronograma , em uma extraordinária 888 

em Maio.(2:14:24), só que isso não traz necessariamente a questão orçamentária, por que 889 

o que eu não tenho como afirmar se está sendo utilizado recurso ou não, mas no processo 890 

contrário que a Débora estava colocando, eu acredito que sim., e que o responsável pela 891 

secretária estabeleça de fato, que o recurso da LOAS está fazendo parte do recurso 892 

decenal, deste modo nos instrumentais que a gente analisa, já tem e até hoje a gente não 893 
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discute, se é uma meta ou não, as secretárias não demonstram o como fazer neste 894 

processo, não deixam ali de forma clara, como eu disse o instrumental prevê isso e se 895 

determinada ação precisa ou não de recurso, a gente olha a questão do CRAS, é obvio que 896 

ele precisa de recurso, mas ele vai vir de que fonte, então esse tipo de informação pronta 897 

o plano decenal não traz, mas é um modelo que auxilia como a Débora colocou.(Denise) 898 

Estou perguntando por que a conexão caiu aqui na secretária, Denise, destas ações que 899 

foram questionadas tem como fazer uma copulação do que está para executar, e que 900 

precisam ser executadas para que a gente possa pelo menos priorizar as que estão em 901 

andamento me parece que já tem previsão, na verdade as que já foram executadas não 902 

mas teria de fazer um filtro disso por secretária, desta que estão para executar, e fazer um 903 

exercício disso, eu não tenho este panorama agora Ângela, nós estamos trabalhando neste 904 

semestres em cima de um monitoramento que é um projeto que está em atraso a quase 4 905 

anos que não finalizou e não ocorreu em 2018, A priorização de 2021 é com o plano de 906 

ação e ele não necessariamente trás informação se a meta está em execução ou não, atrás 907 

da previsão do prazo, a gente pode até entender, nós não realizamos as reuniões 908 

setorizadas que estariam na verão final a ser encaminhadas para nós, o processo contrário 909 

é que seria o mais fácil  mesmo, que cada responsável trazer o sua previsão orçamentária 910 

e fazer essa ligação final, por que o acompanhamento das metas para 2020, como a nossa 911 

equipe é pequena, e não temos uma equipe que possa trabalhar com questões 912 

orçamentárias concomitantes, nós priorizamos até por uma ordenação do comitê e do 913 

CEDCA, terminar o primeiro semestre e consolidar o plano de ação o quanto antes para 914 

2021 à  2023 e no segundo semestre trabalhar com o acompanhamento para gerar o 915 

relatório de execução, são instrumentais diferente e que não trazem as mesmas 916 

informações. Os planos de ação vai trazer para nós as alterações, do que permanece ou  917 

não e  no acompanhamento de 2020 o que foi executado ou para no segundo 918 

semestre.(JW) Ok então nós podemos solicitar tanto para o (Viu Denise) em cada secretaria 919 

que tem um responsável pelo plano decenal, não tem, Tem cada secretária hoje tem um 920 

responsável, e daí nós poderíamos também encaminhar está solicitações para o secretário 921 

com cópia para os responsáveis  coordenador pelo plano decenal, por que ai ele consegue 922 

articular na sua secretária e colaborar com esse estudo e dizer quais são as prioridades 923 

dentro do plano decenal , por que ele tem isso e já sabe o que ele pediu para retirar, pediu 924 

para refazer e essa interlocução é importante A Ju Sabbag pediu a palavra aqui, será que 925 
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ela quer complementar.(2:19:43) Já é a 2a. Reunião para o plano de ação, e seria oportuno 926 

falarmos de linhas de ação, para que já possamos adicionar algumas coisas, em plano 927 

exequível para 2021, não já temos alguns planejamentos que envolvem repasses para 928 

prefeituras, tanto que o ano passado foi um ano de eleições e o ano que vem também será 929 

um ano de eleições, talvez 2021 seria um ano bom para estarmos deliberando recursos do 930 

fundo a fundo, vermos o que é mais urgente, e as questões da pandemia, enfim, só 931 

colocando a minha preocupação neste sentido.(JW)(2:21:00) está é a minha pressa, e não 932 

é fácil. Podemos marcar aqui par o dia 27/04 ou dia 26/04, que é uma segunda feira, período 933 

da tarde ou da manhã, não teria problema. (Ângela), acho que poderia ser na segunda, até 934 

por que alguma secretária poderia emitir alguma sinalização, acho que poderia ser dia 27 935 

a tarde e dia 28, poderíamos dar um prazo até dia 16, e dai vermos os que mandaram a 936 

documentação e trabalharmos em cima das que não enviaram par termos tudo para a 937 

reunião, esse trabalho não é fácil, a ideia do cronograma  é  enviar os ofício entre hoje e 938 

amanhã pedindo resposta para dia 16, e ter tempo para requerer as que faltaram, entre dia 939 

19 e 23 essa cobrança dos que faltaram, ai deixaríamos a reunião marcada para dia 27, 940 

concordam com a reunião para dia 28, Mas pediríamos no ofício ser anexado o modelo de 941 

formulário de resposta, para as secretárias responderem da mesma forma, o que facilitaria 942 

a análise dos dados encaminhados. Para que não haja dúvida nas informações do conteúdo 943 

para os conselheiros. (Cel) Essa seria a minha proposta, detalhamento do que precisa. 944 

(JW) Cada secretária também tem um detalhamento, fica difícil, é que se nós vamos 945 

trabalhar em cima do plano decenal, José, que se use algo próximo ao próprio instrumento 946 

deste para o plano decenal e a secretária só vai completar ali, se há previsão de recursos,, 947 

se há necessidade de ampliação e se necessidade de recursos, entendeu, acho que é para 948 

isso que está no debate, e isso é a base, usando o instrumental a partir do plano 949 

decenal.(Cel) a solicitação será feita com base nestes recursos que serão executados em 950 

2021, é isso. (Iris)Tá bem difícil a gente nem sabe o que a gente quer, eu vou deixar bem 951 

claro, que nós deveríamos continuar com as nossas prioridades, dentro do plano decenal, 952 

tivemos um desenvolvimento tão grande no plano, enfim mas conselho e a maioria, 953 

(Ângela) Acho que a gente vota presidente, já que não é a maioria, nesta fala que a Iris trás 954 

ai, temos de ouvir todos os conselheiros, tem de ser algo que todos os conselheiros  955 

cheguem a uma decisão.(Iris), Meu complemento, na verdade eu queria falar que a gente 956 

volta ao debate do que o Rodrigo e a Débora tinha falado, que nós deveríamos voltar a ver 957 
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isso no ano que vem e mandar o instrumental todo agora e colocar esta questão 958 

orçamentária, talvez o debate é bem maior, tinha entendido que o debate é um processo 959 

interno, de tudo por exemplo que as secretárias estão fazendo que está no plano  decenal, 960 

ter uma coluna  dedicada ao orçamento(2:26:05), ter uma coluna onde é o plano decenal 961 

de novo com a questão orçamentária, vai ficar de novo, Eu vejo Denise, que é pesquisas e 962 

informações agora é para em 2021, ter subsídios para orientar os planos de ação para 963 

2021, é isso, mas o processo em paralelo para que possamos ter uma questão mais 964 

orgânica para o futuro, isso é o que eu entendi também, mas se a gente encaminhar esta 965 

proposta do plano decenal, a gente volta para aquela reunião passada que a gente ficou de 966 

pensar nesse sentido, só que a discussão é bem mais ampla, e não o foco agora, A gente 967 

vai ter de pedir o que para as secretárias, das 80 metas previstas do plano decenal, que 968 

indique 4 , 5 prioridades, para o ano de 2021 que já estejam previstas no orçamento, o que 969 

nós vamos perguntar. Se ela previu no orçamento, se existe previsão orçamentária dentro 970 

da LOAS 2021, dai ela tem de indicar o que ela vê de necessidades de recursos do conselho 971 

também, não só o que ela previu e do que ela precisa também. Ou o que está no 972 

planejamento, mas dai fica uma pergunta pela metade.(JW), Eu coloco outra coisa, eu 973 

coloco outra questão, se ela chegar , para executar essa tarefa do plano decenal, nós 974 

vamos precisar de R$ 2.000.000,00, só que a LOAS foi colocada de R$ 200.000,00, nós 975 

vamos complementar esse valor, com  orçamento que foi contingenciado e o valor foi a 976 

menor , a questão deste conselho é avaliar políticas públicas, se não a gente precisa sentar 977 

e discutir, por que tem coisas que a gente já deliberou e a gente não cumpre, (JW) Tenho 978 

uma proposta aqui pra fazer, vamos deliberar este R$ 48.000.000,00, que é saldo do ano 979 

passado, que é saldo do ano de 2020, nós temos o ano de 2021 todo para fazer esta 980 

analise, quando chegar em junho vamos fazer essa solicitação , recebemos esses relatórios 981 

das secretárias e analisamos esse mês, e quando chegar no final do mês que vem pode 982 

ser, nós temos já um recurso considerável deste ano que está ai, nós trabalharíamos em 983 

cima destas prioridades, mas daí, o que é que vocês acham  baseados no que nós 984 

tenhamos recebidos de informações, nos vamos estar ali com mais uns R$ 30.000.000,00 985 

em maio /junho, a colocação minha você acha que deve. Mas não vou executar esse ano 986 

e nem no ano que vem, já estamos falando do ano de 2023, é disso que estou falando. Mas 987 

se nós demorarmos para deliberarmos, a secretária vai entrar com um projeto e vai chegar 988 

aqui na secretária pedindo recurso, e vai chegar em, é o ano da eleição e acabou  ano de 989 
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eleição um abraço, é o que eu estou falando a preocupação é essa. A minha pergunta 990 

quando a gente for deliberar os R$ 48.000.000,00 qual é a base, qual é o embasamento, ai 991 

Débora, são duas opções, o preparamos as perguntas para deliberar 2021, ou pedimos 992 

informações para preparar a LOAS 2022, mas dai a base que você coloca, este superavit 993 

de R$ 48.000.000,00 no meu entender só podem ser deliberadas dentro daquelas linhas 994 

que o conselho só estabeleceu como prioridades. Sim são as coisas que estão, Mas 995 

resguardas as 10 prioridades de ação para 2021, esses R$ 48.000.000,00 só podem estar 996 

dentro destas 10 prioridades. Aí é uma insanidade, ai  o conselho cada hora faz uma coisa, 997 

conforme uma demanda que surja ai, não dá a gente tem os valores dentro da LOAS 2021 998 

que deveria ser o plano de ação 2021, a gente só vai começar a fazer certo em 2022, essa 999 

é a verdade, é atrás de um passado com a Débora disse agora pouco, o que já está ali, 1000 

colocado na LOAS 2021, são as previsões já existentes que já deveriam par 2021, Fora 1001 

isso a gente tem mais R$ 48.000.000,00. e a gente só pode deliberar dentro do que o 1002 

conselho estabeleceu dentro do plano decenal. A gente tem de encaixar o recurso já 1003 

existente, dentro daquela politica que o conselho já deliberou como prioritária, não tem 1004 

novas linhas, há por que surgiu um novo encaixe, não tem que criar nova linha de ação 1005 

para 2021, as novas linhas de ação é para 2022, (2:32:20), o conselho não pode se 1006 

desdizer, desculpe né, mas foi enviado para a assembleia a lista de prioridades para 2021. 1007 

Esses R$ 48.000.000,00 só podem ser deliberados dentro daquelas linhas. (JW) Com 1008 

certeza não pode mudar de jeito nenhum. (Ângela) Agora gente é só se organizar com a 1009 

Denise, pra ver essa demandas a partir de 2022, trabalhar com essas metas que a gente 1010 

já tem, não vejo problema pra gente em perguntar, levantar junto as secretárias as questões 1011 

da execução da LOAS, a gente ir fazendo esse diálogo com as secretárias, (2:33:09), pauta 1012 

da infância, a gente consegue avançar na nossa operacionalidade de um planejamento um 1013 

pouco mais real, mais imediato do que a gente pode fazer agora, com os recursos que a 1014 

gente tem no sentido, da informação do recurso, está sem som José. (JW) È o que nós 1015 

temos aqui as 10 prioridades, direito a vida e saúde, direito liberdade dignidade, direito a 1016 

educação, então nós temos de trabalhar em cima desta linha  aqui destes objetivos, eu 1017 

penso, que temos de deliberar em cima disso aqui e depois na sequência ai sim, mas o que 1018 

digo para os senhores, vamos deliberar, ai podemos até suspender a reunião e irmos 1019 

almoçar por já ser 13:40hs, e voltarmos a tarde para fazer esta distribuição, cada valor em 1020 

cada linha, Eu concordo em a gente fazer isso então até por que decidimos este 1021 
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R$ 48.000.000,00. Só deixa eu fazer uma colocação, conforme foi colocada a questão da 1022 

LOAS 2021, de R$ 56.000.000,00, onde é que está ali do porcentual geral da sociedade 1023 

civil, colocado, vai ser todo suplementado, não está naquela planilha, os R$ 56.000.000,00 1024 

não está previsto no edital geral para entidades, como vamos executar um recurso que não 1025 

está previsto. (JW), Não Dra., não só este, como o de R$ 10.000.000,00 de reformas, isso 1026 

é uma premissa que tem de ser respondida no início da tarde, por que eu não posso 1027 

executar recurso que não tenha previsão orçamentária, isso constitucional, legal, tudo que 1028 

vocês possam imaginar. Dentro daquilo ali, onde vai ser encaixado, ou se vai ser feito uma 1029 

suplementação dentro do R$ 60.000.000,00 do edital geral. Isso é uma resposta que vocês 1030 

têm de trazer, por que como vai ser executado no edital geral se não tem previsão 1031 

orçamentária, não pode, a gente já conversou sobre isso, essa é uma informação que tem 1032 

de vir para o início da tarde, para que o conselho possa compreender. (Cel) Eu já disse, 1033 

nós não trabalhamos para orçamentar, nós trabalhamos para o financeiro do CEDCA, mas 1034 

Cel. sabemos que é financeiro, mas eu penso que é orçamentário. Dá para fazer 1035 

suplementação. Deixa eu completar minha fala (Cel), essa questão de você trabalhar com 1036 

o orçamentário, com todas as situações deliberadas de 2021, Os R$ 160.000.000,00 estão 1037 

claro com a previsão, o GOF tem de trabalhar com essa previsão para todas as 1038 

deliberações feitas no nível financeiro do CEDCA e se pegar todas as deliberações feitas 1039 

no CEDCA até hoje, somar todas elas e levar em consideração, e levar ao conselho como 1040 

proposta a ser orçamentária em 2021, por que nós trabalhamos repito sempre ao contrário, 1041 

a Daniela está ai e pode nos dizer,  o recurso está contingenciado a fazer (2:37:34) e tem 1042 

de ser trabalhado com todas as deliberações do CEDCA Seria uma suplementação todo 1043 

deste valor para 2021, o que que a secretária está imaginando fazer, com recurso do 1044 

CEDCA sem previsão orçamentária. Qual é ou se vai se encaixar, qual é a previsão do total 1045 

Geral é R$ 62.000.000,00 não é pouca coisa, é um valor bem alto. (Cel) Como é que ela 1046 

vai fazer uma previsão, desculpa eu complicar, o termo executivo, que está na mesa 1047 

executando, com disse para a Ângela, o papel como diz a Daniele, como é que ela vai ter 1048 

a previsão para fazer a suplementação orçamentária, ela tem de saber do início ao fim 1049 

como este processo está se desenvolvendo, aqui nós pagamos para trabalhar, parece 1050 

brincadeira, pega um processo coloca em baixo do braço e corre atrás dele, como é que a 1051 

Daniel vai ter a visão efetiva de como ela vai poder executar os R$62.000.000,00, ela vai 1052 

ter que pegar o valor global e subentender no subconsciente dela dentro do orçamentário 1053 
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dela esse dinheiro todo que tem deliberado, vai pegar os R$ 47.000.000,00 em 2021 e vou 1054 

executar isso também, isso pra nós e nem sempre vai ser como nós queremos, colocar no 1055 

dia a dia do CEDCA, a Débora está lá e está no dia a dia, se você for linha por linha ali, nós 1056 

sabemos que o orçamento é genérico, você faz o projeto o programa e dai você vai ter de 1057 

delinear tudo isso e a Daniele não vai saber e acho ter como trazer pra nós hoje a tarde, e 1058 

dizer pra nós que ela vai colocar o orçamentário pra executar. E é aquilo que eu disse temos 1059 

3 orçamentos financeiro quase par executar, como é que se trabalha isso. Dizem que o 1060 

orçamento é único e eu estou aqui pensando em como organizar, o que a constituição prevê 1061 

o decreto 4320 prevê, na função do MP-Pr., em fiscalizar (2:40:18) os recursos do conselho 1062 

e tudo que tem a haver com ele, por que se foi feito errado no passado e nós temos a 1063 

oportunidade de corrigir porque  não fazê-lo, a função é essa, vão ser deliberados os 1064 

R$ 48.000.000,00hoje a tarde, foi decisão do conselho e o único pedido que se faz, dentro 1065 

da premissa do conselho como prioritário, básica e que se faça a tarde a analise que se 1066 

tenha desta informação. A Dra. Daniele está presente e escutou toda a nossa conversa e 1067 

se vocês quiserem perguntar pra ela. (Dra, Daniele) A medida que a gente vai executando 1068 

o orçamento e os protocolo chegam para fazer a execução orçamentária, a gente vai 1069 

fazendo uma análise para ver se vai faltar orçamento ou não, para a gente abrir um 1070 

processo pedindo superavit, se a gente tem o dinheiro na conta a qualquer momento a 1071 

gente pode pedir este superavit para a diferença, o que a gente não costuma fazer é pedir 1072 

todo o superavit, por que como é um valor muito alto a execução fica muito abaixo, e depois 1073 

nós temos de responder por essa execução muito abaixo, Você vai suplementando de 1074 

acordo como vai vindo a demanda, é uma questão de lógica, a pergunta é se a essa 1075 

previsão para esse valor que é bastante alto, nós temos estes recursos para atender 1076 

milhares de crianças e adolescentes. Há esta previsão por parte de vocês.  Está alinhado 1077 

com essas informações, por que se delibera uma situação aqui, isso vai se precaver 1078 

conforme o financeiro e orçamentário for executado, a gente consegue também 1079 

acompanhar se isso está sendo executado, não precisa te essa informação de 1080 

suplementação, a gente sabe que tem o edital, porque em algum momento ele vai executar. 1081 

Daniele que complementar alguma coisa, não é só isso mesmo. Ok. Podemos encerrar aqui 1082 

agora. Em questão ao que foi falado sobre o PPCAM, eu sou a técnica em razão da 1083 

prestação de contas, por ter uma reunião logo após o almoço, e não poderei estar 1084 

participando, vou a esta reunião lá com eles e logo que resolva lá com eles, volto a reunião 1085 
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aqui com vocês.  1086 

Retorna a reunião no período da tarde. José Wilson questiona se o GOFS teve alguma 1087 

atualização de valores e Ângela Mendonça diz que fizeram um diálogo dentro dos 1088 

departamentos para ser analisado pelo CEDCA. A Quelen do Departamento da Pessoa com 1089 

Deficiência fala sobre a deliberação Cesta Básica – Fase II no valor de até R$ 3.480.000,00 1090 

em até 24 mil unidades para atender 12 mil crianças e adolescentes com deficiência nos 1091 

399 Municípios. Ângela continua e solicita que o Departamento da Mulher solicite recursos 1092 

específicos para desenvolver uma ação de enfrentamento da violência de gênero com um 1093 

montante de R$ 534.000 junto aos núcleos regionais e equipe da Secretaria da Educação. 1094 

Também teria uma solicitação da FOTIS vinculado a questão do enfrentamento a violência 1095 

no valor de R$ 1.270.000,00 pelo Departamento de Justiça – DEJU. A última solicitação 1096 

seria da DAS - Renata para recursos para finalizar a obra de dois Centros da Juventude de 1097 

Paranaguá e Prudentópolis no valor de R$ 2.000.000,00. Posteriormente seria feito uma 1098 

nova solicitação para realizar mais uma deliberação de R$ 5.000.000,00 para o CEDCA 1099 

fazer a reserva do recurso. Inicialmente tinha sido pedido R$ 15.000.000,00, mas pode ser 1100 

trabalhado com R$ 10.000.000,00. Em seguida a Juliana Sabbag apresentou as demandas 1101 

do DPCA com três linhas de atendimento, seria a deliberação fundo a fundo que atende 1102 

famílias que foram afetadas pelo Covid-19 visando o fortalecimento, entendendo a situação 1103 

de emergência que se encontram. Ainda, gostariam de fazer nessa mesma deliberação o 1104 

repasse para que os Municípios pudessem fazer o uso cultural para atender as novas 1105 

diretrizes sanitárias e a questão da educação alimentar de crianças e adolescentes nesse 1106 

confinamento no valor aproximado de R$ 8.378.539,85 que se arredondou para 1107 

R$ 8.400.000,00. O DPCA tem feito um diálogo positivo com Paranaguá sobre as casas de 1108 

atendimento e surgiu um GT para montar uma proposta e replicar nos outros municípios do 1109 

estado para fazer um aporte para o funcionamento dos centros integrados com protocolos 1110 

de rede para as questões protetivas com uma reserva de R$ 2.000.000,00. Por fim, a 1111 

questão da educação alimentar na primeira infância onde as crianças aprendam a se 1112 

alimentar com alimentos saudáveis e aprendam a manipular alimentos industrializados 1113 

numa parceria com a SEAB onde as nutricionistas fariam a orientação nutricional e a equipe 1114 

pedagógica orientariam também na cozinha didática das crianças, com uma reserva de 1115 

R$ 2.000.000,00. Ângela sinaliza sobre a demanda da ESEDH que pretende implementar 1116 

ações voltadas aos direito humanos no valor de R$ 3.000.000,00. Conselheiro Dourado 1117 
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entrou na reunião e solicitou o valor de R$ 624.000. O Conselheiro Pancotti solicitou o valor 1118 

de R$ 3.500.000,00 para a reforma do CENSE Joana Richa.  1119 

Presidente José Wilson disse que dentro das solicitações o valor total foi de 1120 

R$ 41.800.000,00. O valor de R$ 24.700.000,00 daria para trabalhar com as solicitações 1121 

da Sociedade Civil. Os demais valores totalizam R$ 23.300.000,00. O Conselheiro Marcio 1122 

suplente do Rodrigo Bonfim se expressou no sentido que estamos numa pandemia e 1123 

devemos pensar no conjunto das coisas, pois aumentam as demandas, mas não aumentam 1124 

os recursos dentro dos hospitais, deve ser promovido um debate coletivo para não 1125 

privilegiar a ação de um ou de outro, mas sim da política com acordo de socialização. Pós-1126 

pandemia o quadro é de crise econômica e sanitária que vai afetar os mais pobres e mais 1127 

desprotegidos. Deve ser evitado o pragmatismo e discutir a política em comum para fazer 1128 

que as coisas aconteçam, pensando no todo e no Paraná inteiro para a vida das crianças 1129 

e adolescentes. O debate sobre a fala do Marcio continua com o Presidente José Wilson, 1130 

Ângela Mendonça, Dra. Luciana e Ires colocando seus devidos apontamentos.  1131 

A Renata do DAS trouxe as informações que atualmente são 108.000 famílias que estão 1132 

sob condições de extrema pobreza, pobreza e não sou beneficiárias do bolsa família, 1133 

60.000 delas possuem crianças e adolescentes. Atualmente o valor recebido por essas 1134 

famílias é de R$ 80,00 mensais. É possível fazer adaptações para contemplar crianças e 1135 

adolescentes. A Sheila se preocupa com o problema da sobreposição de recebimento de 1136 

recursos por essas famílias pelo fundo da pobreza junto com a Casa Civil. A Quelen se 1137 

preocupa com as crianças e adolescentes com deficiência para saber se elas também 1138 

entrariam no projeto e de que forma funcionaria o cadastro. Dr. Bruno Muller da Defensoria 1139 

Pública analisa que todos os projetos discutidos são importantes, mas que o Brasil está 1140 

voltando para o mapa da fome e que as crianças e adolescentes sempre são a população 1141 

mais afetada. As escolas fechadas fizeram com que muitas famílias não recebam as 1142 

merendas e auxílios prioritários, dessa forma, é uma pauta urgente enquanto não houver 1143 

regularização da volta das escolas. O Presidente José Wilson concorda com a 1144 

preocupação. O Valdemir da SEAB se manifestou a respeito dos programas, projetos e 1145 

recursos garantidos. Retorna-se para o Marcio que destaca que no ano de 2022 é ano de 1146 

eleição e seria importante verificar a antecipação dos recursos com prioridades. Ângela 1147 

Mendonça se manifestou no sentido que as crianças estão sem merenda escolar, sem o 1148 

leite para as crianças e os pais desempregados, portanto o cartão de complementação de 1149 
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renda seria uma forma mais rápida de repasse para o usuário, com maior prioridade nesse 1150 

momento, realizando o debate do valor dentro dessa prioridade. A Renata do DAS 1151 

confirmou que até final de junho estariam com os cartões prontos. É necessário que a SEED 1152 

apresentasse proposta sobre o programa. Dra. Luciana e Maria Tereza continuam a 1153 

discussão sobre o cartão. Diante das colocações foi deliberado pelo CEDCA, 1154 

R$ 25.000.000,00 para segurança alimentar no geral e R$ 3.480.000,00 para o 1155 

Departamento de Pessoa com Deficiência, restando o valor de R$ 20.000.000,00 e que os 1156 

Governamentais apresentem suas propostas na próxima reunião dia 28 de abril de 2021. 1157 

Assim encerra-se a reunião.  1158 

ENCERRAMENTO. 1159 


