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No primeiro dia do mês de Outubro de 2021, o Conselho Estadual dos 8 

Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR se via webconferência 9 

através de link do meet, https://meet.google.com/vbr-wqww-ssu, 10 

presencialmente na sala de reuniões do 6 andar, ala B do Palácio das 11 

Araucárias, com a participação dos seguintes conselheiros: Vice-12 

presidente (2º chamada): Vice-presidente, Ângela Mendonça (SEJUF), 13 

Sandra Cristina Ferreira (SETI), Rosineide Frez (SEED), Juliana Sabbag 14 

(SEJUF), Cel Pancoti (SEJUF), Jhonatan Braghini (SEPL), Luciméia Swiech 15 

(SESP), Thiago Alberto Aparecido (Apae de Maringá), Débora Cristina dos 16 

Reis (APC), Rodrigo Bonfim (HPP), Ires Damian (Ledi Mass Lion) Christianne 17 

Salomon (SEEC) e Adriano Roberto dos Santos (Marcos Cavanis). 18 

Colaboradores: Bruno Muller (DPU), Bruna Saraiva (OAB), Daniele Tuotto 19 

(MP/PR). SEC: Juliana Muller e Adriane Chede. Justificativas de ausências: 20 

Jéssica Luiz Dinardi (SESA) e o presidente José Wilson (Trilhas do Afeto):  21 

Inicialmente, a vice-presidente, Ângela Mendonça (SEJUF) informa que 22 

conforme decisão da comissão especifica que está analisando a construção 23 

do Plano de Ação, a proposta é que essa reunião seja formalmente 24 

transferida para o dia 13/10/2021, para que a comissão possa terminar a 25 

organização dos dados desse plano após o término dessa reunião. 26 

Ocorreram divergências entre o entendimento da conselheira Débora Cristina 27 

dos Reis (APC) com a equipe da SEC quanto a organização da reunião, 28 

pois, segundo ela, havia entendido que a transferência fosse parcial, assim, 29 
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na data de hoje algumas pautas seriam mantidas, inclusive com a 30 

apresentação dos dados dos saldos/balancetes solicitados muitas vezes pela 31 

câmara do FIA. A SEC Juliana esclareceu que organizou a pauta com esses 32 

assuntos, com algumas inclusões da DPCA e a central de Convênios para 33 

um único dia. A Dra. Danielle Tuoto (MP/PR)  ressaltou e lamentou que mais 34 

uma vez havia sido agendado uma reunião no dia de um evento.Diante da 35 

situação, e com objetivo de amenizar o ocorrido, a vice-presidente propôs a 36 

realização de duas reuniões para apreciação dos assuntos em questão, para 37 

que não haja prejuízo na participação desse evento:  08/10  e 13/10 no 38 

período da tarde (organização das pautas a serem definidas). Dra. Danielle 39 

Tuoto (MP/PR) solicitou que se não foi encaminhado e tratado em plenária, 40 

ao menos que seja enviado por e-mail aos conselheiros a informação da 41 

proposta da Lei Orçamentária 2022 que foi encaminhada do executivo para o 42 

legislativo. Se coloque as previsões, cada deliberação e os valores 43 

respectivos, pois o colegiado precisa ter a informação do que foi 44 

encaminhado. Como o projeto vai para discussão na Assembleia Legislativa 45 

e ainda se tem um segundo momento para discutir as propostas, a sugestão 46 

é que seja encaminhado a todos os conselheiros para que todas tenham 47 

condições de analisar e ter ciência, ver se existe a necessidade de inclusão 48 

de pautas no projeto para o próximo ano. O que deveria estar pronto é o 49 

Plano de Ação de 2022, o de 2021 é o que ainda será executado nesse ano.  50 

Aquilo que foi encaminhado do executivo para o legislativo de aplicação dos 51 

recursos do FIA para 2022 não passou por uma deliberação final do 52 

conselho. É preciso discutir esse assunto. O conselheiro Rodrigo falou que 53 

no entendimento dele se estava discutindo a pauta e não entrando nos 54 

assuntos, assim era preciso agilizar e organizar a reunião por uma questão 55 

de ordem. Dra. Danielle reforçou que só estava pedido a inclusão desse 56 

assunto na próxima reunião. A conselheira Débora ressalta que é a terceira 57 

vez que está sendo solicitado essa pauta, por isso, o desgaste.  Angela 58 
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informou que está acolhida a sugestão de pauta, porque é do interesse de 59 

todos as transparência e o avanço nesses debates, sendo que comissão 60 

deverá permanecer na sala para dar continuidade aos trabalhos. Agradeceu 61 

a presença de todos e encerrou a reunião.  A presente ata foi elaborada por 62 

Juliana Muller, e após a aprovação será publicada no Dioe e disponibilizada 63 

no site do Cedca.  64 

 65 


