
RELATÓRIO – COMISSÃO ESPECIAL 

COMISSÃO: Organizadora da XI Conferência Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - 2022 

Data e local da reunião: Formato hibrido – Online e na sala de gestão. 

Responsáveis: Ledi Mass Lions

COMPOSIÇÃO REPRESENTANTES – PRESENTES 

LEDI MASS Ires Damian Scuzziato – presente 

Fórum DCA Débora Cristina dos Reis ou Hélio – presente 

DPCA e SEC Ana Dalla e Juliana Muller – presentes 

SEED Angela Mercer – presente 

CAVANIS Adriano Roberto dos Santos – presente

Convidados/as 

Pautas:

1. Revisão dos encaminhamentos da reunião anteriores:
Relato: A SEC apresentou a minuta dos ofícios dos encaminhamentos da reunião
anterior,  onde  a  comissão  propôs  a  alteração  do  ofício  a  ser  enviado  ao
CONANDA com o complemento da solicitação da prorrogação do cronograma
para a realização das Conferências Municipais para 30/09/2022.
Paralelo  a  esse  encaminhamento,  a  comissão  discutiu  sobre  a  importância  da
articulação informal junto aos conselheiros do Conanda, bem como do grupos da
SECs dos CEDCAs, com o objetivo de sugerir a prorrogação deste prazo.
Parecer da Comissão: Aprovado
Parecer do CEDCA: Devido o  informe recebido do Conanda,  a  pauta foi
retirada, com o envio do referido ofício aos CMDCAs. 



2. Proposta da Resolução conjunta;
Relato:  Formulada a minuta da Resolução Conjunta CEDCA/SEJUF sobre a
convocação  da  XI  Conferência  Estadual  do  Direito  da  Criança  e  do
Adolescente, a ser apresentada na plenária. 

     Parecer da Comissão: Aprovada 
Parecer  do  CEDCA:  Retirado  de  pauta,  aguarda-se  informações  do
Conanda sobre o novo calendário. 

3. Definição da data e da alteração da data da reunião ordinária do CEDCA 
do mês de Novembro/2022:
Relato: Proposta da alteração da data da reunião do CEDCA para os dias 21 e 
22/11, para que a conferência ocorra nos dias 23,24 e 25/11. Ressalta-se que as 
salas já foram reservadas. 

     Parecer da Comissão: Aprovada 
Parecer  do  CEDCA:  Retirado  de  pauta,  aguarda-se  informações  do
Conanda sobre o novo calendário.

4. Encaminhamentos ao DPCA – Processo licitatório:
Relato:  Devido  à  preocupação  quanto  ao  trâmite  do  processo  licitatório
anterior  para  a  contratação  dos  serviços,  sugere-se  o  encaminhamento  ao
DPCA para que seja realizado análise junto ao GAS e PGE quanto as normas
legais para a efetivação do evento. Com o resgate do protocolo da Conferência
de 2018. 

     Parecer da Comissão: Aprovada 
Parecer do CEDCA; Aprovado

5. Solicitação da logomarca:
Relato:  Solicitação  das  propostas  da  logomarca  para  a  XI  Conferência
Estadual do Direito da Criança e do Adolescente a Comunicação da SEJUF. 

     Parecer da Comissão: Aprovada 
Parecer do CEDCA : APROVADO

6. Organização documental das conferências anteriores:
Relato: A comissão solicitou ao servidor da SEJUF o envio do relatório final
da X Conferência Estadual de 2020, para que este conste no site, arquivos e
drive do Cedca.
A comissão  solicitou  a  SEC  que  todos  os  documentos  das  conferências
anteriores disponíveis na rede da SEJUF sejam salvos em um drive específico
(criar um e-mail gmail da conferência). 

     Parecer da Comissão: Aprovada 
Parecer do CEDCA: Aprovado


