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

Reunião Extraordinária – 14/09/2020 9 

 10 

No décimo quarto dia do mês de setembro de 2020(14/09/2020), às 09h00min horas –, à 11 

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

Reunião 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 (Associação Paranaense de 15 

Cultura – APC); Kezia Sumico Nakagawa (APAE de Maringá); Adriano Roberto dos 16 

Santos (Associação Antônio e Marcos Cavanis); José Wilson de Souza (Instituto De Apoio 17 

A Adoção De Crianças E Adolescentes Trilhas Do Afeto); Maria Tereza Chaves 18 

(Associação de Portadores de Fissura Labiopalatal); Ires Damian Scuzziato (Centro 19 

Beneficente de Educação Infantil Ledi Mass Lions); Gisele (Ação Social do Paraná); 20 

Alberto e ou Timóteo (Casa Civil); Antônio Carlos Dourado (Secretaria de Estado da 21 

Educação e do Esporte – SEED / Superintendência do Esporte); Ângela Christianne 22 

Lunedo de Mendonça (Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – 23 

DPCA/GABINETE); Christianne Lunardelli (Secretaria de Estado da Comunicação Social 24 

e da Cultura –SECC); David Antônio Pancotti e Solimar Gouveia (Secretaria de Estado da 25 

Justiça, Família e Trabalho – SEJUF/DEASE); Walmir dos Santos (Secretaria de Estado 26 

da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF/DEJU); Jéssica Luiz Dinardi (Secretaria de 27 

Estado da Saúde – SESA); Lucimeia Swiech (Secretaria de Estado da Segurança Pública 28 

– SESP); Dr. Anderson ( AMOA); Denise (Secretaria de Estado do Planejamento e 29 
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Projetos Estruturantes); Dra. Bruna Saraiva (OAB-PR); Dra. Luciana Linero e Dra. 30 

Danielle Cristine Cavali Tuoto (Ministério Público – CAOP);  31 

Logo após a chamada nominal, a palavra foi dada ao Presidente do Conselho, José 32 

Wilson, o qual deu as boas-vindas aos presentes e iniciou a apresentação do objeto 33 

central da reunião: Reorganização dos Eixo,1, 2 3, 4, 5, 6, para conclusões em 2020 e 34 

ajustes de linhas das sobras orçamentárias apagar para 2021.-Marcela apresentando tela 35 

(9:29), Planilhas (9:54), Trabalho Edital, Cartão do futuro (10:00), Planilha Pro. COA, 2021 36 

criança, até dezembro 2020, nos valores que tinha sido fechado, discutir hoje como vai 37 

fechar, o que deve ser retirado, o que será mantido nos eixos 1 e 2, da planilha, até o eixo 38 

6, valor deliberado de R$ 290.000.000,00, objetivos e alterações para cada eixo, naquelas 39 

que não estão correspondendo as prioridades para o ano e para o ano de 2021, das 40 

deliberações do LOAS de 2021. Vou separar o que é só da LOAS, (Débora) eixo na 41 

prioridade e pára o ano de 2021, para compreensão das prioridades da LOAS, de acordo 42 

ou não, (Marcela indagada por voz de homem não identificado), - outra coisa que merece 43 

explicação, ou corrigir, eixo deliberado percentualmente da deliberação a ser 44 

estabelecido, para que o correspondente a cada eixo e dentro dos eixos, e quanto o valor 45 

deliberado do próprio eixo, na frente deliberada de R$ 62.000.000,00 e não tenho que 46 

recolocar o valor total, porque o próximo teto orçamentário é menor para 2021, no início 47 

do ano e suplementar no orçamento, nos objetivos dos editais, os editais foram separados 48 

(Marcela), e seus objetivos, para que os objetivos aprovados nos eixos 1 e 2 ,por conta 49 

disso foram colocados para que cada valor seja preservado no total geral do edital 50 

deliberado, suas ações e também o que não está na deliberação, também vai estar ali 51 

separado por eixo, fazer uma leitura mesmo documento é necessário, até para que possa 52 

ser de acordo com o eixo. Que a Marcela coloque aqui com relação ao eixo 1 de direito a 53 

saúde e proteção a vida a proporção a deste eixo, sobre o valor total que ele tem, vai 54 

estar ali até o final execução do edital e planilha de valor total. 296.554.926,41, cujo a 55 

estabelecido para aprimoramento da atenção básica a saúde infantil, pré natal, parto e 56 

primeira infância, em todo estado do Paraná. Neste objetivo colocam a deliberação 109 57 

de 2017, para saúde mental, com repasse inicialmente repasse fundo a fundo, essa ação, 58 

valor dela é um saldo de R$ 631.250,00, porque ela está aqui, por não ter sido encerrada, 59 

continuando os repasses desta deliberação, é possível que possa pagar todos os 60 

municípios ainda este ano, motivo pelo qual consta aqui em termos de saldos a pagar, 61 
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com os objetivos desta deliberação para atenção primária. 17:10:00. Foi colocado XXX, 62 

que do leite das crianças, que seria R$ 30.000.000,00 que a SEAB aprovou, sendo 63 

executado tudo neste exercício de 2020, só para comentar, sobre o eixo 1, relativo a 64 

proporcionalidade, (inaudível), 17:44:00 o que foi aplicado 16% do eixo 1, corresponde a 65 

1,48%do total de R$ 631.000.00 do total, só que não tem mais esta opção por estar ainda 66 

em execução, R$ 18.000,00 e não teria previsão, 18:11:00, dentro do que falta pagar dos 67 

R$ 631.250,00, valor da deliberação. É possível que se consiga pagar tudo ainda este 68 

ano de 2020. 18:23:00.  Só que dependeria o envio de toda a documentação pelos 69 

municípios participantes, necessária e pontuadas no DPCA. Foram relatadas duvidas nas 70 

novas ações para 2021, (18:41:00), (Marcela) no meu entender, os encaminhamentos 71 

para execução ainda para 2020 dos que constam da LOAS de 2020, para execução, e 72 

que não deveria estar na planilha de 2021, mas somente os seriam possíveis de executar 73 

no exercício de vigência. Que passariam para o novo exercício como superavit para o 74 

exercício de 2021. 19:23:00. Porque se não havendo a execução o recurso poderia ser 75 

remanejado dentro dos objetivos para o exercício seguinte, por isso foram colocados aqui 76 

o valor de R$ 118.000,00, como valor muito pequeno, mas que estão na tentativa de 77 

executar ainda em 2020. Este R$ 118.000,00, vai passar para uma nova linha em 2021, 78 

19:51:00, Não sei se estou me conseguindo fazer entender enunciou (Marcela), que o teto 79 

do projeto é de R$ 49.000.000,00, e que está pequena quantia, ainda estará 80 

disponibilizada para execução em 2020 e não estão dentro dos R$ 49.000.000,00, caso 81 

este não seja executado, passará como suplementação depois. A duvida com relação a 82 

este fato. É extremamente urgente, pois não tenho como colocá-la para 2021.20:11:00. 83 

Estes valores e estes porcentuais, serão relocados para outras linhas em 2021. Só a 84 

deliberação do Leite das Crianças, que obrigatória de ser executada plenamente neste 85 

ano e exercício de 2020. O que necessita uma nova decisão do CEDCA para 2021. 86 

20:56:00.  A deliberação do Leite nem deveria ter voltado a discussão, fato já deliberado. 87 

(Marcela) Na verdade os valores é tudo que já foi deliberado, o objetivo hoje é tomar 88 

decisões, se tira ou deixa, não poderia fazer isso sozinha, é uma questão de método e 89 

metodologia, do que pode ou não ser relocado para 2021, 21:36:00 deixando definido o 90 

que é possível de ser executado em 2021, uma orientação para ser seguida. O que a 91 

Marcela trouxe, método adotado, proporcional ao teto.  Só o Leite que não colocaria aqui, 92 

deliberado em R$ 30.000.000,00 e que está previsto orçamentaria, e tem de estar no 93 
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orçamento para ser empenhado. Tendo a sua execução total em 2020.  O decreto de 94 

suplementação saiu  e a deliberação do CEDCA não ainda, o que já está orçado 23:41:00, 95 

eu não poderia colocar em nenhuma ação que não esteja deliberada, não sei o que o 96 

conselho deseja, estamos trabalhando ações quem já conhecemos, que já estão 97 

deliberadas, temos de saber tudo que temos, como estamos, para podermos deliberar 98 

para 2021, com o que temos e o que isso representa (24:17), em percentual aos valores 99 

deliberados, o que passa do teto, só uma sugestão ase levada em conta, situações que 100 

podemos alterar depois, em relação ao valor total do eixo, que é de R$ 42.000.000 que 101 

forma o eixo 1, do total deliberado de R$ 296.000.000,00. As discussões agora são de 102 

projetos que foram separados, para dar-nos ciência se estão no lugar correto, em relação 103 

ao eixo, caso estejam anotados no lugar errado, a proporção geral fica alterada (2502), o 104 

porcentual de R$ 42.000.000,00 (Angela-2021) para o programa. (Marcela) O Valor de R$ 105 

30.000.000,00, valor este a ser mantido pelo conselho como emergencial, se não for 106 

usado todo neste exercício, deverá ser mantido para 2021, por ser do fundo a fundo, se 107 

não fosse emergencial, teria de ser devolvido. Pode informar os andamentos da CMCO,  108 

já está tramitando, o problema que está sendo cobrado, a realidade do que não se 109 

executou do programa do Leite , este não pode ser retirado da planilha, está sendo 110 

considerado dentro do eixo e quanto representa, se será executado em 2020 ou que será 111 

para 2021, devendo ser consultada a planilha para ver as coerências com os itens que 112 

estão em execução, (28:35) para saber sé é ou não para 2021. A deliberação 94)18, 113 

também está em execução na 1a. Fase, e temos um saldo para ser executado de R$ 114 

1.040.000,00, esse valor ainda está sendo pago, muito provavelmente a todos os 115 

municípios ainda este ando de 2020, todos os remanescentes desta deliberação. O 116 

projeto de proteção de álcool e drogas nas escolas, ainda não se iniciou, ficando para 117 

2021. (Azul) O programa do Leite para as Crianças, tem de acontecer ainda este , os R$ 118 

30.000.000,00 da criança e adolescentes é do edital geral e combate o SPA também do 119 

edital geral. Todos para 2021 em relação ao eixo 1 de atenção primária a saúde, estão 120 

todos de acordo, concordância (31:00), o objetivo é a atenção primária OK. (Pity) Do eixo 121 

2 direito a liberdade, a dignidade e desigualdade. A proporção do valor total de R$ 122 

296.000.000,00, é de 14%, medidas sócioeducativas, prevenção de liberdade para 123 

adolescentes, proteção a saúde, cultura esporte e lazer, usa se a deliberação 97 (ano 124 

inaudível), de capacitação do adolescente, está em execução com saldo de R$ 125 



 
 
 

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

 

82.000,00(amarelo) para pagar totalmente em 2020.  A deliberação 83/201, valor R$ 126 

136.604,20(conferir), do fundo de obras em execução (31:50). A deliberação 111/2014, 127 

também de obras, valor de R$ 14.295.787,73, em execução. A 78/2018, qualificação 128 

profissional projeto arte e ação (verificar Inaudível), 41/2016 SEJUF (Marcela) 129 

Deliberação anterior de R$ 14.000.000,00 (32:00), foi remanejado Coronel, não (Quanto 130 

dinheiro -inaudível), Doutora, são FIAS complementar Cascavel II, inclusa a de Piraquara 131 

e reforma de Foz do Iguaçu (32:55), sistema liberdade Curitiba, cobertores Curitiba, 132 

cobertura Fazenda Rio Grande e Curitiba (33:10). Foz do Iguaçu, onde R$ 14.000.000,00, 133 

Apucarana devolveu R$ 7.500.000,00 para construir a Casa da Liberdade Sonho. 2013. 134 

Que deveriam ser completados este ano 2020. Casa liberdade Curitiba, Foz do Iguaçu 135 

(amarelo e Azul), terá licitação até o final do mês consultou o órgão publico que terá 90 136 

dias para concluir, não vai executar este ano, vai começar em 2021. A prefeitura de Foz 137 

do Iguaçu já garantiu a liberação e cobrou R$ 1.205,00 para liberação do alvará, para 138 

início da obra em 3 frente 2020/21/22 (amarelo, azul e roxa), com deliberação a se 139 

estender, a licitação sem recurso não saem.  As 78, 116, 118 com execução ainda este 140 

ano. Vão assinar contrato este ano vão começar a liberar os recursos para 2020 e 2021, 141 

para cadernos da sócioeducação (38:54) este ano com certeza(amarelo). A 94, 91, 47, 142 

46/2019 (verde)este mês agora. (40:00) Qualificação, biblioteca, MEI fechado R$ 143 

4.800.000,00, será para este ano 2020 e 2021, se o contrato for empenhado na totalidade  144 

e restos a pagar,saldo da deliberação, Não dá para empenhar a obra inteira, por não 145 

saberem os valores, mantendo o saldo para o outro ano 2021. As deliberações 43, 45 146 

2019 São José dos Pinhais, reforma da unidade de sócio educação,2020 vai passar para 147 

2021 um mês(verde), Unidade de sócio educação Curitiba em fechamento final, coisa 148 

antiga dá problema Curitiba/2020. Programa Liberdade Cidadã, 43/2013, saldo de R$ 149 

1.305.573,07 não tem proposta, o edital Cartão do Futuro(azul). A deliberação 23, 29/2020 150 

já tiveram o início, fazer ATA e começar este ano também. Inovar para educar, R$ 151 

986.090, conjunto com a SESP-Pr. Para compra de equipamentos biométricos, para 152 

departamento da violência, sócio educação Eixo 2 14% do valor deliberado de R$ 153 

37.788.641,41.  Serão 5 ações para garantir direitos previstos intersetoriais, garantia de 154 

direitos a aprendizagem e liberdade eixo 5.6. intersetorial de medidas dentro senso, 155 

fortalecimento, e medidas sócio educativas, preservação de liberdade e atendimento a 156 

família. Eixo 3 7% aprimoramento, fortalecimento de vínculos familiares original ou 157 
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adotiva, programa crescer em família.53:03:00. Todas as ações que reúnem pessoas, 158 

pelos protocolos COVID, modalidades, devem ser postergadas para 2021. (azul) 159 

Paralisadas e para a população saber, emitir uma nota geral, seu apontamento e 160 

deliberações no valor de R$ 1.000.000,00 do eixo 3, todos ficaram adiados para 2021. 161 

Eixo 4, valor de R$ 296.000.000,00, 16% cultura, esporte e lazer, linha de ampliar projetos 162 

culturais, de esporte e de lazer, para atender crianças e adolescentes. Temos a 163 

deliberação de centros da juventude, só para crianças para adoção, crianças em 164 

tratamento de saúde. Azul, ficando para 2021. A deliberação dos centros da juventude, de 165 

valor R$ 480.425.00 amarelo, com saldo a pagar tudo neste ano. 58:26. Deliberação 166 

agentes de leitura da biblioteca pública e cultura, fica suspenso para pós pandemia, Azul, 167 

2021. Doação para todos UNIV- Londrina, que não está acontecendo por conta da 168 

pandemia, Azul fica para 2021. Deliberação 94/2018, sobre fortalecimento de vínculos, 169 

fundo a fundo (azul), vai acontecer só em 2021. Projeto Paraná mais lazer, só vai 170 

acontecer depois da pandemia, suspenso até 2021. Foi feito só uma alteração para o 171 

momento, referente aos materiais esportivos e hospedagens, orçamentada. Projeto de 172 

capacitação, Azul, fica para o ano de 2021. 1:00:57. com plena alteração de gestão. Eixo 173 

4, viabilizar acesso e permanência na escola, promovendo o aprendizado. Serão 174 

executadas após a pandemia por ser presencial. Edital Geral, R$ 1.000.000,00 para 175 

evasão e abandono escolar, em conjunto com a SEED, ação de integralidade e 176 

desenvolvimento da criança e do adolescente, do edital geral de R$ 22.500.000,00, que 177 

também ficarão para 2021. Azul. Eixo 5, Do direito a proteção e profissionalização do 178 

trabalho, proporção do valo total é de 21%, no objetivo de fomentar as atividades e 179 

programas de qualificação profissional, através de parcerias com (1:06:35) os municípios, 180 

instituições sociais, civil organizadas, para ofertas de cursos e vagas para qualificação 181 

profissional. A deliberação 81 já está em andamento e falta pagar alguns municípios, 182 

devendo ser toda paga ainda este ano, Amarela. Caso permaneçam saldo a pagar os 183 

saldos serão estornados. 23/2020 Futuro emergencial, valor R$ 22.000.000,00, tem início 184 

neste exercício e vai passar para 2021, Amarela e azul. (é isso Angela),  a assembleia 185 

está votando o Cartão Futuro, para ações de erradicação do trabalho infantil, trabalho de 186 

qualificação aprendizagem do edital geral de R$ 5.000.000,00, Azul, vai acontecer em 187 

2021. Valor total da deliberação 30.008.333.96 previsão para a Suelen informar. Se as 188 

empresas não aderirem, não dá para realizar, é emergencial. Eixo 6, fortalecimento das 189 
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estruturas do estado de direitos das crianças e adolescentes com 26% da 190 

proporcionalidade do edital, com 1o. Objetivo de fortalecer os conselhos tutelares, 191 

instrumentalização técnica, para o exercício de suas atribuições, aquisições e mobilização 192 

para proteção das crianças e adolescentes. A deliberação20/2016(inaudível) para as 193 

entidades civis e organizadas, há um edital a fazer, se vai ser aberto este ano (Suelen e 194 

Pity), confirmam que sim (1:11:41), que será para este edital para a sociedade civil, que 195 

permite a capacitação do controle social. Com valor de R$ 1.800.000,00, (Marcela) está 196 

bem adiantado sim, mas diante dos fatos vai passar para o ano que vem, 2021. (Pity). 197 

Como hoje 14/09/2020, não conseguiremos tudo para este ano, mas queremos passar 198 

verba ainda este ano, há uma lei no CEDCA referente ao período eleitoral, por não ser 199 

voluntário, pode ser repassado. 1:13:43. O marco regulatório, não existe mais. As 200 

deliberações 83/13, 52/14, 13/16, 11/17, Valor de R$ 4.835.000,00fica para o ano de 2021 201 

por ser presencial. Azul. Deliberação 02 e 133, estás finalizando este ano, amarelo. 202 

Deliberação 10/2020, valor R$ 6.599,30 para estornar e devolver a FIA cestas básicas, 203 

direito da criança e adolescentes em situação de rua e violência, comunidades 204 

tradicionais, indígenas vai passar para 2021 de valor R$ 15.142.045,98, Verde  1:17:13. A 205 

deliberação 121/2015 SESA, criança e adolescentes protegidos não foi dado nenhum 206 

andamento na SESP-Pr., dificultando o andamento (Regina e Ducineia) tramitando nova 207 

licitação para refazer. Com relação ao Instituto de Identificação do Pr. (verde), para 208 

liberação de dinheiro ainda esse ano, para registro de preços, com 5 itens independentes. 209 

Aparelhos biométricos para crianças na emissão de R.G.s e CPFs. Formalizando o direito 210 

do trabalho. Integralmente 2015. (inaudível), sendo parte feito no ambiente da SEJUF e 211 

SESP-Pr. Instituto de Identificação do Pr. Na SEJUF será a parte técnica, estes recursos e 212 

ampliações deste projeto para todos os municípios do Paraná, sendo aplicado ainda este 213 

ano 2020. Cabendo ao Instituto de Identificação do Pr. a esclarecer quanto a execução. 214 

(1:29:40) em 5 anos. Com reflexão dessa situação na LOAS 2021. e a previsão e 215 

permanência de recursos para 2021. (inaudível 2 vozes misturadas 1:33: 42) para todos 216 

os órgãos envolvidos. Para aquisição de equipamentos, em resposta formal da SESP-Pr. 217 

PERPECAM, a deliberação valor de R$ 3.000.000,00 42/20 e 97/2016, Emergencial com 218 

ações contra a violência e proteção de crianças e adolescentes testemunhas e 219 

ameaçadas de morte, Verde. Deliberação 04. edital execução, deliberação 57, trabalho 220 

para os cadernos orientativos para crianças e adolescentes. 60/2017CDCA, 02/2019valor 221 
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R$ 1.800.000,00 para 2021. A deliberação 107/2017 para fortalecimento dos Conselhos 222 

Tutelares, fundo a fundo com municípios, termina em 2020, amarelo. A deliberação 223 

16/2019, valor R$ 1.031.029,34, Verde, exame de DNA, Polícia Cientifica, políticas 224 

públicas, efetivas UEL. A deliberação 20/2019, R$ 49.400,00, Amarelo, finaliza em 2020, 225 

podendo ter saldo a estornar. A deliberação 84/2019 está pagando e finalizando ainda 226 

este ano 2020. 83/2019, reserva de R$ 100.000,00, por não estar acontecendo viagens, 227 

fica para 2021, Azul. A deliberação 85/2019 de valor de R$ 10.000.000,00 para a 228 

Organização Civil, para reparos, Verde. A deliberação 86/2019, reunião passada para 229 

diligências, passar para 2021 Azul. A deliberação 23/2020 NUCRIA valor de R$ 230 

1.750.000,00 (Valor Total de R$ 2.500.000,00 foi tirado R$ 750.000,00), verde, tem uma 231 

linha e deve se manter. Se houver novas adequações, se estabelecerão novas linhas de 232 

superavit a ser ajustado (Rodrigo). Eixo 6, dentro da deliberação 23/20, para fim da 233 

duvida, valor R$ 2.437.200,00 FIA, fica para 2021 Azul, e valor R$ 1.350.000,00, para 234 

programas dos egressos institucionais para o ano seguinte fazer o realinhamento. 235 

(2:06:57-Angela, Cartaxo e Pedro - SESA) que eram os objetivos na LOAS, como seriam 236 

distribuídos, as questões, deliberou-se o que eram superavit e com isso vai para LOAS de 237 

20121, para a APAE, foi para comprar computadores, para os egressos, proteção e saúde 238 

mental e isso vai para 2021para evitar decreto e adaptação dos eixos estruturantes, 239 

prevenção a família e quando ele sai do sistema, (2:00:29), onde a liberdade e o respeito, 240 

para que ele não retorne mais ao sistema após a saída. Linhas estruturantes que damos é 241 

diferenciada no FIAs, encaixar todos os itens, despesa, não mexem nas ações, objetivos 242 

dos eixos e seus valores, e questões dos egressos, bem como seus objetivos, dentro da 243 

deliberação 23/20, linha presencial sem valor, podemos ter todo projeto no orçamento que 244 

não pode ficar sem valor. O eixo 1, que é da saúde e atenção básica para completar com 245 

os demais eixos, e não pode ficar fora do eixo 6, os oh=objetivos da OCA, ECA para 246 

visualização, proposição, contemplação, e cenário ideal para reunir SEJUF. SEED e 247 

SESA. (Pedro) 50% se enquadra na faixa etária no Sistema de saúde. que deliberam 248 

sobre o recurso, vendo a prioridade dos conselhos de saúde. Hoje estaremos definindo as 249 

situações do FIAs com vocês. Não tenho meios de incluir no sistema os objetivos, que 250 

são vários nos eixos.  Tem de fazer tudo isso pela memória da meta, quando colocamos 251 

meta, exemplo, construção de unidade sócio educação de Curitiba, do lado desta meta, 252 

colocamos entre parentes, que ela é eixo 2do objetivo 1 da sócio educação, de acordo 253 
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com a deliberação de 2020, por não ter espaço, não tenho como alimentar essa 254 

deliberação 08, com relação ao orçamento da SEJUF. Única parte do trabalho que é 255 

exclusiva da Assistência Social e do pessoal do BOPES portador dos dados (2:11:32). 256 

Nosso teto é menor e diminuiu, a área social foi prejudicada em 30%, a SEJUF como 257 

gestora da folha vai ter um orçamento maior, todas as informações para compor o FIAs 258 

fica desconexa, aplicado e somado a toda política. (2:13:44). Como resolve os egressos, 259 

dentro do programa estadual de sócio educação, ficou meio fechado, (Débora) como pode 260 

resolver isso, pergunta. Queria  comentar o seguinte, sobre o eixo 2, estabelece as 261 

garantias de direitos nos eixos 1, 2, 3, e vai se completando nos objetivos possíveis de 262 

encaixar, 4, 5, 6, já não entra valor, coloca-se  simbolicamente para poder executar e 263 

garantir a linha, (2:16:15) O egresso, eixo 2, incorporando família do adolescente , eixo 3, 264 

para uso financeiro, aprovadas ações, ai vai discutir se a SEJUF coloca na pauta do que é 265 

para cumprir no plano FAE integral (Pancotti) existe o sócio Educação na regra da gestão. 266 

Essa perspectiva, não só para o orçamento da SEJUF, correspondente técnico, onde o 267 

orçamento já está definido. (Rodrigo), só relação ao FIA, a proposta tratando da 268 

prioridade, dentro do CEDCA, o que vai para LOA, executando, a forma completa, ver na 269 

planilha da reunião do dia 17, onde estabeleceu o prazo até amanhã para ser inserido,  270 

vem para SEJUF, SEED, SESA, para ciência, aprovação e depois a qualquer tempo, 271 

emenda, até dia 25/09//2020, antes de entrar e votação para aprovação da assembleia. 272 

Em 30/09/2020. A reunião com a SETI (Verificar inaudível), é a última, para organizar uma 273 

forma orientativa para 2021, Para frente de proposta de políticas complementar para as 274 

deliberações. Chega em junho fim do semestre, define como aplicar o FIA. LOA deste ano 275 

dentro do objetivo e a partir de 2021. Sugerir e pressionar SESA, SEED, para avançar, 276 

(2:26:31) (Marcela) incluir esta LOAS para 2021, seja Azul, diferente direto já vão para 277 

2021, as ações, o valor da deliberação R$ 117.539.167,78 (2:28:17) ação Verde, começa 278 

em 2020 e termina em 2021 R$ 106.305.757,57 do total de R$ 296.000.000,00 279 

Deliberação 284. Amarelo o que vai acabar neste exercício são R$ 47.879.272,43 280 

Amarelo, (Inaudível) verde e azul 75% de R$ 270.000.000,00, A deliberação 284, São as 281 

entidades a resgatar, diferenças desta deliberação que podem ser ainda em 2020 ou 282 

definir para o ano 2021. A deliberação 271, verde e Azul 82% em andamento a 283 

executando e pagando parceladamente. Sendo os 82% valor R4 223.000.000,00 em 284 

verde e azul, finalmente do eixo R$ 296.000.000,00 dos 271.000.000,00, demonstrando 285 
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como ficaram os repasses para 2021. Da linha para Hospital de Clinicas, São José dos 286 

Pinhais valor R$ 365.000.00, Cidemar, como vai aplicar ampliar as unidades, por conta da 287 

pandemia, vai passar pela câmara do CEDCA, que discutiu os complementos para outras 288 

unidades, fortalecendo (verde)crescer em família, fortalecendo vínculos, valor R$ 289 

3.694.426.93, verde, R$ 9.943.981,21, azul, outras instituições programa de 290 

aprendizagem. Do edital 73/08, conseguimos fazer o edital do CEDCA,  291 

Assim encerra-se a reunião.  292 

ENCERRAMENTO. 293 


