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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 – 19/05/2021 10 

 11 

No décimo nono dia do mês de Maio de 2021 (19/05/2021), às 08:32 horas foi dado início 12 

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

CEDCA/PR, transmitida via webconferência melo meet, https://meet.google.com/hzf-bkqc-14 

osd, 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; Maria Tereza 23 

Chaves pela Associação de Portadores de Fissura Labiopalatal; Ires DamianScuzziato 24 

pelo Centro Beneficente de Educação Infantil Ledi Mass Lions; Yvy Karla Bustamante 25 

Abbade e Aline Borba pela Universidade Livre para a Eficiência Humana; Frede Henrique 26 

Dias pela Ação Social do Paraná; Antônio Carlos Dourado pela  Secretaria de Estado da 27 

Educação e do Esporte – SEED / Superintendência do Esporte; Sandra Cristina Ferreira 28 

pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI;  29 
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AngelaChristianneLunedo de Mendonça pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho – 30 

SEJUF / DPCA Gabinete; Juliana Muller Sabbag pela Secretaria de Justiça, Família e 31 

Trabalho – SEJUF / DPCA; ChristianneLunardelli pela Secretaria de Estado da 32 

Comunicação Social e da Cultura – SECC; RosineideFrez pela Secretaria de Estado da 33 

Educação e do Esporte – SEED; David Antônio Pancotti pela Secretaria de Justiça, 34 

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

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

JohnanthanBraghini pela Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes 37 

– SEP. 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: Arlete Kubota (TJPR); Angela Mendonça (SEJUF/DPCA); 41 

Camila Aragão (SEDEST); ChristianneLunardelli Salomon (SECC); Débora Cristina dos 42 

Reis Costa (FÓRUM DCA); David Antônio Pancotti (SEJUF/DEASE); RosineideFréz 43 

(SEED); Sandra Ferreira (SETI); Sheila BruschzMeneghette (Ass. dos Amigos do HC); 44 

LucimeiaSwiech (SESP); Michele Carolo (SEDEST); Luciana Líbero (MPPR); Valdenir 45 

Veloso (SEAB); Ires DamianScuzziato (Centro Beneficente de Educação Infantil Ledi 46 

Mass Lions); Thais Carneiro (ALEP/CRIAI); demais membros do comitê e convidados:  47 

Wagner  Rodrigues (SECC); Francielle Souza (SEJUF/DPCA); Helio Candido Carmo 48 

(FÓRUM DCA); Jessica Dinardi (SESA); Jacqueline Alberge Ribas (Secretaria de 49 

Esporte); José Francisco Soberay (SEJUF/DPCA); Camila Cunha Bernardes (SEDEST); 50 

Salete Ferreira (SEJUF/DPCA); Ayslan Juan Propst (SEJUF/DPCA); Denise Masson 51 

Xavier (SEJUF/DPCA). A reunião do Comitê foi a 3ª reunião ordinária do ano e teve como 52 

objetivo a apresentação das alterações realizadas nos objetivos/ações/metas e 53 

indicadores do Plano de Ação 2021-2023 do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do 54 

Adolescente pelas Secretarias e demais responsáveis, para ciência e aprovação do 55 

CEDCA. Após a realização da chamada dos conselheiros houve uma fala de José Wilson 56 

agradecendo em nome do CEDCA a conselheira Ires DamianScuzziato e Angela 57 

Mendonça pela live realizada em 18/05/2021, em seguida a fala é passada para Denise 58 

Masson. Denise Masson inicia a fala resgatando a questão que havia ficado pendente no 59 

instrumental do Plano de Ação da SESA, questionando se o conselho gostaria de tratar a 60 
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questão primeiro. O Conselho afirma que sim, Jessica Dinardi faz sugestão para linha 50 61 

e é acatada com ressalva de Rodrigo Silva Bonfim para ajuste de termo para a 62 

macrorregião, no que diz respeito a telemedicina. Com isso, Denise Masson avisa sobre a 63 

APROVAÇÃO do instrumental da SESA. Às 8h42 iniciou-se a apresentação do 64 

instrumental da SESP. Rodrigo Silva Bonfim questiona linha 29, indicando desencontro 65 

entre meta e indicador, LucimeiaSwiech justificou a alteração mas após sugestão de texto 66 

do Rodrigo Silva Bonfim o indicador e a meta foram alterados. Rodrigo Silva Bonfim 67 

colocou que na linha 28 seja alterada a ordem do texto da ação para maior precisão, após 68 

contextualização da LucimeiaSwiech a sugestão foi acatada. Na mesma linha, Rodrigo 69 

Silva Bonfim fez uma sugestão para alteração da meta e indicador. David Antônio Pancotti 70 

fez uma ponderação acerca do funcionamento do sistema mencionado na meta e sua 71 

integração. LucimeiaSwiech questiona como responderia o novo indicador. Sheila 72 

BruschzMeneghette complementou a sugestão do Rodrigo Silva Bonfim de acordo com a 73 

fala da LucimeiaSwiech informando que precisa estar claro o texto para os profissionais 74 

da ponta que não participam das reuniões. Sheila BruschzMeneghette indaga se tem que 75 

aparecer “100%” no texto da meta, LucimeiaSwiech e David Antônio Pancotti justificam 76 

que o sistema sempre irá trazer 100% dos dados utilizando os devidos filtros. Linha 18 é 77 

finalizada após concordância dos envolvidos. Sheila BruschzMeneghette fez sugestão de 78 

alteração na linha 19, alterando o indicador de número para percentual, já que a meta 79 

trata de redução percentual. Sugestão acatada. Denise finaliza a leitura do instrumental 80 

informando que as linhas 31 e 32 anteriormente eram da antiga secretaria SEJU, já que 81 

parte da polícia era ligada a esta há muitos anos atrás, e erroneamente as metas não 82 

haviam migrado para SESP. Todas as pertinências destas linhas ficaram como manter 83 

com a passagem para a SESP. Rodrigo Silva Bonfim questiona a linha 30 com reforço da 84 

Sheila BruschzMeneghette, que permaneceu sem alterações com a exceção da mudança 85 

do indicador para percentual. A reunião finaliza com agradecimentos de Denise Masson e 86 

LucimeiaSwiech e o instrumental da SESP foi APROVADO. Às 10h30 foi iniciada a 87 

apresentação do instrumental do TJ, Denise teve que se ausentar e, por isso, a 88 

apresentação do instrumental foi realizada pela Conselheira Sheila BruschzMeneghette e 89 

pelo Residente Técnico e membro da coordenação do Comitê Interinstitucional do Plano 90 

Decenal Ayslan Juan Propst. Na linha 10/11 houve a adequação da meta para englobar a 91 
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quantidade de eventos previstos de acordo com sugestão do Rodrigo Silva Bonfim e da 92 

Sheila BruschzMeneghette, com concordância da Arlete. Com isso alterados também os 93 

indicadores da linha para correta aferição. Finalizada a leitura do instrumental e realizados 94 

agradecimentos da Arlete por apoio em todo o processo, o instrumental foi APROVADO. 95 

Com o retorno de Denise Masson, às 11h10 houve a apresentação do instrumental do 96 

FÓRUM DCA. Na linha 10, Denise Masson apontou a necessidade de um complemento 97 

na meta. Na sequência, Rodrigo Silva Bonfim questiona que na linha 12 a alteração para 98 

percentual não é adequada. Com a explicação por Débora Cristina dos Reis Costa há um 99 

consenso. O instrumental do Forum DCA foi APROVADO. Após horário de almoço, o 100 

retorno da reunião ocorreu às 13h34 sendo dado início à apresentação do instrumental da 101 

SEED. Rodrigo Silva Bonfim questiona a linha 15 em que houve mudança no nome do 102 

programa e sugere que seja omitido o novo nome para não ocorrer nova defasagem. 103 

Realizada tal alteração na ação e no indicador. Rodrigo Silva Bonfim questiona sobre a 104 

linha 30 em que o indicador não indica a quantidade de cadernos produzidos, sugerindo 105 

indicar quantos profissionais devem receber estes cadernos. Jacqueline indicou colocar 106 

os 150 profissionais indicados em outra meta do mesmo objetivo, a sugestão é acatada e 107 

a meta e o indicador são atualizados. RosineideFrez solicita a inclusão do significado da 108 

sigla citada na linha 50, SERP, o que é acatado e realizado. Rodrigo Silva Bonfim sobre a 109 

linha 54/55 afirma que há discrepância em seu conteúdo, já que pode haver mais vagas 110 

do que demanda, não justificando a meta existente pelo aumento do número de vagas. 111 

RosineideFrez irá verificar com os responsáveis e retornar posteriormente. Sheila 112 

BruschzMeneghette pontua que o que deve ser verificado é se há necessidade de 113 

construção e de criação de vagas. Valdenir Veloso faz ponderação reforçando que da 114 

forma como está colocada a meta de fato está incongruente já que considera que pode 115 

não haver demanda tendo em vista que cada vez menos jovens estão assumindo 116 

propriedades no campo. Na linha 58, Rodrigo Silva Bonfim pediu para David Antônio 117 

Pancotti verificar se é necessário  alteração na meta, já que em sua visão o texto é 118 

confuso ao não precisar se tratar de 30% ou 100% dos CENSEs. Pancotti retorna a 119 

informação de que a oferta de curso de qualificação é profissional e técnica e ocorre para 120 

100% dos CENSEs, exceto para aqueles de regime provisório. Denise Masson sugere 121 

que RosineideFrez verifique com responsáveis e retorne posteriormente. Rodrigo Silva 122 
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Bonfim diz que precisa ser clara a informação. Há o retorno de RosineideFrez acerca da 123 

linha na linha 54/56, em que afirma que o dinheiro já foi empenhado para construção dos 124 

Centros e que há sim demanda. Débora Cristina dos Reis Costa e Valdenir Veloso 125 

solicitam a informação de quais regiões existe essa demanda. Valdenir também questiona 126 

quais cursos serão ofertados. Rodrigo Silva Bonfim faz uma sugestão que será verificada 127 

por RosineideFrez. Em relação a linha 72, Débora Cristina dos Reis Costa pergunta para 128 

Jacqueline se há algo planejado, a qual informa que a atual gestão não tem interesse em 129 

manter o projeto, mas a área da saúde tem ações voltadas para o mesmo foco em seu  130 

Plano de Ação. Jéssica Dinardi lamenta o encerramento do programa e reforça que a 131 

obesidade infantil de fato não saiu do foco da SESA. Para a linha 74 foi acordado, após 132 

debate com Antônio Carlos Dourado e conselheiros, para permanência da ação, antes 133 

colocada para retirada, com a redução da meta e alteração do indicador para percentual, 134 

e com a possibilidade de apresentação de alteração para próxima reunião. Ao final, 135 

Débora Cristina dos Reis Costa questiona se não há nenhuma meta para incluir 136 

considerando a importância da secretaria e o contexto da pandemia, e a representante da 137 

SEED afirma que não. Deste modo ficam para apreciação em reunião ordinária do 138 

CEDCA do mês de Junho às ações e metas das linhas 54/55, 58, 74/75 as demais foram 139 

consideradas APROVADAS. Às 15h54 inicia-se a leitura do instrumental do MP o qual foi 140 

considerado APROVADO. Às 16h00, com o início da leitura do instrumental da ALEP,  141 

Rodrigo Silva Bonfim cita menção ao ciclo de anos mencionado na linha 5 e Denise 142 

Masson sugere tirar desta menção, o que é acatado. O instrumental ALEP foi 143 

APROVADO. Na  sequência, houve a leitura do instrumental da SECC, da SEAB, da 144 

SEDEST e da SETI, nos horários 16h15, 16h25, 16h29 e 16h35. Todos foram 145 

considerados APROVADOS. Reunião finalizada após os devidos agradecimentos. Em 146 

tempo, esta ata foi redigida pela coordenação do Comitê Interinstitucional do Plano 147 

Decenal, e uma vez que os instrumentais apresentados ao longo deste dia foram 148 

disponibilizados anteriormente a ata constará apenas os destaques realizados pelos 149 

Conselheiros. O link para acesso aos instrumentais é: 150 

https://drive.google.com/drive/folders/14SbxPjcsj31z60MFTBmVsQHGGidcQwUd?usp=sh151 

aring. 152 

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


 
 
 

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

Assim encerra-se a reunião.  153 

ENCERRAMENTO. 154 


