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1. Câmara: 19/05/2022 

2.Plenária:20/05/2022 

Presidente: João Marcos Palmeiro 

Relatora: Desireé Barbosa Santiago 

 

 

Composição:Instituição Conselheiros 

AAMEC Titular: João Marcos Palmeiro 

Suplente: Marcos Paulo Rodrigues 
Camargo 

Ledi Mass Titular: Ires Damian Scuzziato - PRESENTE 

Suplente: Sara da Rosa da Cruz  

APOFILAB Titular: Maria Tereza Chaves - PRESENTE 

Suplente: Carolina Marcon Portes  

SEED Titular: Angela Nasser 

Suplente: Rosineide Fréz - PRESENTE 

SESP Titular: Eliete Aparecida Kovalhuk - 

PRESENTE 

Suplente: Ellen Victer Moço Martins 

Casa Civil Titular: Joseli Collaço 

Suplente: Desireé Barbosa Santiago - 
PRESENTE  

Apoio Técnico: Ana Cristina Dalla Lasta e Willian Gabriel de Oliveira 

Santos 

Técnica convidada: Salete das Brotas Ferreira 
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3.1 - Comitê Gestor do SIPIA - Conselho Tutelar (pauta permanente); 

Informamos que fazemos atendimentos contínuos aos Conselheiros Tutelares quanto ao 
SIPIA. 

Histórico: Foi realizado o envio de memorando pelo protocolo 18.831.527-5 ao DPCA/SEJUF 

e um ofício 103/2022 pelo protocolo 18.886.130-0 a SESP solicitando informações 

detalhadas dos dados do SIPIA e dos outros canais de denúncia, para apreciação da Câmara 

de Capacitação em conjunto com a Câmara de Políticas. 

Também foi enviado um ofício circular 02/2022 para os gestores municipais, escritórios 

regionais copia aos CMDCAs e o ofício 102/2022 para o MP/CAOPCAE para auxiliar na 

divulgação e orientação às promotorias com relação a necessidade da utilização do sistema 

SIPIA. Tivemos no mês de Maio / 2022 os retornos abaixo: 

Segue anexo a resposta do protocolo 18.831.527-5. 

Cafezal do Sul – informou que tem realizado os registros no SIPIA, e enviou os registros 

referente aos anos 2020/2021 e os registros deste ano. Comunicou ainda que, para finalizar 

um atendimento, dependem da resposta da medida aplicada, que às vezes vem por meio de 

TOKEN no próprio sistema SlPlA, ás vezes vem como ofício, algumas secretarias e/ou órgãos 

demoram na resposta, outras nem respondem, sendo assim muitas vezes acontece a demora 

na finalização dos atendimentos.  

Escritório Regional de Cianorte – Para conhecimento desse Conselho, devido a cobrança 

do Ministério Público  e em resposta ao Ofício Circular 002/2022 - CEDCA/PR.” 

“Comunico que este Escritório Regional, estará realizando 03 Oficinas de Treinamento do 

SIPIA, para os 12 municípios de nossa abrangência. As Oficinas contarão com a participação 

de Técnicos responsáveis pela Política da Criança e Adolescentes e Conselheiros Tutelares 

de cada município. As Oficinas serão sediadas em um município devidamente acordado, 

próximo aos demais participantes e a primeira Oficina será sediada  em Cidade Gaúcha, com 

a participação de Cidade Gaúcha, Guaporema, Rondon e São Manoel do Paraná, dia 05 de 

maio de 2022, das 09:00 as 17:00.  

Paranaguá - O Presidente do CMDCA de Paranaguá, enviou email relatando que os 

Conselheiros não conseguem fazer os lançamentos porque não consta no  sistema do SIPIA 

os dados do município cadastrado para que o conselheiro possa realizar os registros. 

Foi informado ao Conselho Tutelar como realizar o cadastro do Sistema de Garantia de Direitos 

no SIPIA e foi informado o link para acessarem o tutorial de como alimentarem o Sipia. 

Tapira – O Conselho tutelar informou que houve demissão de 3 conselheiros tutelares e houve  
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eleição em 10 de abril e teve dois candidatos inscritos,  terão que fazer nova eleição para 

preencher o quadro de Conselheiros tutelares, atualmente estão com 4 conselheiros tutelares.  

Parecer da Câmara: Ciente. A técnica do Departamento de PolÍticas para Criança e 

Adolescente acrescentou informação sobre o Curso de Capacitação do SIPIA que será 

desenvolvido inicialmente no município de Cascavel, com o auxílio do  Escritório Regional, 

previsão para 20 e 21 de junho de 2022. 

Parecer do CEDCA: Ciente.  

 

3.2 – Escolas de Conselhos (pauta permanente): 
Relato: Protocolo nº 18.219.442-5: Em atendimento ao solicitado pela Procuradoria Geral do 

Estado (apresentação de no mínimo 3 cotações válidas de empresas do ramo, ou justificativa 

circunstanciada, se não for possível obter essa quantidade mínima), o setor de Compras do 

Grupo Administrativo Setorial solicitou, via e-mail, orçamentos de capacitação para as 

seguintes pessoas jurídicas: FAE, FIEP, FAEL, UNINTER, PUC, UNIBRASIL, UNICESUMAR 

e UNIDOMBOSCO, e via telefone para a Vivá Soluções em Políticas Públicas Ltda. Na data 

de 07/03/2022 a FIEP encaminhou resposta informando que o serviço não faz parte de seu 

portfólio; na data de 17/03/2022 a Vivá encaminhou orçamento parcial (não atendia a todos os 

requisitos necessários), abstendo-se em seguida da propositura; na data de 22/03/2022 a 

UNINTER informou não ser possível encaminhar proposta. O protocolado, que já continha 

esclarecimentos da UEPG a questionamentos feitos pela PGE, foi instruído pelo Setor de 

Compras/GAS/SEJUF e encaminhado à PGE, de onde retornou em 13/05/2022 com 

Despacho demonstrando que, nos moldes do Plano de Aplicação apresentado pela UEPG, há 

a impossibilidade de contratação via dispensa de licitação. Ademais, a Procuradoria solicitou 

que: a) se restrinja a contratação às finalidades institucionais da Universidade; b) comprove a 

compatibilidade de preços da Universidade com os praticados no mercado; e c) se observe a 

questão da vigência do contrato, que deve ser de 12 meses.   

Parecer da Câmara: Solicitar a Secretaria Executiva para  informar as Instituições de Ensino 

Superior - IES sobre o parecer da PGE n° protocolo: 18219442-5. 

Ainda, diante do exposto, a Câmara solicita que o DPCA apresente uma nova proposta de 

execução dos recursos do FIA destinados ao processo de capacitação da Escola de 

Conselhos. 
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Parecer do CEDCA: Ciente, sendo que a câmara realizará uma reunião extraordinária 
com a equipe do DPCA para analise e posterior apresentação ao CEDCA de alternativas 
de execução. 

 
 

3.3 - Comitê de Participação dos Adolescentes (pauta permanente); 
Relato: Relato: Informa-se que o representante, Raul Rocha participou da 303ª Assembléia 

Ordinária do Conanda, nos dias 18 e 19 de maio de 2022, em Brasília/DF, com pauta dos 

adolescentes sobre os impactos da COVID-19 na  vida de crianças e adolescentes no Brasil 

entre outras informações.  

A equipe da Flacso Brasil foi responsável pela emissão de passagem, traslados, 

hospedagens e alimentação do evento, sendo que o CEDCA/PR, por meio da  entidade 

Acridas de Curitiba realizou o apoio do tramite do adolescente da rodoviária até o aeroporto 

no dia 17/05, conforme solicitação da família. Além do apoio, o adolescente teve a 

oportunidade de visitar a entidade.  

O adolescente será convidado para relatar sobre sua participação na próxima reunião da 

câmara em Junho de 2022. 

Parecer da Câmara: Ciente em relação a participação do adolescente Raul no CONANDA. 

Quanto as demais pautas do CPA aguardando a indicação do departamento. 

Parecer do CEDCA: Ciente.  

 

3.4 - Comunicação/SEJUF – Organização Campanhas sobre a Doação do Imposto de 

Renda e do Dia de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra crianças e 

adolescentes: 

Histórico: Reunião extraordinária dia 26 de abril de 2022: 

Primeiro ponto de pauta foi a informação sobre a campanha nacional em alusão ao Dia 

Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 

solicitando que a iluminação de prédios públicos tenha a cor laranja durante a semana do 

dia 16 a 20 de Maio e/ou na impossibilidade da iluminação durante a semana toda, ao 

menos no dia 18 de maio, tal solicitação foi enviada, por meio de oficio 402/2022, a todos 

os escritórios regionais que por sua vez enviaram aos seus municípios para atendimento a 

solicitação. Juntamente foi enviado o link do Youtube da campanha “NÃO ENGULA O 

CHORO”, bem como foi disponibilizado para download pelo Google Drive. 
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Campanha de arrecadação com Imposto de Renda: 

Foi informado que já existe a campanha no site do CEDCA e no site da SEJUF, bem como 

publicações nas redes sociais desta Secretaria e que será feito nova publicação devida 

alteração do prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda 2022. 

Em relação a solicitação de que todas as campanhas deveriam ser divulgadas em todos os 

canais Governamentais possíveis, bem como nas redes sociais, informa-se que o Mailing 

da Comunicação é encaminhado a todos os canais com a solicitação de divulgação, porém 

não tem como garantir que seja atendida além da SEJUF e CEDCA. 

Campanha “Escutem as Crianças”:  

Reunião Conjunta com a Câmara de Garantias  para aprovação da campanha Escutem as 

Crianças.  

Relato: Apresentando o vídeo que foi alterado pela comunicação da SEJUF a ser realizada 

na Campanha do dia 18/05. A Dra. Bruna fez uma sugestão de que o vídeo fosse voltado 

também aos adolescentes, e a conselheira Tiene solicitou que o vídeo seja  

legendado e adequado e acessível à pessoa com deficiência, com a inclusão das 

ferramentas, tais como: libras, legenda e áudio descrição.  

Refeito a Campanha conforme solicitações com nova locução, inclusão de imagem de 

adolescente e de pessoa com deficiência e tradução em libras para apreciação da Câmara  

conjuntamente a de Garantias. 

 
Parecer da Câmara: Aprovado vídeo da  Campanha “Escutem as Crianças”,  podendo 

o mesmo ser utilizado até que seja aprovada uma nova campanha que será solicitada a 

comunicação. 

Ciente Referente a campanha de arrecadação de imposto de renda.  

Parecer do CEDCA: Aprovado o vídeo da campanha, com a verificação do 
funcionamento do e-mail informado para o registro da denúncia, sem a 
responsabilização do CEDCA quanto a utilização das imagens, e se essas estão em 
consonância com as legislações vigentes. 

 

3.4.1 – Informe sobre o grupo de Whatsapp dos CMDCA: 

Relato: Conforme solicitação anterior à Secretaria-Executiva do CEDCA, informa-se que o 

grupo foi criado no Whattsapp no dia 24/03 e já conta com 157 participantes. Conforme as 

demandas os documentos a respeito da gestão e do CEDCA estão sendo postados, a  
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exemplo o informe sobre o cronograma das Conferências dos Direitos das Crianças e dos 

Adolescentes. Foram encaminhados em Maio os links de acesso aos vídeos e materiais da 

Campanha “Não Engula o Choro” e o ofício 402/2022  sobre  a iluminação de prédios 

públicos em alusão ao dia 18 de Maio. 

Parecer da Câmara: CIENTE. 

Parecer do CEDCA: Ciente.  
 
 

3.5 – Reunião Ampliada do CEDCA – JULHO/2022: 

Relato: Programação Reunião Ampliada e Descentralizada CEDCA 

 
Relato: Reunião extraordinária dia 06 de Maio de 2022:  

 
Em reunião extraordinária realizada no dia 06 de maio de 2022, a Câmara propôs a alteração 
de data da Reunião Ampliada e Decentralizada – CEDCA que ocorrerá em Ponta Grossa. A 
Câmara solicita alteração da data uma vez que estão nomeados vários Conselheiros e esses 
não terão tempo hábil para o recebimento do cartão corporativo e também no decorrer do mês 
de julho as diversas instituições que atendem crianças e adolescentes estarão em recesso, 
dificultando assim a participação das mesmas.  

Após, o presidente do CEDCA Adriano Roberto dos Santos apresentou a Programação da 
Reunião Ampliada e Decentralizada - CEDCA onde foi definido junto aos presentes os temas 
das palestras e metodologia a ser aplicada na Reunião. Sendo a proposta a seguir : 

 
 
           Programação Reunião Ampliada e Decentralizada CEDCA 
 
          20 – 21 de Outubro de 2022 
           Ponta Grossa – PR 

20  de Outubro de 2022 
Local: A definir pelo Escritório Regional de Ponta Grossa 
Horário: 8h as 18h 
 
Pauta: 

 Definir pelo menos dois temas, sendo um para o período da manhã e outro para o período da 
tarde, com os respectivos palestrantes. 
Programação: 
 
Manhã 
 
8h00  Credenciamento - ( com Café )  
8h30 Apresentação Cultural 
9h  Mesa de abertura 
9h30 Palestra  
10h  Sistema de Garantia de Direitos Pós Pandemia 
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 11h30 Debates 
12h  Almoço 
Tarde 
 
13h30 Apresentação Cultural. 
14h              Cedca com Você  
14h30  Câmara Garantias de Direitos   
14h50  Câmara Politicas Publicas  
15h10 Câmara Capacitação, Mobilização e Articulação. 
15h30 Câmara Fundo da Infancia e Adolescentes 
15h50 Plano Decenal  
16h10 Fórum - DCA 
16h30 Debate 
17h00 Encerramento 

 
Dia 21 de Outubro de 2022 
Ordinária da Plenária 
Local Local a Definir – ( Sugestão – Filial – Casa do Menor Irmãos Cavanis ) 
Horário: das 08h30min às 17h 
1. Aprovação das Atas dos meses anteriores; 
2. Informes da Secretaria Executiva; 
3. Andamento dos Editais (pauta permanente); 
4. Informes dos Conselheiros e Relato das Comissões e Representações: 
Relato das Câmaras Setoriais: 
1. Câmara Setorial de Gerenciamento do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência e 

Orçamento; 
2. Câmara Setorial de Capacitação, Mobilização e Articulação; 
3. Câmara Setorial de Garantias de Direitos; 
4. Câmara Setorial de Políticas Públicas. 
Encerramento. 
Meninos de rua  
Proposta de conhecer esta nova realidade  pós pandemica 
Retomada do Controle Social  
Discução do Papel do Conselho ( papel e função do conselho )  
O conselho da Criança no processo pandemico e pos pandemico 
Sugestão de palestrante 
Luciana – Fazer os Convites  
Cleide – Fazer os Convites 
Angela: Cedca –  
Michele – Conselheira tutela  
A Retomada do serviço, do funcionamento da rede .  
Conselheiros para estar em cada eixo – apoiando – ( camara de capacitação ). 
Pensar antes: 
Formulário online  
Live sobre o tema 
Plano decenal ( estradual / municipal ) 
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Parecer da Câmara: Diante das considerações feitas pelos conselheiros/as na reunião 
extraordinária, a Câmara sugere a alteração da Reunião Ampliada e Descentralizada CEDCA 
dos 21 e 22 e Julho para 20 e 21 de Outubro de 2022. 
 
Parecer do CEDCA: Aprovado a sugestão da câmara de alterar a data da reunião para 
Outubro/2022.  

 
 


