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DELIBERAÇÃO Nº 035/2021 – CEDCA/PR 

 

Considerando que em comemoração aos 30 anos do CEDCA/PR, o Departamento da Política da Criança 

e do Adolescente – DPCA/SEJUF propõe realizar uma ação para fortalecimento dos Conselheiros 

Tutelares do Estado do Paraná; 

 

Considerando que a ação a ser desenvolvida constituirá na distribuição de Kits de materiais de trabalho 

personalizados com as logos do CEDCA 30 anos e do Estado do Paraná/SEJUF a todos os Conselheiros 

Tutelares titulares, bem como a um suplente, de cada uma das 422 sedes dos Conselhos Tutelares do 

Paraná; 

 

Considerando que por se tratar da celebração dos 30 anos do Conselho, também serão contemplados os 

48 Conselheiros do CEDCA, titulares e suplentes, para receber os Kits.Ao todo serão entregues 2.580 Kits 

e cada Kit será composto por: 1 Boné; 1 Capa de chuva; 2 Canetas; 1 Colete refletivo; 1 Ecobag (Sacola 

Retornável); 1 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Edição 30 anos; 1 Guarda chuva; 1 

Prancheta e 1 Squeeze; 

 

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA/PR reunido ordinariamente em 

18 de Junho de 2021, 

 

DELIBEROU 

 

Art. 1ºPela aprovação dos Kits dasAções para fortalecimento dos Conselheiros Tutelares: Materiais em 

alusão aos 30 anos do CEDCA, protocolado sob nº 17.747.680-3, no valor de R$ 512.366,40 (quinhentos e 

doze mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), fontes 150 e 131, com recursos do FIA - 

saldo FIA LIVRE 2021.2; 

 

Art. 2ºA indicação de saldo disponívelpara deliberação e necessidade de execução imediata, com a reserva de 

espaço na arte dos materiais para aplicação de identidade visual local, conforme interesse e recursos dos 

municípios; 

 

Art. 3º A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação. 
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PUBLIQUE-SE 

          

        Curitiba, 18 de Junho de 2021. 

 

 

 

José Wilson de Souza 
Presidente do Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 

 


