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

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR 3 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 4 

18 de Novembro de 2022 5 

 6 

No oitavo décimo dia do mês de Novembro de 2022, em 2ª chamada (início as 09h30) o 7 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR se reuniu na 8 

sala de gestão, Fany Lerner, 7º andar do Palácio das Araucárias, sito à rua Jacy 9 

Loureiro de Campos, s/n °, Bairro Centro Cívico, em Curitiba – Paraná, através de link 10 

do meet: https://meet.google.com/ses-ajfu-crk para a realização da Reunião 11 

Extraordinária para a Ratificação da eleição da Presidência e Vice-Presidência do 12 

CEDCA/PR, gestão 2022/2023. Participação dos seguintes conselheiros (as): 13 

Conselheiros da SC: Vice-presidente: Adriano Roberto dos Santos (Cavanis), 14 

Rodrigo Silva Bonfim e (HPP), Marcelo Souza (ACRIDAS), Bruna Ezidro (AFECE), 15 

Débora Cristina dos Reis (APC), Renann Ferreira (Guarda Mirim), Amanda Querino dos 16 

Santos (APAE), Nadir Aparecida Silva (AAMEC), Ires Damian (Ledi Mass) e Carolina 17 

Marcon Porte (APOFILAB). Conselheiros governamentais: Presidente: Juliana 18 

Muller Sabbag (DPCA/SEJUF), Antônio Carlos Dourado (Paraná Esporte), Joseli 19 

Collaço (Casa Civil), Denise Masson (suplente – DPCA/SEJUF), Rosineide Frez 20 

(SEED), Eloise Zanon Garcia (DEASE/SEJUF), Fernanda Crosewski (SESA), Eliete 21 

Kovalhuuk (SESP), Lenise Roseto (SEPL). Colaboradores e assessores: Bruna 22 

Saraiva (OAB/PR) Apoios técnicos: Juliana Muller (SEC/CEDCA). Abertura: A 23 

Secretaria Executiva do CEDCA/R, Julian Muller iniciou a reunião informando o objetivo 24 

da pauta, passando a palavra a Comissão Organizadora da Eleição, instituída pela 25 

Deliberação nº 48/2022 – CEDCA/PR (composição: SEED/SESA,Guarda Mirim de Foz 26 

do Iguaçu e Hospital Pequeno Príncipe) para a confirmação de todos ao atos formais 27 

realizados conforme dispõe o artigo 42 do Regimento Interno com relação a eleição. O 28 

conselheiro Rodrigo Bonfim (HPP) como representante da Comissão, confirmou a 29 

realização de todos os procedimentos previstos, com o registro de todas as ações por 30 

e-mail, o cumprimento dos prazos sem manifestações e intercorrências que pudessem 31 

prejudicar o bom andamento do processo. De acordo com as eleições realizadas entre 32 

os segmentos, Juliana informou sobre a nova composição, sendo o conselheiro, 33 

Adriano Roberto dos Santos como presidente, representante da Sociedade Civil 34 

pela Associação Antônio e Marcos Cavanis, e a conselheira Juliana M. Sabbag, 35 

https://meet.google.com/ses-ajfu-crk


 
 

Dioe nº  11318 de 12/12/2022 

como vice-presidente, representante governamental pela Secretaria de Estado da 36 

Justiça, Família e Trabalho – SEJUF. Gestão 2022/2023, até o mês de Novembro de 37 

2023. O presidente Adriano agradeceu a confiança primeiramente a Juliana Sabbag 38 

pela competência e carinho e prontidão aos assuntos reacionados a política. O que o 39 

motivou a continuar fazendo parte da mesa diretora do CEDCA/PR. Ressaltou que as 40 

divergências são inerentes aos seres humanos, porém, é preciso chegar sempre ao 41 

mesmo objetivo, que é a melhoria e garantia de direitos das crianças, independente de 42 

suas condições. Estar hoje na mesa não é causa de orgulho, e sim de uma missão a 43 

ser cumprida. Agradeceu também, o apoio dos conselheiros da SC e de todo o 44 

colegiado. Ressaltando que é preciso trabalhar a garantia dos direitos não só como 45 

profissionais, mas também com olhar materno e paterno as causas. A vice-presidente, 46 

Juliana Sabbag falou que discorda um pouco do Adriano no sentido de sentir orgulho de 47 

estar nessa representação. Por que tudo representa a soma dos esforços que fez e faz 48 

a diferença nas vidas das crianças e dos adolescentes. Agradeceu a confiança do 49 

senhor secretário da SEJUF, Rogério Carboni que mais uma vez confiou na sua 50 

indicação para o cargo. Elencou que o diálogo para se chegar ao consenso é o melhor 51 

caminho, e nesse aspecto, ela e o Adriano o fazem bem. O conselheiro Rodrigo 52 

enalteceu o senso de urgência e de responsabilidades dos eleitos, agradecendo pelas 53 

contribuições de ambos. A representante da OAB/PR, Dr. Bruna Saraiva também 54 

enalteceu a composição da mesa, prometendo não afrouxar as exigências e cobranças 55 

que são necessárias para o bom andamento para a construção da Política. Os demais 56 

conselheiros também parabenizaram os eleitos e a SEC, Juliana informou que a 57 

referida nomeação será realizada por meio de Decreto Estadual, conforme prevê o 58 

Regimento Interno. O presidente, Adriano Roberto dos Santos encerrou a reunião 59 

agradecendo a presença de todos (as). Essa ata foi elaborada pela secretaria-60 

executiva, Juliana Muller, e após a aprovação será publicada no Dioe e disponibilizada 61 

no site.  62 


