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 1 

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho - SEJUF 2 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 3 

Adolescente – CEDCA/PR 4 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 5 

19 de Abril de 2022 6 

 7 

No décimo nono dia do mês de abri de 2022, em 1ª chamada (início 8 

às 08h30), o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 9 

Adolescente – CEDCA/PR se reuniu na sala de reunião do 1º andar, 10 

Ala “D”, do Palácio das Araucárias, sito à rua Jacy Loureiro de 11 

Campos, s/n °, Bairro Centro Cívico, em Curitiba – Paraná, através de 12 

link do meet, https://meet.google.com/spm-ddgg-rjr, conforme os 13 

protocolos de segurança pela OMS instituídos em decorrência à 14 

COVID-19, com a participação dos seguintes conselheiros (as): 15 

Presença dos conselheiros da SC: Vice-presidente: Adriano 16 

Roberto dos Santos (Cavanis), Rodrigo Silva Bonfim (HPP), Marcelo 17 

Souza (Acridas), Lucilene Regina (AFECE), Débora Cristina dos Reis 18 

(APC), Amanda Querino dos Santos (APAE), Hélio Candido do Carmo 19 

(Guarda Mirim), João Marcos Palmeira (AAMEC), Ires Damian (Ledi 20 

Mass), Maria Tereza Chaves e Carolina Marcon Porte (Apofilab). 21 

Presença dos conselheiros governamentais: Antônio Carlos 22 

Dourado (SEED/Esporte); Amália Regina Donegá (SETI), Juliana 23 

Sabbag (SEJUF, DPCA), Priscilla Polatti Veiga (SEJUF), Larissa 24 

Marsoli (DAS), Christianne Lunardelli (SECC), Rosineide Frez 25 

(SEED), David Pancotti (SEJUF), Solimar Gouveia (SEJUF), Silvio 26 

Renato Fernandes (SEJUF), e Eliete Aparecida Kovalhuk (SESP). 27 

Apoios técnicos, convidados, colaboradores e assessores:  28 

Equipe técnica do DPCA (Denise Masson, Ana Dalla e Carmen 29 

Zadra), Olivia Martisn Murara (ATA), Viviane da Paz Carvalho 30 

(GOFS), Danielle Tuoto (MP/PR), Margarete Alcino (DPCD), Renata 31 

https://meet.google.com/spm-ddgg-rjr
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Mareziuzek (DAS), Rogerio Feliz (DET) e SEC, Juliana Muller. 32 

Abertura: A técnica e conselheira Juliana Sabbag (SEJUF/DPCA) deu 33 

boas vindas ao colegiado, informando sobre as alterações da SEJUF 34 

com a saída do secretário e da ex-chefe do Departamento, Angela 35 

Mendonça. O vice-presidente, Adriano Roberto dos Santos (Ass. 36 

Cavanis) também agradeceu a presença de todos, e em apreciação a 37 

pauta e por consenso do colegiado, informou que o item 2, referente 38 

a recomposição da mesa diretora deverá ser excluído, uma vez que o 39 

art.42 do Regimento Interno do CEDCA/PR exige a realização de 40 

uma eleição. Ficando o mesmo como presidente em exercício até que 41 

a eleição do representante governamental fosse realizada. Pauta 42 

aprovada. 3. Relatório de Prestação de Contas do FIA de 2021: 43 

Antes das apresentações, a conselheira Juliana Sabbag (SEJUf) 44 

contextualizou a organização do documento que está em formato de 45 

relatório, sendo que todas as informações que serão apreciadas já 46 

foram anteriormente apresentadas ao colegiado. Então, o 47 

conselheiro Rodrigo Bonfim (HPP) também ressaltou que o colegiado 48 

deverá apreciar o relatório sem a realização dos da análise dos dados 49 

financeiros e saldos. Leitura do documento na íntegra pelos 50 

representantes dos departamentos com a ocorrência das seguintes 51 

alterações/ajustes: GOFS: Colocar a informação sobre as bases de 52 

pagamentos SIAF, das fontes 150/131 e 284 como anexos.  53 

Departamento Estadual do Trabalho e Estimulo a Geração de 54 

Renda – DET: apresentação realizada pela SEC, Juliana, com a 55 

presença do Coordenador, Rógerio Felix. Foi solicitada a inserção do 56 

de um texto introdutório, ficando-o da seguinte maneira. 57 

Departamento de Justiça – DEJU, apresentação realizada pela 58 

SEC, Juliana, com a presença do Chefe do DEDIF, Silvo Jardim. Não 59 

foram realizadas alterações, com a ocorrência apenas da verificação 60 

quanto ao melhor lugar para a inserção da informação da Campanha 61 

Não Engula o Choro, que teve a descrição do valor  inserida na parte 62 
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do DPCA. Departamento da Política da Pessoa com Deficiência 63 

– DPCD, apresentação realizada pela técnica Margarete Alcino. Foi 64 

solicitado a inclusão da seguinte informação com relação ao Termo 65 

de Fomento, ajuste esse, realizado com o apoio do GOFS, ficando-o 66 

da seguinte maneira: “Entre 2017 a 2019 foram formalizados 107 Termo 67 

de Fomento no valor total de R$ 5.564.514,57. Em 2020 foram 68 

formalizados 07 Termos de Fomentos no valor total de R$ 379.987,00 e em 69 

2021 foi formalizado 01 Termo de Fomento no valor de R$ 60.262,63. 70 

Totalizando um repasse de R$ 6.004.764,20.  71 

Estão em execução 15 Termos de Fomentos que ainda se encontram dentro 72 

da sua vigência, 100 Termos de Fomento foram finalizados, conforme 73 

consulta ao Sistema Integrado de Transferência – SIT do Tribunal de 74 

Contas do Estado do Paraná,  75 

Em 2020 foram formalizados 08 Termos de Fomentos no valor total de R$ 76 

419.572,24 (quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e setenta e dois reais 77 

e vinte e quatro centavos).  Os termos 067/2019 – 063/2019 – 056/2019 – 78 

060/2019 – 064/2019 foram repassados no ano de 2020 e desta forma 79 

compondo o balancete com o valor total de R$ 358.701,00 (trezentos e 80 

cinquenta e oito mil setecentos e um reais), apontado no balancete na 81 

Deliberação nº 003/2017. O termo de fomento 019/220 foi repassado 82 

recurso em 17/02/2021 e desta forma estará demonstrado no balancete do 83 

ano de 2021. O termo de fomento 020/2020 foi repassado através do Edital 84 

002 – compondo a deliberação 042/2016”.  85 

Departamento de Política da Criança e do Adolescente – 86 

DPCA/SEJUF: apresentação realizada pela técnica Juliana 87 

Sabbag. Alterações/ Ajustes: Correção da planilha da Del 043/2021, 88 

para ficar de acordo com o balancete apresentado; inclusão dos 89 

dados do Congressul; PPCAAM, Kit dos conselheiros Tutelares e do 90 

CPA (texto aprovado pelo grupo do whatsapp do colegiado) e ajustes 91 

no texto sobre a Campanha “Não Engula o Choro”, fincando-o da 92 

seguinte maneira: No ano de 2021, a campanha “Não Engula o Choro” 93 

teve sua continuidade consolidada conforme a aprovação da reutilização 94 

dos materiais impressos e gráficos pela Deliberação nº 95 
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57/2020 – CEDCA/PR. Sendo os mesmos destinados a rede de proteção 96 

para divulgação.  O valor da reedição da campanha não engula o choro foi 97 

de R$ 17.462,40. Com relação à distribuição dos Estatutos da Criança e do 98 

Adolescente – ECAs, o material produzido com recursos de 2020, foi 99 

distribuído em 2021 quase em sua totalidade, atendendo as demandas da 100 

rede de proteção. Solicitação de apresentação na câmara setorial do FIA 101 

quanto aos trâmites legais das MCOs (Movimentação de Crédito 102 

Orçamentário). Encaminhamento aprovado. Ainda no item  referente ao 103 

Apoio à construção e aos equipamentos dos Conselhos Tutelares, durante a 104 

apresentação, a  Dra. Danielle Tuoto (MP/PR), com relação as 28 obras que 105 

ainda estão tramitando, fez um apontamento sobre a importância de ser 106 

apresentado ao colegiado o status atualizado para que não se tenha a 107 

impressão de que está tudo parado. O conselheiro Rodrigo Bonfim (HPP) 108 

reforçando a sugestão da Dra. Danielle ressaltou que é preciso a 109 

apresentação não só do status atual, e sim destacar a mudança do status, 110 

para que a informação quanto ao ocorrido no ano de 2021 seja exata. 111 

Complementando, a técnica Olivia Martins da ATA/SEJUF informou que 112 

com relação aos 28 municípios, 12 projetos estão concluídos para a 113 

implantação aguardando a indicação do recurso para a licitação das obras 114 

no montante de aproximadamente 14 milhões. Informou que a  SEFA 115 

somente descontingenciou o recurso a partir do inicío do mês de Abril/22, 116 

assim, só foi possível formalizar o Termo de Cooperaçao Técnica anual com 117 

a PRED neste período. Sendo que 11 municípios estão na fase de 118 

preparação e publicação para licitação do Projeto, pois, também estavam 119 

aguardando a questão do descontingenciamento do recurso. A Dra. 120 

Danielle questionou a questão do descontingenciamento, solicitando 121 

esclarecimentos, pois o recurso é o do FIA e deveria estar amplamente 122 

liberado para a execução das obras. Olivia explicou que no orçamento de 123 

2022 não havia abertura na questão do investimento  do Estado, então, 124 

essa liberação aconteceu através da Casa Civil no período informado. Dra. 125 

Danielle ressaltou ainda, que esse recurso já foi destinado pelo conselho 126 

para as obras, ele não pode ser tratado pelo governo com a definição ou 127 

não do contingenciamento com autorização para fazer investimento. 128 

Afirmando que o conselho precisa se colocar no sentido de que a gestão do 129 
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recurso cabe apenas ao CEDCA/PR. Se o conselho deliberou, não se pode 130 

aguardar a autorização da SEFA. A conselheira Débora Reis (APC) 131 

informou que o colegiado precisa saber dessas situações para que sejam 132 

tomadas as providências de intervenção. A Dra. Danielle sugeriu o envio de 133 

ofício a SEFA solicitando informações sobre a não liberação desses 134 

recursos, com a paralisação da execução de Janeiro a Abril de 2022. Pois, 135 

depois o colegiado é cobrado quanto  a execução dos recursos do FIA, que 136 

o dinheiro não é gasto. E agora se tem  a informação de que um montante 137 

de recurso de valor considerável das obras foi contingenciado pelo Estado. 138 

A conselheira Juliana Sabbag sugeriu que a pauta fosse apreciada na 139 

câmara do FIA, com o detalhamento do processo de 2021. O conselheiro 140 

Rodrigo alertou que para essa questão do relatório de execução do Fia, é 141 

preciso mostrar os avanços e esforços, mas se houve o contingenciamento 142 

de recurso, isso precisa ser registrado no relatório. Juliana ressaltou que o 143 

contingenciamento ocorreu em 2022 e o relatório é de 2021. Aprovado 144 

então o encaminhamento de que o assunto seja tratado na câmara do FIA. 145 

Departamento de Atendimento Socioeducativo –DEASE/ SEJUF, 146 

apresentação realizada pela técnica Solimar Gouveia e o chefe do Dept. Ce. 147 

Pancotti. Alterações/ajustes quanto ao Projeto Aproximando Famílias, 148 

ficando-o da seguinte maneira: “O CEDCA aprovou o recurso para o Projeto 149 

Aproximando Famílias através da Deliberação nº 005/2019, no valor de R$ 150 

432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais), no entanto este recurso 151 

só foi disponibilizado no final de setembro de 2019. No ano de 2020 não foi 152 

possível realizar visitas familiares de forma presencial, sendo as mesmas 153 

retomadas no início de novembro de 2021, tendo sido empenhado o valor 154 

de 100.000,00 para pagamento das passagens, tendo sido utilizado o valor 155 

de R$409,00 para a compra de uma passagem de ida e volta para uma 156 

família. O valor restante de R$99.591,00 foi transferido  para a conta da 157 

Central de Viagens e continua disponível para as próximas ações desta 158 

Deliberação.” Em seguida foi realizada a inserção das informações das 159 

Obras em andamento pela técnica Oliveia Martins da Assessoria Técnica de 160 

Arquitetura – ATA/SEJUF, a seguir: Reformas Unidades de Socioeducação - 161 

Planilha de Estornos Reforma Cense São José dos Pinhais - 162 

Proporcionar a execução intersetorial das MSE de restrição ou privação de 163 
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liberdade, promovendo a garantia de direitos do adolescente nas áreas de 164 

educação, saúde, proteção no trabalho, cultura, esporte e lazer.  Valor 165 

pago: R$1.107.766,39  VALOR PAGO CONTRATO 0338/2020-PRED – 166 

CONCLUÍDO - TABELA 1 – REPAROS/MELHORIAS – ITEM 7 – REFORMA 167 

CENSE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. >Del. 065/2019 Reparos no Centro de 168 

Socioeducação de Curitiba  Reparos no Centro de Socioeducação de 169 

Curitiba  Valor pago: R$319.281,21 VALOR PAGO CONTRATO 170 

1983/2019-PRED - CONCLUÍDO - TABELA 2 – SISTEMA DE REGISTRO DE 171 

PREÇOS – ITEM 3 – REFORMA TELHADO CENSE CURITIBA  Del. 172 

111/2014    Obras Censes Reprogramação dos saldos de obras 173 

das referidas deliberações para novas unidades socioeducativas para 2015  174 

Valor pago: R$4.519.552,4 VALOR PAGO CONTRATOS DEMNADAS 175 

PREVISTAS NO SALDO DELIBERAÇÃO 111/2014.  Foi solicitado a 176 

apresentação  do andamento das obras periodicamente na câmara do Fia. 177 

Encaminhamento aprovado.  Departamento de Assistência Social 178 

– DAS/SEJUF, apresentação realizada pela Coordenadora da DPSE, 179 

Renata Mareziuzek e pela chefe do departamento, Larissa Marsolik. 180 

Sobre o Bolsa Agente de Cidadania, inclusão e ajuste do texto, 181 

ficando-o da seguinte maneira: “No ano de 2021 foram pagas 2.408 182 

bolsas, totalizando R$ 736.914,00 (setecentos e trinta e seis mil, 183 

novecentos e quatorze reais) com recursos do FIA e BID, referente 184 

aos meses de janeiro a dezembro de 2021.  Com recursos do FIA 185 

foram 961 bolsas -auxílios (janeiro a dezembro), lembrando que no 186 

mês de março de 2021 houve o aumento no valor da bolso auxílio 187 

para R$ 310, 00 (trezentos e dez reais). Assim houve a liquidação de 188 

R$ 273.192,00 (duzentos e setenta e três mil e cento e noventa e dois 189 

reais). Os Centros da Juventude localizados nos municípios do 190 

Programa Paraná Seguro também têm bolsas auxílios custeadas pelo 191 

referido Programa, o que possibilita o atendimento de jovens até 24 192 

anos.” “Os Centros da Juventude localizados nos municípios do 193 

Programa Paraná Seguro também têm bolsas auxílios custeados pelo 194 

referido Programa, o que possibilita o atendimento de jovens até 24 195 
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anos.O monitoramento das atividades se deu por meio de relatórios 196 

mensais dos adolescentes, que informaram que as atividades se 197 

deram de forma híbrida, alternando atividades presenciais e online. 198 

A meta refere-se apenas ao pagamento da bolsa-auxílio aos 199 

adolescentes incluídos no Programa até novembro de 2021, ou seja, 200 

111 adolescentes, visto que os adolescentes incluídos em dezembro e 201 

o pagamento da bolsa-auxílio tramitou para pagamento para o início 202 

de 2022.” Sobre a Deliberação 17/2021 Segurança Alimentar - 203 

Programa Estadual de Transferência de 204 

Renda - Comida Boa, inclusão e ajuste do texto, ficando-o da 205 

seguinte maneira: O benefício foi concedido através de cartão magnético, 206 

que terá recarga mensal no dia 25 de 207 

cada mês, no valor de R$ 80,00. Não haverá saque do benefício, e sim a 208 

utilização direta em 209 

supermercados, mercados, empórios e assemelhados credenciados. 210 

Poderão ser beneficiadas 211 

aquelas famílias/indivíduos que estejam devidamente cadastradas no 212 

Cadastro Único para 213 

Programas Sociais, CadÚnico, desde que: 214 

● Cadastro esteja devidamente atualizado dentro das regras federais; 215 

● Possuam renda familiar per capita mensal não superior a R$ 200,00* 216 

(duzentos reais), 217 

conforme renda definida pelo Decreto Federal 10.852/21; 218 

● Não sejam beneficiários do Auxílio Brasil. Foi solicitado que as 219 

seguintes pautas sejam apresentadas nas câmaras setoriais do 220 

CEDCA, para acompanhamento da exceção: Serviço de Acolhimento 221 

Institucional para Crianças e Adolescentes e de Acolhimento em 222 

Família Acolhedora e o Programa Estadual de Transferência de 223 

Renda – Comida Boa. Encaminhamento aprovado.  Relatório 224 

Aprovado condicionado a realização de todos os ajustes 225 

solicitados na plenária. A tempo, visando organizar o processo 226 

eleitoral da presidência do CEDCA, a SEC Juliana juntamente com o 227 
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colegiado organizou as datas e a instituição da comissão eleitoral, 228 

tendo os seguintes representantes: APC, Guarda Mirim de Foz do 229 

Iguaçu, SEED e SESP. Data da inscrição: até o dia 05 de maio, com a 230 

realização da extraordinária no dia 19/05/2022. E ainda, o colegiado 231 

solicitou a expedição de um convite ao novo secretário da SEJUF 232 

para participação na próxima reunião, e uma reunião com os 233 

presidentes e relatores das câmaras setoriais das representantes da 234 

SC, antes da ordinária, para alinhamento quanto aos interesses do 235 

andamento da Política da Criança e do Adolescente. Os conselheiros 236 

ressaltaram ainda, que no ofício deverá conter a informação quanto a 237 

importância das novas indicações da SEJUF e da indicação da 238 

presidência até a data determinada. Encaminhamentos 239 

Aprovados. O presidente em exercício, Adriano Roberto dos Santos 240 

encerrou a reunião agradecendo a presença e o empenho de todos. A 241 

presente ata foi elaborada pela SEC, Juliana Muller, e após a 242 

aprovação será publicada no DIOE e disponibilizada no site do 243 

CEDCA./PR.  244 
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