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3.1 – Comitê Gestor do SIPIA -Conselho Tutelar (pauta permanente); 

 

Segundo informações da Residente Técnica de Pedagogia, da DPCA, Letícia Arantes da 

Silva, nos meses de junho e julho (até a data de hoje) não houve capacitações 

promovidas pela SEJUF, no entanto seguem a rotina de encaminhar os links das 

capacitações realizadas pela SEJUF para os usuários que encontram dificuldades. Ainda, 

informa que continuam diariamente as liberações de senha, tanto no ambiente de 

treinamento, quanto no ambiente de produção.Informa que nos próximos meses serão 

marcados treinamentos em novas regiões do Estado.  

 

Parecer da Câmara:Ciente. 

Parecer do CEDCA: Ciente. 

 

3.2 – Escola de Conselhos – Resposta PGE(pauta permanente); 

O processo corre sob o número 17.557.758-0 e estavana PGE/GAB/ATJ, e retornou ao 

DPCA/SEJUF com manifestação favorável à execução na modalidade contrato (doc. 

anexado e compartilhado ao Google Drive). Os professores das Universidades UEPG 

(Cleide Lavorati e Edson Maia) e UNICENTRO (Fábio Horst e Cristiane Sonego), foram 

convidados para participar da reunião, e assim relataram que a partir do parecer da PGE, 

as Universidades decidiram continuar com a parceria com a SEJUF, com vistas ao 

desenvolvimento de Programas de Capacitação que visam ao cumprimento de políticas 

públicas prioritárias do Estado. Os referidos docentes estão realizando a readequação 

das planilhas financeiras, considerando o instrumento jurídico na modalidade “contrato”. 

Após a readequação, o documento será compartilhado com as demais Universidades. 

Ressaltaram que o projeto pedagógico não sofrerá alterações e que será realizada 

reunião com as demais Universidades para encaminhamento do processo. 

O Presidente do CEDCA José Wilson de Souza manifestou-se solicitandoa continuidade 

do trâmite para a execução das ações. O Professor Edson Maia solicitou que seja 

retomada a pauta sobre a prorrogação dos prazos, e foi explicado pelo Sr. José Wilson 

que já está marcada reunião para discutir sobre a possibilidade desta prorrogação. 

O Sr. José Wilson salientou que por parte do CEDCA não há nenhuma oposição, ao 

contrário, manifesta apoio a celeridade para firmar a parceria e repassar o recurso as 

Universidades.   
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O professor Edson esclareceu ainda que, após a aprovação para a conclusão e 

encaminhamento do contrato para assim, firmar a parceria.  

 

Parecer da Câmara:Ciente. 

Parecer do CEDCA: Ciente. 

 

3.3– Comitê de Participação dos Adolescentes (pauta permanente); 

Em reunião ordinária de junho, foisugerido reagendar a reunião para 01/07/2021 (quinta-

feira) no período da manhã com a câmara de capacitação e convidados abaixo: 

SEJUF/DPCA (coordenação) - cpca@sejuf.pr.gov.br 

CAVANIS - administrador@cavanis.org.br 

SESA - maria.goretti@sesa.pr.gov.br 

Instituto Leonardo Murialdo -  

COPED - copedh@sejuf.pr.gov.br 

PARAFUSO – ediegohenrique@hotmail.com / parafusoeducom@gmail.com 

FÓRUM DCA – forumdcapr@gmail.com 

Areunião não ocorreu, desta forma foi reagendada para dia 03/08/2021 às 14:00 horas. 

Ademais, também foi enviado através de e-mail, convite da Sra. Nancy, consultora da 

Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais – FLACSO Brasil, para apoio às ações 

do Comitê de Participação dos Adolescentes – CPA criado através da Resolução n° 

191/2017 do Conanda;   

Com o objetivo de fortalecer o CPA no Conanda e a implantação dos CPAsEstaduais e 

Distrital convidou em nome da FLACSOeste conselho a participar de reunião virtualno dia 

29 de julho de 2021 às 15h00. 

e-mail: nancytorres@flacso.org.br 

Pauta da reunião: 

1. Implantação e funcionamento dos CPAs nos Estados e Distrito Federal 

2. Processo de acompanhamento do CPA no Conanda realizado pela Flacso; 

3. Premissas para implantação do CPA nos Estados e Distrito Federal; 

4. Adesão às reuniões técnicas de acompanhamento do CPA (análise das normativas, 

organização e operacionalização do CPA, outros) 

A Secretaria Executiva já encaminhou o convite para todos os Senhores (as) 

Conselheiros (as) participarem desta reunião que ocorrerá na data de 29/07/2021. 
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Parecer da Câmara:Ciente. 

Parecer do CEDCA: Aprovado. 

 

3.4 - Guia para efetivação dos Direitos Universais de Proteção à Família; 

Em reunião plenária realizada pelo CEDCA em 15 e 16/04, foi pautado o p. temacom o 

seguinte texto: 

“Através de e-mail, foi recebido do Senhor Noel Rodriguez de Almeida, Psicólogo 

da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social de Tibagi/PR, solicitação 

de submissão do documento "GUIA PARA A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 

UNIVERSAIS DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA - Versão Preliminar" à Câmara e 

Capacitação, visando a apreciação, em plenária, para a publicização e publicação 

do referido texto. 

“Este guia propõe o aperfeiçoamento do trabalho em rede ao indicar os principais 

aspectos a serem observados por seus agentes, a fim de garantir o cumprimento 

das funções primordiais do sistema de garantia dos direitos universais da família, 

em seus diferentes eixos (defesa/promoção/controle/vigilância) e níveis de ação 

(gestor/tático/operacional), almejando estabelecer equilíbrio, coesão e harmonia 

entre os componentes do sistema como um todo.” 

Observação: O texto na íntegra encontra-se anexado e disponível no DRIVE 

compartilhado pela Secretaria Executiva do CEDCA. 

Parecer da Câmara: Ciente. A Câmara solicita um parecer técnico do 

referido texto, para posterior posicionamento.  

Parecer do CEDCA: Aprovado o parecer da Câmara.”(sic) 

 

Ainda, conforme a ATA de abril (linha 103 e segs.) 

“Após, Noel, psicólogo no município de Tibagi, apresentou um guia técnico 

baseado no acompanhamento e monitoramento do trabalho sociofamiliar. Este 

guia tem como escopo intensificar o fluxo de atendimento tanto do judiciário como 

nas demais partes da rede. Portanto, Noel gostaria de socializar esse sistema em 

todo o estado e pediu o aval do CEDCA. Sobre este sistema, foi solicitado a Noel 

que enviasse aos conselheiros um parecer técnico avaliando as condições de 

socialização no estado. Sendo assim, o Conselho irápautar o tema e debater 

posteriormente”.(sic) 

 

Conforme informações trazidas na reunião da Câmara de Capacitação pelo Sr. Noel 

Rodriguez de Almeida, na reunião ordinária de abril foi solicitado pelos membros da 

Plenária o compartilhamento do documento com os demais conselheiros(as) para análise 

e ciência. A Câmara ressalta a importância da emissão de uma Informação técnica pela 

Secretaria do Estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF,sobre o documento 

referente a imagens, conteúdos e legislação vigente. Após a informação, deve ser 

pautada novamente na reunião da Câmara para apreciação e emissão de parecer. 
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Parecer da Câmara:Em diligencia, encaminhar ao DPCA para análise técnica. 

Parecer do CEDCA: Aprovado. 

 

 

 


