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Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho - SEJUF 3 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR 4 

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 5º Andar Bloco 'A' - Palácio das Araucárias. 5 

CEP 80530-915 - Curitiba – Paraná 6 
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Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA/PR 8 

Reunião Extraordinária – 18/11/2020 9 

 10 

No dia dezoito de novembro de dois mil e vinte (18/11/2020), às 14h00, em segunda 11 

chamada, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR 12 

reuniu-se extraordinariamente na Sala de Gestão, localizada no 7º andar do Palácio das 13 

Araucárias, rua Jacy Loureiro de Campos s/n°, bairro Centro Cívico, em Curitiba/Paraná, 14 

com transmissão online pela plataforma digital de videoconferência do Google meet, com 15 

a participação dos seguintes conselheiros/as: Débora Cristina, pela APC; Márcia 16 

Gonçalves Valim Paiva, pelo Instituto Leonardo Murialdo; Elenice Delazari Valério, 17 

pela Associação Medianeirense de Atendimento Especializado, Reabilitação e 18 

Assistência a Criança e ao Adolescente – AMOA; Thiago Alberto Aparecido, pela 19 

APAE de Maringá; Sheila Bruschk Meneghette, pela Associação dos Amigos do 20 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná; Rodrigo Silva Bonfim, pela 21 

Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro; José Wilson, pelo 22 

Instituto de Apoio à Adoção de Crianças e Adolescentes – Trilhas do Afeto; Maria 23 

Tereza Chaves, pela Associação de Portadores de Fissura Lábiopalatal; Ligia 24 

Regina Pauli, pela Universidade livre para a Eficiência Humana; Gisele Figueiredo, 25 

pela Ação Social do Paraná; Alberto Marsicano Junior, pela Casa Civil; Antônio 26 

Carlos Dourado, pela Secretaria de Educação e Esporte – SEED/Superintendência 27 

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

Tecnologia e Ensino Superior – SETI; Ângela Christianne Lunedo de Mendonça, 29 

pelo Departamento de Políticas da Criança e Adolescente (DPCA) da Secretaria de 30 
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Justiça, Família e Trabalho; Jéssica Luiz Dinardi, pela Secretaria de Estado da 31 

Saúde – SESA; Luciméia Swiech, pela SESP; Dra. Bruna Saraiva, pela OAB/PR; Dra. 32 

Luciana Linero, pelo Ministério Público do Estado do Paraná.  33 

1. Abertura: A SEC Juliana Muller registrou a primeira chamada mesmo sem quórum, o 34 

qual foi atingido no decorrer da reunião com o ingresso dos demais conselheiros. Em 35 

seguida, saudou a todos os presentes para Reunião Extraordinária específica para a 36 

eleição da Mesa Diretora do CEDCA/PR. Também apresentou a nova servidora, Fernanda 37 

Bodziak, que assumirá a secretaria-executiva. 2. Aprovação da Pauta: pauta aprovada. 38 

3. Eleição Mesa Diretora – CEDCA/PR: os representantes da comissão eleitoral 39 

(instituída pela Deliberação 063/2020 – Cedca) sugeriram que a condução da reunião seja 40 

feita pelo representante do MP. Sendo assim, a representante do MP, Dr. Luciana Linero, 41 

informou que não ocorreram intercorrências durante o processo de registro e divulgação 42 

dos candidatos, e os prazos estabelecidos no Regimento Interno foram cumpridos.  43 

Assim, questionou se alguém possuía alguma imposição ou se era necessário a votação, 44 

uma vez que ambos os candidatos foram indicados por unanimidade entre os grupos de 45 

representação. Não havendo nenhuma manifestação, o conselheiro Thiago Alberto 46 

Aparecido (APAE de Maringá) confirmou a eleição por aclamação. O Sr. José Wilson, 47 

representante da sociedade civil pelo Instituto de Apoio a Adoção de Crianças e 48 

Adolescentes Trilhas do Afeto, assumiu a presidência, e a Sra. Ângela Mendonça, 49 

representante do DPCA/SEJUF, a vice-presidência. Ocorrendo, assim, a alternância de 50 

poder da mesa diretora do biênio 2020/2021. O novo presidente, José Wilson, 51 

manifestou agradecimentos à SEJUF, às Secretarias e a todos os membros, notificando 52 

que os problemas devem ser solucionados com a ajuda de todos que participarão da 53 

gestão desse ano. O CEDCA recebe um fundo que auxilia os municípios e as OSC’s. 54 

Sobre isso, há um ponto negativo sobre são entidades e departamentos que dificultam 55 

essas ações. Os valores do Conselho desenvolvem-se em pilares que abrangem a 56 

transparência e a comunicação. Dessa forma, a importância do diálogo do Conselho, 57 

especialmente entre os membros do CEDCA, que são a voz das crianças e dos 58 

adolescentes, sempre deverá ser priorizada. Ademais, a conselheira Íris Damian (Centro 59 

de Educação Infantil) parabeniza José Wilson, ressaltando que todos os conselheiros 60 

fazem parte de um grupo com um papel importante. Também direcionou agradecimentos 61 

à vice-presidente, Ângela, sobre a sua dedicação e perseverança de estar a frente do 62 

conselho. A conselheira Ângela se despede da posição de presidência e recorda sobre a 63 
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posse, inclusive relata da participação e do controle social para os pilares da democracia. 64 

Além disso, relata sobre a infância no Brasil, visto o eu cenário complexo. Finaliza 65 

mencionando sobre a perseverança das sessenta reuniões virtuais realizadas pelo 66 

CEDCA no ano de 2020, com coragem de seguir em frente apesar da situação limitadora 67 

causada pela pandemia do COVID-19. Há um edital geral na PGE que disponibiliza R$ 62 68 

milhões para a sociedade civil, porém existem desafios na execução do FIA e na inclusão 69 

de ideias para programa de captação de recursos do FIA, não como uma campanha, mas 70 

como um programa permanente. Recorda que um dos desafios do colegiado é a 71 

representação permanente e verdadeira dos adolescentes. Os conselheiros, por fim, 72 

parabenizam a Mesa Diretora do CEDCA pela eleição e a gestão do ano passado. 73 

Finalizando, a vice-presidente Ângela ressalta, em nome da democracia, da importância 74 

da alternância do poder, da conquista histórica, da participação da sociedade civil no 75 

controle social. Prestigiando sempre os princípios destacados em lei. 76 

Assim encerra-se a reunião.  77 

ENCERRAMENTO. 78 


