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Secretaria de Estado daJustiça, Família e Trabalho - SEJUF 4 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR 5 

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º Andar Bloco 'D' - Palácio das Araucárias. 6 

CEP 80530-915 - Curitiba – Paraná  7 
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Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA/PR 9 

Reunião Extraordinária – 17/05/2021 10 

 11 

No décimo sétimo dia do mês de Maio de 2021 (17/05/2021), às 08:30 horas foi dado 12 

início a Reunião Extraordinária do Conselho da Criança e do Adolescente do Paraná 13 

CEDCA/PR, transmitida via webconferência pelo meet, https://meet.google.com/des-xhyt-14 

uxa, a (o) qual os conselheiros (as) foram previamente convocados. A Secretária 15 

Executiva do CEDCA, Fernanda Chagas Bodziak, que fez a chamada nominal dos 16 

Conselheiros, assim como de suas instituições de origem. Apresentaram-se: Débora 17 

Cristina dos Reis Costa pela Associação Paranaense de Cultura – APC; Thiago Alberto 18 

Aparecido pela APAE de Maringá; Sheila BruschzMeneghette pela Associação dos 19 

Amigos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná; Rodrigo Silva Bonfim 20 

pela Associação Hospitalar de Proteção à Infância Doutor Raul Carneiro; Adriano Roberto 21 

dos Santos pela Associação Antônio e Marcos Cavanis; José Wilson de Souza pelo 22 

Instituto de Apoio a Adoção de Crianças e Adolescentes Trilhas do Afeto; Ires 23 

DamianScuzziato pelo Centro Beneficente de Educação Infantil Ledi Mass Lions; Yvy 24 

Karla Bustamante Abbade pela Universidade Livre para a Eficiência Humana; Fred 25 

Henrique Dias pela Ação Social do Paraná; Joseli Collaço pela Casa Civil; Antônio Carlos 26 

Dourado pela  Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED / 27 

Superintendência do Esporte; Sandra Cristina Ferreira pela Superintendência Geral de 28 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI;  AngelaChristianneLunedo de Mendonça 29 
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pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho – SEJUF / DPCA Gabinete; Juliana Muller 30 

Sabbag pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho – SEJUF / DPCA /DAS; 31 

ChristianneLunardelli pela Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura – 32 

SECC; RosineideFrez pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED; 33 

David Antônio Pancotti e Solimar de Gouveia pela Secretaria de Justiça, Família e 34 

Trabalho – SEJUF/DEASE; Jéssica Luiz Dinardi pela Secretaria de Estado de Saúde – 35 

SESA; LucimeiaSwiech pela Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP; 36 

JohnanthanBraghini pela Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes 37 

– SEPL. A reunião foi realizada em conjunto com o Comitê Interinstitucional de 38 

Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do Plano Decenal dos Direitos da Criança 39 

e do Adolescente, destaca-se que alguns conselheiros do CEDCA são os mesmos do 40 

Comitê, tendo a participação: RosineideFrez (SEED); Débora Cristina dos Reis Costa 41 

(Fórum DCA); Solimar Gouveia (SEJUF/DEASE); LucimeiaSwiech (SESP); Jéssica Luiz 42 

Dinardi (SESA); Angela Mendonça (SEJUF/DPCA); Sandra Ferreira (SETI); Ires 43 

DamianScuzziato (Centro Beneficente de Educação Infantil Ledi Mass Lions); Sheila 44 

BruschzMeneghette (Ass. dos Amigos do HC); Luciana Linero (MPPR); Camila Aragão 45 

(SEDEST); Michelle Carolo (SEDEST); Ademir Plep (SEFA); ChristianneLunardelli 46 

Salomon (SECC); Thais Silva Carneiro (ALEP - CRIAI); Mara Franzoloso (SESA); Bruna 47 

Saraiva (OAB/PR); Arlete Kubota (TJ/PR); David Antônio Pancotti (SEJUF/DEASE); 48 

demais participantes e convidados: Ana Cristina Dalla Lasta (SEJUF/DPCA); Ayslan Juan 49 

Propst (SEJUF/DPCA); Francielle Souza (SEJUF/DPCA); Valdenir Veloso (SEAB); 50 

Cristiana Klobukoski (Chefe da Divisão Promoção da Alimentação Saudável e Atividade 51 

Física); Danielle Cristine CavaliTuoto (MPPR); Denise Masson (SEJUF/DPCA); Douglas 52 

Mumbach (SEJUF/DPCA); Fernanda Bodziack (SEJUF/DPCA - Secretaria Executiva 53 

CEDCA); José Francisco Soberay (SEJUF/DPCA); Leonildo Souza (IPARDES);  Salete 54 

Ferreira (SEJUF/DPCA); Carolina BolfePoliquesi (SESA); Marisa da Costa (DVSCA - 55 

SESA); Suelen Gonçalo (SESA); Lucimar Godoy (SESA); Edinalva Severo (Fórum DCA); 56 

Carla K. Aguiar (SESA); Rejane Cristina Teixeira Tabuti (SESA); Hélio Cândido Carmo 57 

(Fórum DCA); Juliana Taques (SESA); Pedro Mariucci Netto 58 

(Depto.Comunicação/SEJUF); Cassio Azevedo (DGS/DAS/SEJUF); Renata Mareziuzek 59 

(DPSB/DAS/SEJUF); Alisson Batista (SEJUF/DEASE); Andrea Kravetz (SEJUF/DEASE); 60 

Carina Lucas (CPSE/DAS/SEJUF); CineivaTonno (SEJU/DEJU); Helena Navarro 61 



 
 
 

 
Publicada no dia 22/06/2021 – DIOE nº 10960 
 

(SEJUF/DEASE); HeloysaMauad (SEJUF/DPDC); Janaina Ribeiro (DPSE/DAS/SEJUF); 62 

Larissa SayuriYamaguchi(DAS/DPSE/SEJUF); Luana Lubke (DPSE/DAS/SEJUF); 63 

LauaniAmorin (DPCA/SEJUF); Luciana Costa (DPSE/DAS/SEJUF); Margarete Alcino 64 

(SEJUF/DPCD); Milton Rech(SEJUF/DET); Paula Calsavara (SEJUF/NOSSA GENTE); 65 

Thiago Mosson (SEJUF/DEASE); Tamara Mohr (SEJUF/DPCA). A reunião do Comitê foi a 66 

3ª reunião ordinária do ano e teve como objetivo a apresentação das alterações 67 

realizadas nos objetivos/ações/metas e indicadores do “Plano de Ação 2021-2023” do 68 

Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelas Secretarias e demais 69 

responsáveis, para ciência e aprovação do CEDCA. A reunião iniciou-se pela fala do 70 

Presidente do CEDCA, o Sr. José Wilson de Souza e da Vice Presidente do CEDCA e 71 

Diretora do DPCA/SEJUF  Ângela Mendonça. Após, a palavra foi dada pela técnica 72 

Denise Masson que iniciou com a leitura de um texto contendo o resgate de todo o 73 

esforço realizado até o momento e contextualizando o processo realizado até então e 74 

informou que todos os instrumentais apresentados ao Conselho foram disponibilizados na 75 

semana anterior por meio de link do google drive, em seguida, iniciada as apresentações. 76 

Em tempo, destaca-se que para melhor entendimento desta ata, ao final será 77 

disponibilizado o link com os instrumentais trabalhados tendo em vista a impossibilidade 78 

de relatar aqui linha a linha que foi lida durante a apresentação, deste modo segue abaixo 79 

os principais pontos discutidos e a ordem de apresentação e aprovação dos 80 

instrumentais. Ainda com relação aos destaques realizados o número da linha de 81 

referência sempre será o número que se apresenta na própria planilha do excel. Para 82 

essa apresentação foi realizada a leitura de todos os pedidos de alteração e de exclusão 83 

realizados pelos responsáveis. Feito os esclarecimentos, daremos sequência ao relato 84 

das apresentações do dia. Iniciando a apresentação da SESA, o primeiro apontamento foi 85 

realizado pelo Coronel Pancotti acerca da linha 18 do instrumental e respondida por 86 

Marisa da Costa, técnica da SESA. Na sequência, Ângela Mendonça fez a sugestão de 87 

incluir os profissionais da segurança pública na linha 45, a sugestão ficou para análise 88 

posterior, uma vez que precisaria da análise da equipe responsável. Jessica Dinardi fez a 89 

sugestão de alteração da linha 46 alterando de 4 para 6 meses, Rodrigo Silva Bonfim 90 

questionou a alteração, Jessica Dinardi justificou que são 6 meses de aleitamento 91 

materno exclusivo. Na linha 50, Rodrigo Silva Bonfim informa que a telessaúde foi 92 

reforçada pela pandemia, questionando se isso não deveria aparecer nesta linha ou 93 
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mesmo em outra, sendo importante a pertinência desta meta na atual conjuntura, sendo 94 

então solicitado que fosse reavaliado pela SESA. Em retorno ao questionamento, Jessica 95 

Dinardi informa que o Plano Decenal não contempla a telemedicina, e propôs verificar a 96 

possibilidade de inclusão de meta de telemedicina posteriormente. Na linha 51, Rodrigo 97 

Silva Bonfim sugeriu alteração no indicador e foi acordado com a Jéssica Dinardi a 98 

alteração de termo macrorregional para regional. Rodrigo Silva Bonfim questionou 99 

alteração no indicador da linha 53 de número absoluto para percentual, justificada que a 100 

alteração foi realizada seguindo orientações do planejamento e permaneceu desta forma. 101 

Rodrigo Silva Bonfim questionou que na linha 62 a meta não indica a população 102 

específica da ação, portanto não considera adequada. A SESA irá trazer para discussão 103 

posterior. Ainda sim, Sheila BruschzMeneghette sugeriu manter o item e incluir um novo 104 

que dimensione a população específica. Rodrigo Silva Bonfim questionou a justificativa de 105 

que a ação foi superada, o que também ficou para discussão posterior. Após o término da 106 

leitura de todas as ações e metas, José Wilson de Souza sugeriu usar o tempo restante 107 

para discussão dos pontos pendentes. Marisa da Costa retornou questionamento da Dra. 108 

Angela de forma afirmativa na linha 45 e o texto foi adequado para inclusão da Segurança 109 

Pública na capacitação proposta. Carolina BolfePoliquesi e Lucimar Pasin Godoy da 110 

SESA fizeram uma fala sobre a linha 62 e Jessica afirmou que não tem nenhuma outra 111 

proposta pela SESA. José Wilson de Souza convocou votação para decidir sobre a 112 

aprovação ou não das metas, ficando aprovadas as linhas 62 e 65, com voto contrário de 113 

Rodrigo Silva Bonfim e abstenção de Débora Cristina dos Reis Costa. Ficou pendente de 114 

revisão e aprovação somente a ação e meta da linha 50, conforme supracitado. Às 11h40 115 

houve o início da apresentação do instrumental do CEDCA. Coronel Pancotti questionou o 116 

uso do termo “apoio técnico” na ação da linha 3, Luciana Linero e Sheila 117 

BruschzMeneghette esclareceram que é para não deixar a entender que haverá apoio 118 

financeiro, e sim técnico de conteúdo. A linha 10 ficou definida que será discutida 119 

juntamente com o instrumental do DPCA. Na linha 8, a conselheira Débora fez uma 120 

consideração a respeito da ação e meta, após os esclarecimentos a meta foi alterada 121 

para “manter” e realizada a inclusão de uma nova ação para contemplar a meta que havia 122 

sido sugerida na alteração desfeita. Também alterada por sugestão do conselho a meta 123 

da linha 8 de bianual para anual e alterada a execução. O instrumental da CEDCA foi 124 

considerado APROVADO. Após horário de almoço, o retorno da reunião ocorreu às 13h30 125 
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e a tarde foi toda programada para apresentação dos departamentos da SEJUF, iniciando 126 

com a apresentação da comunicação/SEJUF. Denise Masson informa que não houve 127 

sinalizações de alteração no instrumental e por isso fará a leitura total. Após a leitura do 128 

instrumental foi alterada a linha 4 de bianual para anual por solicitação do Pedro Mariucci 129 

Neto. O instrumental foi APROVADO. Às 13h37 inicia a apresentação da reunião da DAS, 130 

Luciana Linero questionou acerca da quantidade de municípios citados na meta da linha 131 

21, porque não constam os 399 e sim 374. Luciana Finger explicou que são os 374 que 132 

possuem medidas socioeducativas. Após a discussão, ficou acordado alteração para 399. 133 

A meta da linha 22/23 também foi alterada para 399 municípios sob a mesma justificativa. 134 

Rodrigo Silva Bonfim questionou a alteração do indicador para percentual da linha 34, 135 

Luciana Finger justificou que alteração foi sugerida pelo planejamento. Os instrumentais 136 

do DAS foram todos APROVADOS. Logo, às 14h45 começou a apresentação do DEASE. 137 

Foi realizada a alteração da linha 24 de acordo com novo cenário com a aprovação do 138 

conselho. Andrea Kravetz sugeriu alterar a meta da linha 21/22 e incluir indicador 139 

conforme novo cenário. O instrumental do DEASE foi APROVADO. A apresentação do 140 

NOSSA GENTE iniciou às 15h08, com o instrumental aprovado sem sugestões ou 141 

revisões. O instrumental do NOSSA GENTE foi APROVADO, com a única exceção da 142 

meta constante às linhas 07 que será ainda discutida e apresentada a proposta na 143 

próxima reunião do CEDCA, e será verificada inclusive a responsabilidade da meta dentro 144 

do Estado. Na sequência, às 15h17, iniciou-se a apresentação do DEDIF com Ana Raggio 145 

apontando que a linha 5 seria responsabilidade do DPCA a partir da transferência do 146 

PPCAM para o DPCA. O instrumental do DEDIF foi APROVADO. As apresentações do 147 

DET, DPCD e DEJU foram realizadas às 15h34, 15h42 e 15h50, nesta sequência, sem 148 

sugestões de alteração ou revisões, foram todos APROVADOS, a única exceção é a meta 149 

localizada às linhas 23 do instrumental da DEJU que será levada para discussão na 150 

reunião da FORTIS e será apresentado a sugestão ao Conselho na próxima reunião 151 

ordinária.  Por fim, a reunião do DPCA começou às 16h05 tendo apontamentos realizados 152 

para a linha 8, sendo esta refeita com fala da Angela Mendonça e Juliana Sabbag, e 153 

alterada a meta conforme sugestão apresentada. O instrumental do DPCA foi APROADO. 154 

Esta ata foi redigida pela coordenação do Comitê Interinstitucional do Plano Decenal. A 155 

apresentação e aprovação dos demais instrumentais terá continuidade no dia 19 de Maio 156 

de 2021. O link para acesso aos instrumentais é:  157 
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https://drive.google.com/drive/folders/14SbxPjcsj31z60MFTBmVsQHGGidcQwUd?usp=sh158 

aring. 159 

Assim encerra-se a reunião.  160 

ENCERRAMENTO. 161 

https://drive.google.com/drive/folders/14SbxPjcsj31z60MFTBmVsQHGGidcQwUd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14SbxPjcsj31z60MFTBmVsQHGGidcQwUd?usp=sharing

